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Poselství Prvního pﬁedsednictva
Milí pﬁátelé misionáﬁi,
blahopﬁejeme vám k va‰í veliké pﬁíleÏitosti b˘t misionáﬁi. Îádná jiná práce
neÏ tato není závaÏnûj‰í ani Ïádná jiná nepﬁiná‰í vût‰í uspokojení.
Pﬁíruãka KaÏte evangelium mé vám bude pomáhat, abyste se stali lépe
pﬁipraven˘mi a duchovnû vyspûlej‰ími misionáﬁi a pÛsobivûj‰ími uãiteli.
Naléhavû vás Ïádáme, abyste ji pouÏívali kaÏd˘ den pﬁi své osobní pﬁípravû,
pﬁi pﬁípravû se spoleãníkem, na va‰ich schÛzkách okrsku a pﬁi konferencích
zóny. Studujte odkazy na písma a uãte se naukám a zásadám.
Vyz˘váme vás, abyste se pozvedli na novou úroveÀ oddanosti, s níÏ budete
pomáhat na‰emu Nebeskému Otci v Jeho nádherném díle. DÛleÏitou úlohou
kaÏdého misionáﬁe je pomáhat „uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot
ãlovûka“ (MojÏí‰ 1:39).
Zatímco budete Pánovi pokornû a s modlitbou v srdci slouÏit, On vás bude
odmûÀovat a bude vám bohatû Ïehnat. KdyÏ pracujete mezi Jeho dûtmi,
potká vás více ‰tûstí, neÏ kolik jste kdy zaÏili.
První pﬁedsednictvo
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oznámky

Úvod: Jak mohu nejlépe
vyuÏít pﬁíruãku KaÏte evangelium mé?
KaÏte evangelium mé
PouÏívejte pﬁíruãku KaÏte evangelium mé tak,
aby uspokojovala va‰e misionáﬁské potﬁeby.
âas vyhrazen˘ pro studium mÛÏete zcela vûnovat
pouze nûkolika odstavcÛm – nebo celé kapitole.
MÛÏete studovat kapitoly po poﬁádku nebo si
mÛÏete naplánovat jiné poﬁadí, které bude lépe
vyhovovat va‰im potﬁebám. Tato pruÏnost vám
umoÏÀuje studovat to, co potﬁebujete, v dobû, kdy to
potﬁebujete, a podle pokynÛ svého presidenta misie.
V‰echny kapitoly v pﬁíruãce KaÏte evangelium mé
vám budou pomáhat naplÀovat va‰e misionáﬁské
poslání. KdyÏ v‰ak zaãnete studovat kapitolu 3,
v‰imnete si, Ïe se od ostatních li‰í. Vût‰ina kapitol
je urãena vám. Kapitola 3 je urãena ‰ir‰ímu okruhu
lidí. V kapitole 3 se budete uãit nauky, a) abyste
prohloubili svou vlastní znalost evangelia a své svûdectví a b) abyste mohli uãit druhé
a pﬁipravovat je na ãinûní závazkÛ a uzavírání smluv a na jejich dodrÏování.
Nauky v nûkter˘ch dal‰ích lekcích vám také mohou pomáhat uãit zájemce a nové ãleny.
Napﬁíklad kapitola 4 „Jak mám rozpoznat Ducha a jak Mu mám porozumût?“ vám mÛÏe
pomoci uãit nûkteré zájemce tomu, jak získat svûdectví prostﬁednictvím moci Ducha
Svatého. Kapitola 5 „Jakou úlohu má Kniha Mormonova?“ vám mÛÏe pomoci zbavit
zájemce nûkter˘ch obav t˘kajících se ãetby Knihy Mormonovy. Námûty v kapitole 2
„Jak mám studovat efektivnû a jak se mám pﬁipravovat na v˘uku?“ mohou pomoci novû
obrácen˘m získat více ze studia Knihy Mormonovy.
Pﬁíruãka KaÏte evangelium mé se zamûﬁuje na základy misionáﬁské práce. Neodpovídá
na kaÏdou otázku ani neﬁe‰í kaÏdou situaci, se kterou se setkáte. Va‰e práce bude
nejefektivnûj‰í, kdyÏ budete následovat Ducha, bádat v písmech, dodrÏovat pﬁikázání
a uplatÀovat to, ãemu se uãíte.
Studujte tyto kapitoly bûhem celé své misie. UplatÀujte to, ãemu se uãíte.
Vyhodnocujte svou práci. Misionáﬁi, kteﬁí usilují o to, aby se pﬁipravovali kaÏd˘ den,
a kteﬁí se snaÏí pravidelnû se zlep‰ovat, získají vedení Ducha Svatého a budou vidût
poÏehnání ve svém Ïivotû.

Misionáﬁské lekce
MÛÏete pﬁizpÛsobit v˘uku lekcí jak˘mkoli zpÛsobem, kter˘ lidem nejlépe pomÛÏe
pﬁipravit se plnû na kﬁest a konfirmaci. Va‰ím posláním není pouze probrat materiál,
je jím pomoci druh˘m, aby pﬁi‰li ke Kristu vírou v JeÏí‰e Krista, pokáním, kﬁtem, pﬁijetím
daru Ducha Svatého a vytrváním do konce. Lekce má jen zﬁídkakdy pﬁesáhnout 45 minut.
MoÏná zjistíte, Ïe ãas, kter˘ budete mít k dispozici, umoÏÀuje pouze krat‰í náv‰tûvy
pro v˘uku. V tom pﬁípadû budete moÏná potﬁebovat ãasté a krátké náv‰tûvy pro v˘uku,
pﬁi kter˘ch proberete men‰í ãásti materiálu.
vii
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Lekce mÛÏete uãit mnoha zpÛsoby. Které lekci budete uãit, kdy jí budete uãit a kolik
ãasu jí budete vûnovat, nejlépe stanovíte na základû potﬁeb zájemce a toho, k ãemu vás
vede Duch. Neuãte se zpamûti celou lekci.

Osobní studium, studium se spoleãníkem, schÛzky okrsku a konference zóny
Efektivní studium bûhem misie vám bude pomáhat naplÀovat va‰e misionáﬁské poslání
a bude posilovat va‰e svûdectví o evangeliu JeÏí‰e Krista. Osobní studium, studium se
spoleãníkem, schÛzky okrsku a konference zóny jsou ãtyﬁi nejdÛleÏitûj‰í pﬁíleÏitosti ke
studiu. Ve va‰em denním rozvrhu je kaÏd˘ den vyhrazen ãas pro osobní studium a pro
studium se spoleãníkem.
Denní rozvrh misionáﬁe*
6:30

VstaÀte, pomodlete se, cviãte (30 minut) a pﬁipravte se na den.

7:30

Snídanû.

8:00

Osobní studium: Kniha Mormonova, dal‰í písma, nauky misionáﬁsk˘ch lekcí a dal‰í kapitoly
z pﬁíruãky KaÏte evangelium mé.

9:00

Studium se spoleãníkem: podûlte se o to, ãemu jste se nauãili bûhem osobního studia,
pﬁipravte se na v˘uku, procviãujte si v˘uku, studujte kapitoly z pﬁíruãky KaÏte evangelium mé,
potvrìte plány pro tento den.

10:00

Zaãnûte hlásat slovo. Misionáﬁi, kteﬁí se uãí jazyk, vûnují dal‰ích 30 aÏ 60 minut jeho studiu,
vãetnû toho, Ïe si naplánují ãinnosti pro uãení se jazyku, které budou pouÏívat bûhem dne.
Misionáﬁi mohou vûnovat hodinu obûdu a dal‰ímu studiu a hodinu veãeﬁi v takové dobû
bûhem dne, která je nejvhodnûj‰í pﬁi jejich hlásání slova. Za normálních podmínek nemá
b˘t veãeﬁe ukonãena pozdûji neÏ v 18 hodin.

21.00

VraÈte se domÛ (pokud neuãíte lekci; pokud uãíte, vraÈte se do 21.30) a plánujte ãinnosti na
dal‰í den (30 minut). Udûlejte si záznam do deníku, pﬁipravte se na spaní, pomodlete se.

22.30

Jdûte spát.

• Vûrni víﬁe
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Osobní studium
Úãelem va‰eho osobního studia je prohlubovat
va‰e znalosti a svûdectví o znovuzﬁízeném
evangeliu a pomáhat vám, abyste se pﬁipravili
uspokojovat potﬁeby tûch, které uãíte. Pﬁi svém
osobním studiu se zamûﬁte na standardní díla a
na v˘bûr knih schválen˘ pro misionáﬁe:
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To, ãemu se nauãíte pﬁi osobním studiu, vám bude
pomáhat pﬁi studiu se spoleãníkem, pﬁi schÛzce
okrsku a pﬁi konferenci zóny, kde mÛÏete „uãiti
jeden druhého nauce království“ (NaS 88:77). To,
co získáte ze svého studia a ze schÛzek okrsku,
vám bude pomáhat uãit s duchovní mocí.

b n í s t u d i um a s
tud
Os o
iu m

* Vá‰ president misie mÛÏe po konzultaci s Pﬁedsednictvem Sedmdesáti nebo s pﬁedsednictvem území upravit tento
rozvrh tak, aby vyhovoval místním podmínkám.

V˘uka lekcí

Úvod

Va‰e osobní studium bude efektivní, kdyÏ:

Poznámky

• Budete ãíst Knihu Mormonovu a ostatní písma.
• Budete studovat nauky obsaÏené v misionáﬁsk˘ch lekcích.
• Budete studovat i ostatní kapitoly z pﬁíruãky KaÏte evangelium mé.
Studium se spoleãníkem
Úãelem studia se spoleãníkem je 1) vytváﬁet jednotu mezi spoleãníky, abyste mohli uãit
Duchem, a 2) zamûﬁit se na pokrok tûch, které uãíte. Va‰e studium se spoleãníkem bude
efektivní, kdyÏ:
• Budete vzájemnû sdílet to, co jste pochopili pﬁi osobním studiu.
• Budete vûnovat ãas pﬁípravû na konkrétní schÛzky pro v˘uku, na náv‰tûvy u ãlenÛ, na
pﬁíleÏitosti k nacházení a na dal‰í ãinnosti. Studujte materiály, které vám pomohou
uãit, nacházet a pracovat efektivnûji. Diskutujte o lidech, s nimiÏ pracujete. Plánujte,
jak uplatníte to, ãemu se uãíte.
• Bûhem dne budete i nadále diskutovat o zásadách, cílech, dovednostech a plánech,
kter˘mi jste se zab˘vali pﬁi studiu se spoleãníkem.
SchÛzky okrsku
Úãelem schÛzek okrsku je „uãiti jeden druhého nauce království“ (NaS 88:77).
• SchÛzky okrsku se konají kaÏd˘ t˘den a trvají 60 aÏ 90 minut.
• SchÛzky okrsku plánuje a vede vedoucí okrsku, kter˘ mÛÏe vyzvat dal‰í misionáﬁe,
aby mu pomohli uãit.
• Program schÛzek okrsku mÛÏe obsahovat tyto body:
– Podûlte se o to, co jste pochopili pﬁi osobním studiu a pﬁi studiu se spoleãníkem.
– Procviãujte lekce za rÛzn˘ch situací.
– Vysvûtlujte, pﬁedvádûjte a procviãujte zásady a dovednosti popsané v pﬁíruãce
KaÏte evangelium mé.
– Diskutujte o pokroku zájemcÛ a o jejich potﬁebách.
– Diskutujte o obtíÏích, kter˘m v okrsku ãelíte, a zab˘vejte se jimi.
– Podûlte se o záÏitky a svûdectví z misionáﬁské práce.
• Vedoucí okrsku mohou vyuÏít schÛzek okrsku k tomu, aby pﬁijali zprávu o práci
misionáﬁÛ v okrsku. Nemají stanovovat druh˘m misionáﬁÛm cíle nebo kvóty, ani
je nemají Ïádat, aby podávali zprávu o sv˘ch cílech.
Konference zóny
Konference zóny se konají pod vedením presidenta misie.

Oddíly v pﬁíruãce KaÏte evangelium mé
KaÏdá kapitola v pﬁíruãce KaÏte evangelium mé má nûkolik oddílÛ. Tyto oddíly vám
mají pomoci získat více z va‰eho studia – nemají vás nutit k tomu, abyste se uãili urãit˘m
zpÛsobem. VyuÏívejte tyto oddíly pruÏnû podle sv˘ch potﬁeb.
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Studijní deník
Pﬁíruãka KaÏte evangelium mé vás ãasto Ïádá, abyste vyuÏili svého studijního deníku
k lep‰ímu porozumûní, objasnûní nebo pﬁipomenutí toho, ãemu se uãíte. Star‰í Richard G.
Scott uãil: „Poznání peãlivû zaznamenané je poznáním, které je k dispozici v ãase potﬁeby.
Duchovnû v˘znamná informace má b˘t uchovávána na posvátném místû, coÏ Pánovi
ukazuje, jak si jí váÏíme. Tento pﬁístup zvût‰uje pravdûpodobnost toho, Ïe obdrÏíte dal‰í
svûtlo.“ („Acquiring Spiritual Knowledge“, Ensign, Nov. 1993, 86.) Procházejte si studijní
deník, abyste si pﬁipomnûli duchovní záÏitky, abyste získali nov˘ pohled na danou vûc a
abyste sledovali svÛj rÛst.
Va‰ím deníkem mÛÏe b˘t vázan˘ deník, zápisník nebo krouÏkov˘ blok. Zaznamenávejte si své my‰lenky a dojmy a uspoﬁádejte si je tak, aby to vyhovovalo tomu, jak se
uãíte. Osvojte si svÛj vlastní systém, kter˘ vám v budoucnosti umoÏní snadno získat
klíãové informace. âasto své záznamy procházejte, ãerpejte z nich podnûty a uplatÀujte
to, ãemu jste se nauãili. Do studijního deníku si dûlejte poznámky a zaznamenávejte si
své dojmy bûhem osobního studia a studia se spoleãníkem, bûhem schÛzek okrsku,
konferencí zóny a pﬁi pohovorech s presidentem misie.
Informaãní rámeãky
Rámeãky v pﬁíruãce KaÏte evangelium mé vám budou pomáhat pﬁi studiu. Nûkteré
rámeãky pﬁedstavují nebo shrnují klíãové body. Jiné vám budou pomáhat zamûﬁit
studium na dÛleÏité body, uãit se z písem, uplatÀovat to, ãemu se uãíte, zlep‰ovat va‰e
schopnosti a uspokojovat potﬁeby tûch, které uãíte. Ve vût‰inû pﬁípadÛ pﬁedstavují tyto
rámeãky jen v˘chozí bod. S modlitbou v srdci rozvíjejte ãinnost v rámeãku tím, Ïe si
budete osvojovat nové postupy studia a Ïe si budete vyhledávat dal‰í ver‰e v písmech.
„Vezmûte v úvahu.“ Vût‰ina kapitol zaãíná otázkami v rámeãku
„Vezmûte v úvahu“. Tyto otázky se zamûﬁují na hlavní body
kapitoly a poskytují rámec pro va‰e studium. PouÏívejte tyto
otázky k tomu, abyste si uspoﬁádali to, ãemu se uãíte, abyste
tomu porozumûli, abyste o tom pﬁemítali a abyste to uplatÀovali.

„Zapamatujte si.“ Vût‰ina kapitol konãí rámeãkem „Zapamatujte
si“ – shrnutím nejdÛleÏitûj‰ích bodÛ dané kapitoly. KdyÏ
dokonãíte studium kapitoly, projdûte si tento pﬁehled,
abyste se ujistili o tom, Ïe tûmto hlavním bodÛm rozumíte.
VyhodnoÈte si, do jaké míry uplatÀujete tyto body, a
naplánujte si, jak uplatníte to, ãemu jste se nauãili.
„Studium písem.“ Tyto rámeãky vás smûﬁují k odkazÛm, které
mohou roz‰íﬁit va‰e znalosti a prohloubit va‰e svûdectví. Dále
rozvíjejte tuto ãinnost tím, Ïe si budete vyhledávat dal‰í ver‰e.
Pokládejte si doplÀující pﬁíbuzné otázky, které vám budou
pomáhat lépe pochopit a uplatnit to, ãemu se uãíte.
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„âinnost.“ Vût‰ina kapitol obsahuje ãinnosti pro osobní studium
a pro studium se spoleãníkem, jejichÏ cílem je obohatit va‰e
studium a podpoﬁit uplatnûní studované látky. Opakujte tyto
ãinnosti bûhem celé své misie. PokaÏdé, kdyÏ to uãiníte, získáte
nové a hlub‰í pochopení dané vûci, protoÏe va‰e potﬁeby –
a potﬁeby tûch, které uãíte – se budou mûnit.
âervené rámeãky. Tyto rámeãky obsahují dÛleÏité informace a
návrhy pro mnoho situací, ve kter˘ch uãíte a hlásáte slovo.

Pﬁíbûhy
V‰echny pﬁíbûhy v pﬁíruãce KaÏte evangelium mé se skuteãnû staly, i kdyÏ jména vût‰iny
lidí byla zmûnûna. KaÏd˘ pﬁíbûh ilustruje nûkolik zásad spojen˘ch s misionáﬁskou prací.
Pﬁi ãetbû tûchto pﬁíbûhÛ vyhledávejte zásady, které ilustrují.
Námûty pro studium a uplatnûní
V závûru kaÏdé kapitoly jsou
uvedeny dal‰í námûty pro
osobní studium, pro studium se
spoleãníkem, pro schÛzky okrsku
a pro konference zóny. Tento bohat˘
zdroj studijních ãinností poskytuje
pﬁíklady, jak se efektivnû nauãit
danou látku. Buìte kreativní a
usilujte o inspiraci pro vytvoﬁení
dal‰ích ãinností vÏdy, kdyÏ
studujete nebo uãíte jeden z tûchto
oddílÛ. Vykonejte tyto ãinnosti
nûkolikrát bûhem své misie.

Misionáﬁi slouÏící v odboãkách a okrscích
Mnozí misionáﬁi slouÏí v odboãkách a okrscích. I kdyÏ se v této pﬁíruãce mluví o
sborech a kÛlech, tytéÏ zásady a postupy se t˘kají odboãek a okrskÛ. President misie vás
pouãí o jak˘chkoli úpravách, které je tﬁeba udûlat, kdyÏ pracujete s vedoucími odboãky
a okrsku.

Pro misionáﬁe sboru a vedoucí sboru
Pﬁíruãka KaÏte evangelium mé byla pﬁipravena pro misionáﬁe Církve na pln˘ úvazek.
Av‰ak misionáﬁi a vedoucí sboru, kteﬁí se snaÏí budovat Pánovo království, mohou také
uplatÀovat zásady a nauky, kter˘m je zde vyuãováno. âasté studium této pﬁíruãky jim
umoÏní plnit zodpovûdnosti, které mají jako ãlenové-misionáﬁi, a bude posilovat jednotu
s misionáﬁi na pln˘ úvazek.
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Dan Jones, jeden z nejvût‰ích misionáﬁÛ této dispensace, káÏe evangelium ve Walesu.

Jaké mám jako
misionáﬁ poslání?

Poznámky

Va‰e poslání
Pozvat druhé, aby pﬁi‰li ke Kristu, tím, Ïe jim budete pomáhat pﬁijmout znovuzﬁízené evangelium
vírou v JeÏí‰e Krista a v Jeho usmíﬁení, pokáním, kﬁtem, pﬁijetím daru Ducha Svatého a
vytrváním do konce.
Vezmûte v úvahu
• Jaké mám jako misionáﬁ poslání?
• Co je evangelium?
• Proã káÏeme evangelium?
• Proã musím uãit s mocí a pravomocí?
• Jaké poselství pﬁiná‰í znovuzﬁízení? Proã je to tak dÛleÏité?
• Co je mou zodpovûdností pﬁi pomáhání druh˘m, aby se obrátili?
• Jak poznám, zda jsem úspû‰n˘m misionáﬁem?

Va‰e povûﬁení uãit znovuzﬁízenému evangeliu JeÏí‰e Krista

© 1993 Clark Kelley Price. Nekopírujte.

O

bklopují vás lidé. Míjíte je na ulici, nav‰tûvujete je u nich doma a cestujete mezi nimi.
Oni v‰ichni jsou dûti BoÏí, va‰i bratﬁi a sestry. BÛh je miluje právû tak, jako miluje
vás. Mnozí tito lidé hledají smysl Ïivota. ZáleÏí jim na jejich rodinû. Mají potﬁebu pocitu
sounáleÏitosti, kter˘ mohou získat díky poznání, Ïe jsou dûti BoÏí, ãlenové Jeho vûãné
rodiny. Chtûjí mít pocit bezpeãí ve svûtû mûnících se hodnot. Chtûjí „pokoj v tomto svûtû
a vûãn˘ Ïivot ve svûtû, kter˘ pﬁijde“ (NaS 59:23), ale jsou „zadrÏováni pﬁed pravdou
pouze proto, Ïe nevûdí, kde ji nalézti“ (NaS 123:12).
Evangelium JeÏí‰e Krista, tak jak bylo znovuzﬁízeno prostﬁednictvím proroka Josepha
Smitha, bude Ïehnat jejich rodinû, bude uspokojovat jejich duchovní potﬁeby a bude jim
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pomáhat naplnit jejich nejhlub‰í touhy. I kdyÏ moÏná nevûdí proã, potﬁebují osvobození
od pocitu viny, kter˘ mají kvÛli chybám a hﬁíchÛm. Potﬁebují zaÏít radost z vykoupení tím,
Ïe získají odpu‰tûní hﬁíchÛ a obdrÏí dar Ducha Svatého.
Jako zplnomocnûní zástupci
JeÏí‰e Krista mÛÏete uãit lidi
s mocí a pravomocí, Ïe „vykoupení pﬁichází ve Svatém Mesiá‰i
a skrze nûj“ a Ïe nikdo nemÛÏe
„dlíti v pﬁítomnosti BoÏí, aniÏ by
to bylo skrze zásluhy a milosrdenství a milost Svatého Mesiá‰e“
(2. Nefi 2:6, 8). KdyÏ lidé pﬁijímají
znovuzﬁízené evangelium JeÏí‰e
Krista a prostﬁednictvím knûÏské
pravomoci se jim dostává obﬁadÛ
kﬁtu a konfirmace, mohou b˘t
uji‰tûni, Ïe nejsou „zavrÏeni na
vûky“ (Kniha Mormonova, titulní strana).
Jak va‰e porozumûní usmíﬁení vykonaného JeÏí‰em Kristem poroste, va‰e touha sdílet
evangelium se bude zvût‰ovat. Budete pociÈovat, tak jako Lehi, Ïe je velmi „dÛleÏité
obeznámiti s tûmito vûcmi obyvatele zemû“ (2. Nefi 2:8).
President Ezra Taft Benson uãil: „BÛh nám pﬁikázal, abychom zanesli toto evangelium
celému svûtu. To je ta vûc, která nás musí v dne‰ní dobû sjednocovat. Pouze evangelium
spasí svût pﬁed pohromou jeho vlastního sebezniãení. Pouze evangelium sjednotí lidi
v‰ech ras a národností v pokoji. Pouze evangelium pﬁinese radost, ‰tûstí a spasení lidské
rodinû“ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 167).
Vy jste povoláni, abyste jako zástupci JeÏí‰e Krista pomáhali lidem oãistit se od hﬁíchÛ.
Dûláte to tím, Ïe je zvete, aby pﬁi‰li k JeÏí‰i Kristu a obrátili se k Jeho znovuzﬁízenému
evangeliu. Aby mohli pﬁijít ke Spasiteli, musejí mít v Nûho víru vedoucí k pokání – musejí
uãinit nezbytné zmûny, aby uvedli svÛj Ïivot do souladu s Jeho uãením. Vy mÛÏete pomáhat lidem získat takovou víru tím, Ïe je budete uãit Duchem znovuzﬁízenému evangeliu, a
tím, Ïe je budete vyz˘vat k tomu, aby se zavázali Ïít podle Jeho uãení. DodrÏování tohoto
závazku je pﬁipravuje na smlouvy kﬁtu a konfirmace a na drahocenn˘ dar Ducha Svatého.
Musejí odloÏit „pﬁirozeného ãlovûka“ a stát se Svat˘mi „skrze usmíﬁení Krista Pána“
(Mosiá‰ 3:19).
âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
Prostudujte si vidûní o stromu Ïivota, které je zaznamenáno v 1. Nefim 8 a 11, a pﬁitom si dobﬁe
prohlédnûte obrázek stromu Ïivota, kter˘ je na této stranû. Strom Ïivota symbolizuje v tomto
vidûní lásku BoÏí (viz 1. Nefi 11:21–22).
• Co si Lehi pﬁál poté, co pojedl ovoce? (Viz 1. Nefi 8:10–18.)
• Co museli lidé ve vidûní udûlat, aby mohli pojíst ovoce? Co musíme udûlat my, abychom
mohli obdrÏet v‰echna poÏehnání usmíﬁení? Jak nám závazky a smlouvy pomáhají pﬁijmout
tato poÏehnání?
• Co je povinností vás, misionáﬁÛ, pﬁi pomáhání druh˘m najít ovoce evangelia a pﬁijmout ho?
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Poselství o znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista Ïehná rodinám. Díky znovuzﬁízení
rozumíme tomu, jak˘ má BÛh ohlednû rodin zámûr: „BoÏsk˘ plán ‰tûstí umoÏÀuje, aby
rodinné vztahy pokraãovaly vûãnû, i za hrob. Posvátné obﬁady a smlouvy, které lze
obdrÏet ve svat˘ch chrámech, umoÏÀují jedincÛm vrátit se do pﬁítomnosti BoÏí a
rodinám umoÏÀují, aby byly sjednoceny na vûãnost.“ („Rodina – Prohlá‰ení svûtu“,
Liahona, ﬁíjen 2004, vnitﬁní strana zadní obálky.)
Rodinné spoleãenství na zemi mÛÏe b˘t
zdrojem nûkter˘ch na‰ich nejvût‰ích radostí.
„NejdÛleÏitûj‰í Pánovou prací,
Satan útoãí na rodinu z mnoha stran a pﬁíli‰
kterou budete kdy dûlat, bude
mnoho rodin je jeho pÛsobením niãeno.
Poselství znovuzﬁízeného evangelia JeÏí‰e
práce mezi stûnami va‰eho
Krista umoÏÀuje, aby rodiny byly sjednoceny
vlastního domova.“
nyní i na vûãnosti. KdyÏ rodiny Ïijí podle
zásad evangelia, mohou ve svém Ïivotû
– PRESIDENT HAROLD B. LEE
THE TEACHINGS OF HAROLD B. LEE,
pociÈovat pokoj a radost a mohou mít pocit
SEL. CLYDE J. WILLIAMS (1996), 280
sounáleÏitosti a jednoty. Rodiny mohou
skrze svûtlo evangelia vyﬁe‰it nedorozumûní,
nesváry a pﬁekáÏky. Rodiny, které jsou naru‰ené konflikty, mohou b˘t uzdraveny prostﬁednictvím pokání, odpu‰tûní a víry v moc usmíﬁení JeÏí‰e Krista. „·tûstí v rodinném
Ïivotû dosáhneme s nejvût‰í pravdûpodobností tehdy, kdyÏ je zaloÏeno na uãení Pána
JeÏí‰e Krista. Úspû‰ná manÏelství a rodiny jsou zaloÏeny a udrÏovány na zásadách víry,
modlitby, pokání, odpu‰tûní, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotn˘ch odpoãinkov˘ch
ãinností.“ (Liahona, ﬁíjen 2004, vnitﬁní strana zadní obálky.)
SnaÏte se najít a uãit rodiny – otce, matku a dûti – kteﬁí se mohou vzájemnû
podporovat v Ïivotû podle evangelia a ãasem b˘t zpeãetûni jako rodinná jednotka
znovuzﬁízenou knûÏskou pravomocí.

Uãte Duchem
ProtoÏe evangelium JeÏí‰e Krista „moc zajisté BoÏí jest k spasení kaÏdému vûﬁícímu“
(¤ímanÛm 1:16), poselství znovuzﬁízeného evangelia se musí uãit boÏskou mocí – mocí
Ducha Svatého, kter˘ je tﬁetím ãlenem BoÏstva. Je ãasto naz˘ván Duchem a jedna z Jeho
rolí je uãit pravdû a svûdãit o ní. KdyÏ uãíte prostﬁednictvím této moci, tak Duch Svat˘:
• Vás uãí nov˘m pravdám a vyvolává ve va‰í pamûti nauky, které jste studovali (viz
Jan 14:26).
• Dává vám slova do úst v té chvíli, kdy je potﬁebujete (viz NaS 84:85).
• Nese va‰e poselství do srdce lidí, které uãíte (viz 2. Nefi 33:1).
• Svûdãí o pravdivosti va‰eho poselství a potvrzuje va‰e slova (viz NaS 100:5–8).
• Vám pomáhá rozpoznat potﬁeby lidí, které uãíte (viz Alma 12:7).
Duch hraje zásadní roli, má-li b˘t v˘uka pravd evangelia taková, aby v druh˘ch
vytváﬁela víru. KdyÏ se snaÏíte získat víru, kterou potﬁebujete k tomu, abyste spoléhali
na Ducha, máte dûlat tyto vûci:
• Modlete se o Ducha (viz NaS 42:14).
• Oãistûte své srdce (viz NaS 112:28).
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• DodrÏujte pﬁikázání (viz NaS 20:77, 79).
• Pilnû si v mysli ukládejte jako poklad BoÏí slovo (viz NaS 11:21; 84:85).
• Uãte tak, aby druzí va‰emu poselství porozumûli a aby byli vzdûláni (viz NaS 50:13–22).
• PouÏívejte víru (viz Moroni 10:7).
Pro své posvátné povolání jste byli ustanoveni se slibem, Ïe Duch vám bude dán, pokud
budete splÀovat poÏadavky, které stanovil Pán. Jednou z va‰ich nejnaléhavûj‰ích tuÏeb má
b˘t to, abyste se mohli tû‰it z darÛ Ducha.

Moc a pravomoc va‰eho povolání
Misionáﬁi mají vycházet „v moci vysvûcení, jímÏ [byli vysvûceni, hlásajíce] radostné zvûsti
veliké radosti, a to vûãné evangelium“ (NaS 79:1). Máte pravomoc kázat evangelium. Jste-li
nositeli knûÏství, máte pravomoc vykonávat jeho obﬁady. KdyÏ jste hodni této pravomoci a
pouÏíváte ji s modlitbou v srdci, obdrÏíte duchovní moc, která je dÛkazem toho, Ïe va‰e
povolání je skuteãností. Nemûjte obavy plnit toto povûﬁení a nebuìte ani nesmûlí. Vy máte
uãit s mocí a pravomocí BoÏí, tak jako synové Mosiá‰ovi (viz Alma 17:2–3).
KdyÏ jste byli ustanoveni knûÏskou pravomocí, obdrÏeli jste právo a v˘sadu zastupovat Pána. ObdrÏeli jste osvûdãení pro sluÏbu, které svûtu potvrzuje tuto pravomoc.
President Spencer W. Kimball ﬁekl: „Ustanovení mÛÏe b˘t chápáno doslovnû jako vyhrazení pro zvlá‰tní úãel neboli oddûlení; je to oddûlení od hﬁíchu, od tûlesného; od v‰eho,
co je hrubé, nízké, zkaÏené, bídné nebo vulgární; je to oddûlení od svûta k vy‰‰í úrovni
my‰lení a jednání. Toto poÏehnání je podmínûno vûrnou sluÏbou.“ (The Teachings of
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 478.)
Spoleãnû s va‰í pravomocí pﬁichází zodpovûdnost Ïít tak, abyste byli hodni svého
povolání. Jako Pánovi zástupci máte b˘t „pﬁíkladem vûrn˘ch“ (1. Timoteovi 4:12). SnaÏte
se Ïít podle BoÏích pﬁikázání a dodrÏovat smlouvy, které jste uzavﬁeli v chrámu; znejte
písma; buìte zdvoﬁilí, dochvilní a spolehliví; dodrÏujte misionáﬁské normy chování,
oblékání a vzhledu; mûjte rádi lidi, s nimiÏ slouÏíte a pracujete. Sv˘m jednáním ctûte
Kristovo jméno.
Ve své práci máte pouÏívat kromû pravomoci také moc. Pravomoc, kterou jste obdrÏeli,
mÛÏe vést k moci. Je to tak, duchovní moc je jedním z dÛkazÛ toho, Ïe va‰e pravomoc je
skuteãná. Duchovní moc je darem, kter˘ vám umoÏÀuje konat práci efektivnûji.
KdyÏ pracujete a uãíte, va‰e moc a pravomoc má b˘t vidût. Moc se mÛÏe projevovat
pﬁi mnoha vûcech, které dûláte, napﬁíklad:
• Budete vedeni Duchem a ﬁeknete to, co Pán chce, abyste v danou chvíli ﬁekli (viz
NaS 84:85).
• ObdrÏíte vedení a budete vûdût, kam máte jít a co máte dûlat (viz NaS 28:15; 31:11;
75:26–27).
• Va‰e svûdectví bude potvrzovat svûdectví Ducha (viz 2. Nefi 33:1; NaS 100:5–8).
• Budete se podílet na spásn˘ch obﬁadech (viz NaS 84:19–20).
• JestliÏe jste star‰í, budete dávat knûÏská poÏehnání (viz Jakub 5:14–15).
• Budete se modlit s lidmi, s nimiÏ pracujete, i za nû (viz Alma 6:6; 8:18–22; 10:7–11;
31:26–35; NaS 75:19).
• Budete vyjadﬁovat lásku k Pánovi, ke své rodinû, k misionáﬁÛm slouÏícím s vámi
a k lidem, kter˘m slouÏíte.
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Studium písem
Jak obdrÏíte moc?
Alma 17:2–3

NaS 53:3

1. Korintsk˘m 2:4

âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
Podívejte se na obrázek Krista, kter˘ vysvûcuje apo‰toly, a pak si pﬁeãtûte Jana 15:1–16.
V jakém smyslu je Kristus vinn˘ kmen? V jakém smyslu jste vy ratolestí tohoto vinného kmene?
Jak va‰e ustanovení s tímto vztahem souvisí?
Pﬁeãtûte si znovu své osvûdãení pro sluÏbu. Zaznamenejte si, jaké máte pocity a jaké my‰lenky
se vám vybavují, kdyÏ ho ãtete. VÏdy, kdyÏ studujete tuto kapitolu, si tento postup zopakujte.
V‰imnûte si, jak se va‰e pocity s postupem doby mûní.
Prostudujte si Nauku a smlouvy 109:13–15, 21–30, 38–39, 55–57, coÏ jsou v˘Àatky z inspirované
modlitby, kterou prorok Joseph Smith zasvûtil chrám Kirtland. O jaká poÏehnání Ïádal Joseph Smith
pro vûrné?

Evangelium JeÏí‰e Krista
Evangelium JeÏí‰e Krista definuje va‰e poselství i va‰e poslání; to znamená, Ïe odpovídá na otázku „co“ je misionáﬁská práce i na otázku „proã“ ji dûlat. Spasitel definoval
své evangelium tak, Ïe do nûj zahrnul nûkteré velmi dÛleÏité a základní nauky. Pﬁi‰el na
svût, aby vykonal vÛli svého Otce, a Jeho Otec Ho poslal na svût, aby byl pozdviÏen na
kﬁíÏ. V‰ichni lidé budou prostﬁednictvím Jeho usmíﬁení a vzkﬁí‰ení pozdviÏeni, aby stanuli pﬁed Kristem a byli souzeni za své skutky, aÈ byly dobré, nebo zlé. Ti, kteﬁí pouÏívají
víru v Krista, ãiní pokání z hﬁíchÛ a jsou pokﬁtûni v Kristovû jménu, mohou b˘t posvûceni Duchem Svat˘m. Vytrvají-li do konce, budou stát v poslední den pﬁed Kristem bez
poskvrny a vejdou v odpoãinutí Pánû. Kristus je bude povaÏovat pﬁed Otcem za nevinné.
On bude jejich Prostﬁedníkem a Obhájcem. Ti, kteﬁí nevytrvají ve vûrnosti do konce,
budou „[uvrÏeni] do ohnû... kvÛli spravedlnosti Otcovû“. (Viz 3. Nefi 27:13–22; porovnej
s 2. Nefim 31:10–21; 3. Nefi 11:31–41; NaS 76:40–42, 50–53.)
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Úãelem evangelia je oãistit lidi od hﬁíchÛ,
aby v den soudu mohli pﬁijmout Spasitelovo
„KaÏte první zásady evangelia
milosrdenství. Proto jádrem této knihy, a coÏ
– kaÏte je znovu a znovu:
je dÛleÏitûj‰í, jádrem práce, kterou kaÏd˘
den dûláte, je pozvat druhé, aby pﬁi‰li ke
zjistíte, Ïe vám budou den za
Kristu, tím, Ïe jim budete pomáhat pﬁijmout
dnem ohlednû nich zjevovány
znovuzﬁízené evangelium vírou v JeÏí‰e
nové my‰lenky a dal‰í svûtlo.
Krista a v Jeho usmíﬁení, pokáním, kﬁtem,
Budete je chápat lépe a stanou
pﬁijetím Ducha Svatého a vytrváním
do konce.
se jasnûj‰ími. Pak budete
Jednotlivci a rodiny zaãínají následovat
schopni je vyloÏit tak,
Krista, kdyÏ pouÏívají víru v Nûho a ãiní
aby ti, které [uãíte],
pokání z hﬁíchÛ. Kﬁtem a pﬁijetím daru
Ducha Svatého od toho, kdo má pravomoc
je snadnûji pochopili.“
od Boha vykonávat tyto obﬁady, získávají
– HYRUM SMITH
odpu‰tûní hﬁíchÛ. Potom je jejich úkolem
HISTORY OF THE CHURCH, 6:323
vytrvat do konce, neboli jin˘mi slovy,
i nadále ve svém Ïivotû pouÏívat víru
v JeÏí‰e Krista, ãinit pokání a obnovovat smlouvy, které uãinili. To nejsou kroky, které
uplatní pouze jednou v Ïivotû; jsou to kroky, které se stávají, pokud je bûhem Ïivota
opakují, zpÛsobem Ïivota, jenÏ je stále bohatûji odmûÀuje. Je to skuteãnû jedin˘ zpÛsob
Ïivota, kter˘ pﬁiná‰í pokoj svûdomí a umoÏÀuje dûtem Nebeského Otce, aby se vrátily
k Nûmu a Ïily v Jeho pﬁítomnosti.
Poslu‰nost JeÏí‰e Krista je celoÏivotním závazkem. KdyÏ pouÏíváme víru, ãiníme
pokání, jsme pokﬁtûni a zaváÏeme se slouÏit Kristu a kdyÏ pak pﬁijmeme Ducha Svatého,
mÛÏeme zaÏít uzdravení, odpu‰tûní hﬁíchÛ a naprosté obrácení ke Spasiteli a k Jeho
evangeliu.
Pomáhejte lidem získat víru v JeÏí‰e Krista vedoucí k pokání tím, Ïe budete uãit a
svûdãit o tom, Ïe plnost evangelia JeÏí‰e Krista a pravomoc knûÏství byla znovuzﬁízena,
a tím, Ïe je budete vyz˘vat, aby Ïili podle Jeho uãení.
Studium písem
Co je evangelium Kristovo neboli nauka Kristova?
2. Nefi 31:10–21

3. Nefi 11:31–41

3. Nefi 27:13–22

Poselství o znovuzﬁízení: Základ víry
Bez ohledu na to, kde slouÏíte nebo koho uãíte, svou v˘uku zamûﬁte na znovuzﬁízení
evangelia JeÏí‰e Krista. „KdyÏ uãíte poselství o znovuzﬁízení svût, kter˘ velmi naléhavû
potﬁebuje evangelium JeÏí‰e Krista, Pán vám bude Ïehnat.“ („Prohlá‰ení o misionáﬁské
práci“, dopis Prvního pﬁedsednictva, 11. prosince 2002.) AÏ budete studovat nauky
v misionáﬁsk˘ch lekcích, uvidíte, Ïe máme jediné poselství: BÛh prostﬁednictvím
novodobého proroka znovuzﬁídil znalost plánu spasení, kter˘ je soustﬁedûn v Kristovû
usmíﬁení a naplÀován tím, Ïe lidé Ïijí v souladu s prvními zásadami a obﬁady evangelia.
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Dbejte na to, aby kaÏd˘, koho uãíte, jasnû porozumûl níÏe uvedenému:

Poznámky

• BÛh je ná‰ doslovn˘ Nebesk˘ Otec. Miluje nás. KaÏd˘ ãlovûk na zemi je dítû BoÏí a
ãlen BoÏí rodiny. JeÏí‰ Kristus, Syn BoÏí, je ná‰ Spasitel a Vykupitel.
• Ná‰ milující Nebesk˘ Otec projevoval v prÛbûhu biblick˘ch dûjin zájem o své dûti tím,
Ïe zjevoval své evangelium prorokÛm. Îel, mnozí lidé evangelium zavrhli; dokonce
nûkteﬁí z tûch, kteﬁí ho pﬁijali, nauky a obﬁady evangelia pozmûnili a upadli do nevíry
a odpadlictví.
• Ná‰ Nebesk˘ Otec poslal na zem svého milovaného Syna, JeÏí‰e Krista. JeÏí‰ konal
zázraky a uãil svému evangeliu. Uskuteãnil usmíﬁení a byl vzkﬁí‰en.
• BÛh, poãínaje prvním vidûním, opût projevil lásku vÛãi sv˘m dûtem. Znovuzﬁídil evangelium JeÏí‰e Krista a svou knûÏskou pravomoc a prostﬁednictvím proroka Josepha Smitha
zorganizoval na zemi svou Církev. Kniha Mormonova je pﬁesvûdãiv˘m dÛkazem tohoto
znovuzﬁízení.
KdyÏ zájemcÛm pomÛÏete porozumût cyklu
odpadlictví a znovuzﬁízení, budou pﬁipraveni
pochopit, jak nesmírnû potﬁebujeme znovuzﬁízení posledních dnÛ. Pochopí, Ïe je potﬁeba pﬁijmout znovuzﬁízené evangelium, obdrÏet
spásné obﬁady prostﬁednictvím pravomoci znovuzﬁízeného knûÏství a jít cestou k vûãnému Ïivotu. Pomozte lidem poznat, Ïe Církev není
pouh˘m jin˘m náboÏenstvím ani není nûjakou
americkou církví. Spí‰e mÛÏeme ﬁíci, Ïe je „[plností] evangelia“ (NaS 1:23), téhoÏ evangelia,
které bylo zjevováno a uãeno od poãátku.
Kniha Mormonova – Dal‰í svûdectví o
JeÏí‰i Kristu je pﬁesvûdãiv˘m dÛkazem toho,
Ïe Joseph Smith byl prorokem a Ïe evangelium JeÏí‰e Krista bylo znovuzﬁízeno. Je
závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏenství,
nejmocnûj‰í pomÛckou pro uãení tohoto
poselství. Prostﬁednictvím Josepha Smitha byly znovuzﬁízeny mimo jiné tyto dÛleÏité
pravdy: BÛh je ná‰ Otec a my jsme Jeho duchovní dûti; pﬁed narozením jsme Ïili
s Ním; a prostﬁednictvím Kristova usmíﬁení a prostﬁednictvím poslu‰nosti zákonÛ a
obﬁadÛ evangelia mohou Ïít rodiny spolu na vûky v BoÏí pﬁítomnosti.
Kniha Mormonova je dÛkazem lásky, kterou BÛh chová ke sv˘m dûtem. Ukazuje, Ïe
BÛh promlouvá ke sv˘m dûtem. KdyÏ uãíte a svûdãíte, vyz˘vejte lidi, aby ãetli Knihu
Mormonovu a modlili se o jejím poselství. KaÏd˘ ãlovûk, kterého uãíte, se musí
rozhodnout, zda pﬁijme Knihu Mormonovu jako zjevení od Boha.
DÛvûﬁujte pozoruhodnému slibu v Moronim 10:3–5. Dûlejte v‰e, co mÛÏete, abyste
lidi pﬁesvûdãili, aby ãetli tuto knihu, snaÏili se jí porozumût a aby se upﬁímnû tázali Boha,
zda je pravdivá. Svûdectví Ducha Svatého se stává úheln˘m kamenem jejich víry v to,
Ïe Kristus znovuzﬁídil svou Církev. Pomáhejte tûm, které uãíte, získat toto duchovní
potvrzení.
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Poznámky

Studium písem
Jak máte pouÏívat Knihu Mormonovu ve své misionáﬁské práci?
1. Nefi 13:39
2. Nefi 29:8–10

Moroni 10:3–5
NaS 20:5–16

NaS 42:12–14

âinnost: Osobní studium
Pﬁedstavte si, Ïe se chystáte napsat ãlánek na téma poselství o znovuzﬁízení pro místní noviny.
Do studijního deníku si napi‰te název, kter˘ vystihuje to, co je jádrem poselství. Potom si zapi‰te
své my‰lenky a pocity t˘kající se tohoto poselství vãetnû toho, jak se mûní zpÛsob va‰eho Ïivota
i vá‰ pohled na svût kolem vás díky tomu, Ïe se zlep‰uje va‰e porozumûní tomuto poselství.

Pomáhejte druh˘m ãinit závazky – je to brána k víﬁe a k pokání
Pomáhejte lidem splnit poÏadavky pro kﬁest a konfirmaci tím, Ïe je budete uãit pravdivé
nauce a budete je vyz˘vat, aby ãinili pokání a zmûnili svÛj Ïivot ãinûním a dodrÏováním
závazkÛ, ãímÏ získají víru v JeÏí‰e Krista. Tyto závazky pﬁipravují lidi na to, aby uzavírali a
dodrÏovali posvátné smlouvy.
Star‰í Jeffrey R. Holland uãil: „První vûcí, kterou uãiníte, kdyÏ vám zájemce ﬁekne,
Ïe neãetl Knihu Mormonovu a nemodlil se o ní, bude to, Ïe budete velmi zklaman˘! ...
Velmi ãasto jsme v tûchto vûcech pﬁíli‰ laxní. Toto je vûãn˘ Ïivot. Toto je spasení dûtí
BoÏích. Vûãnost visí na vlásku... Toto je nejdÛleÏitûj‰í cesta, po které kdy zájemce kráãel.
JestliÏe to v‰ak neví, víte to alespoÀ vy! ... A tak vezmûte tuto situaci do sv˘ch rukou.
Uãte s mocí a pravomocí a potom buìte velmi zklamaní, jestliÏe první krok, kter˘ vede
k zachovávání pﬁikázání a k zachovávání smluv, nebyl úspû‰nû vykonán.“ („Making and
Keeping Covenants“, missionary satellite broadcast, Apr. 1997.)
KdyÏ uãíte lidi porozumût znovuzﬁízení plnosti evangelia, „[oznamujete] pokání“
(NaS 15:6). K pokání patﬁí zmûna srdce a touha zanechat hﬁíchu a slouÏit Bohu. Patﬁí
k nûmu pokorné podrobení se Duchu a poddání se BoÏí vÛli. Pokání vyÏaduje, aby lidé
prohloubili svÛj závazek Ïít v souladu s BoÏí vÛlí. VyÏaduje upﬁímnou a trvalou zmûnu
my‰lenek, pﬁání, zvykÛ a ãinÛ. Je to pozitivní zku‰enost, která pﬁiná‰í radost a pokoj.
KdyÏ pomáháte lidem, aby pochopili, co musejí dûlat, kdyÏ ãiní pokání, buìte smûlí a
projevujte lásku. KdyÏ vyz˘váte lidi, aby ãinili závazky, pozvedáte tím efektivnû hlas
varování i nadûje.
Studium písem
âemu tyto ver‰e uãí ohlednû oznamování pokání?
Alma 29:1–4
Alma 42:31

Alma 62:45
NaS 14:8

NaS 15:6; 16:6

Kﬁest a konfirmace
Kﬁest a konfirmace lidí, které uãíte, je hlavní náplní va‰eho poslání. Kﬁest je na odpu‰tûní hﬁíchÛ, a dar Ducha Svatého pﬁiná‰í hojnost poÏehnání tûm, kteﬁí Ïijí tak, aby ho
byli hodni. Prostﬁednictvím tûchto obﬁadÛ lidé vstupují branou a pokraãují po cestû,
která vede k vûãnému Ïivotu. Star‰í Dallin H. Oaks ﬁekl: „NekáÏeme a neuãíme proto,
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abychom ‚pﬁivedli lidi do Církve‘ nebo abychom zvût‰ili poãet ãlenÛ Církve. NekáÏeme
a neuãíme jen proto, abychom lidi pﬁesvûdãili, aby Ïili lépe... Zveme v‰echny, aby pﬁi‰li
ke Kristu prostﬁednictvím pokání, kﬁtu a konfirmace, abychom synÛm a dcerám BoÏím
otevﬁeli brány celestiálního království. Toto nemÛÏe udûlat nikdo jin˘.“ („The Purpose
of Missionary Work“, missionary satellite broadcast, Apr. 1995.)
KdyÏ uãíte znovuzﬁízenému evangeliu, pomáhejte lidem porozumût posvátné podstatû
kﬁtu a konfirmace. Pomáhejte jim pochopit, Ïe dar Ducha Svatého je v tomto Ïivotû
velik˘m poÏehnáním a Ïe je klíãem k jejich spasení. Duch Svat˘ je „nauãí v‰emu“ (Jan
14:26). President Boyd K. Packer uãil: „KdyÏ uãíte zájemce a pﬁipravujete je na kﬁest
vodou, musíte také myslet na dar Ducha Svatého – na kﬁest ohnûm. Myslete na to jako na
jedinou vûc. Nejprve pﬁichází kﬁest vodou a potom kﬁest ohnûm.“ („The Gift of the Holy
Ghost: What Every Missionary Should Know – and Every Member As Well“, seminar for
new mission presidents, June 2003.) Prorok Joseph Smith uãil: „Kﬁest vodou je jen
polovina kﬁtu, a není k niãemu bez druhé poloviny – kterou je kﬁest Duchem Svat˘m.“
(History of the Church, 5:499.)
Pomáhejte tûm, které uãíte, porozumût tomu, Ïe musejí splÀovat podmínky dané
v Nauce a smlouvách 20:37, aby byli zpÛsobilí pro kﬁest a konfirmaci.

Poznámky

NaS 20:37 Podmínky pro kﬁest
• Pokoﬁte se pﬁed Bohem.
• Mûjte pﬁání b˘t pokﬁtûni.
• Pﬁijìte se srdcem zlomen˘m a s duchem zkrou‰en˘m.
• âiÀte pokání ze v‰ech sv˘ch hﬁíchÛ.
• Buìte ochotni vzít na sebe jméno JeÏí‰e Krista.
• Mûjte odhodlání slouÏit Kristu aÏ do konce.
• Projevujte sv˘mi skutky, Ïe jste pﬁijali Ducha Kristova na odpu‰tûní sv˘ch hﬁíchÛ.

KdyÏ jsou zpÛsobilí obrácení pokﬁtûni, jsou konfirmováni za ãlena Církve a je jim
pﬁedán dar Ducha Svatého. Konfirmace se provádí pod vedením biskupa nebo presidenta
odboãky brzo po kﬁtu na shromáÏdûní svátosti. I kdyÏ jsou tyto dva obﬁady oddûleny
krátk˘m ãasov˘m odstupem, konfirmace doplÀuje a dokonãuje kﬁest.
Studium písem
Proã je dar Ducha Svatého jedním z nejvût‰ích darÛ, kter˘ mÛÏeme obdrÏet?
3. Nefi 19:1–13
NaS 45:56–57

Jan 3:5
Jan 14:26

Galatsk˘m 5:22–25
PrÛvodce k písmÛm, „Duch Svat˘“

Proã mají obrácení touÏit po daru Ducha Svatého?
2. Nefi 31:12–17
2. Nefi 32:1–5

Skutkové apo‰tolÛ 8:14–17

Skutkové apo‰tolÛ 19:1–6

âinnost: Studium se spoleãníkem
Prostudujte následující ver‰e a sestavte si seznam podmínek pro kﬁest a seznam smluv
spojen˘ch se kﬁtem. Diskutujte se sv˘m spoleãníkem, jak tûmto poÏadavkÛm uãit druhé.
2. Nefi 31:13
Mosiá‰ 18:8–10

Alma 7:14–16
3. Nefi 11:21–41

Moroni 6:1–4
NaS 20:37
9
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Poznámky

Utvrzujte Církev
KdyÏ byli lidé pokﬁtûni a konfirmováni za ãleny Církve, pracujte i nadále s vedoucími
a ãleny sboru, abyste tûmto novû obrácen˘m pomohli pﬁivyknout si na jejich nov˘ Ïivot
a pokraãovat v jejich duchovním rÛstu. Církev je utvrzována, kdyÏ lidé, kteﬁí mají svûdectví, jsou kﬁtûni a konfirmováni, zachovávají své smlouvy, aktivnû se pﬁipravují na cestu do
chrámu a pomáhají posilovat sbor nebo odboãku.
Obrácení, kteﬁí mají mezi ãleny pﬁátele, kter˘m je dána zodpovûdnost, a kteﬁí jsou Ïiveni
BoÏím slovem, porostou ve svûdectví a ve víﬁe. Misionáﬁi, vedoucí sboru a ãlenové Církve
nemají zanedbávat svou zodpovûdnost za péãi o nové ãleny a za jejich posilování.

Úspû‰n˘ misionáﬁ
Vá‰ úspûch jako misionáﬁe je pﬁeváÏnû posuzován podle va‰í oddanosti, s níÏ nacházíte,
uãíte, kﬁtíte a konfirmujete lidi a s níÏ jim pomáháte stát se vûrn˘mi ãleny Církve, kteﬁí se
tû‰í pﬁítomnosti Ducha Svatého.
Vyvarujte se toho, abyste se srovnávali s jin˘mi misionáﬁi a abyste porovnávali vnûj‰í
v˘sledky svého úsilí s jejich. Pamatujte na to, Ïe lidé mají svobodu jednání, aby se
rozhodli, zda va‰e poselství pﬁijmou nebo ne. Va‰í zodpovûdností je uãit jasnû a mocnû, aby
se mohli správnû rozhodnout. Nûkteﬁí moÏná va‰e poselství nepﬁijmou, i kdyÏ obdrÏí
duchovní svûdectví, Ïe to je pravda. Zarmoutí vás to, protoÏe je máte rádi a pﬁejete si
jejich spasení. Nemá vás to v‰ak zbavit odvahy; ztráta odvahy oslabuje va‰i víru. KdyÏ
budete oãekávat ménû, va‰e efektivita se sníÏí, va‰e touha se oslabí a bude pro vás
obtíÏnûj‰í následovat Ducha.
MÛÏete vûdût, Ïe jste úspû‰ní misionáﬁi, kdyÏ:
• PociÈujete, jak Duch va‰ím prostﬁednictvím svûdãí lidem.
• Máte rádi lidi a pﬁejete si jejich spasení.
• Posloucháte naprosto dÛslednû.
• Îijete tak, abyste mohli obdrÏet Ducha, kter˘ vám bude ukazovat, kam máte jít,
co máte dûlat a co máte ﬁíkat, a abyste ho umûli následovat.
• Rozvíjíte kﬁesÈanské vlastnosti.
• Pracujete efektivnû kaÏd˘ den, dûláte to nejlep‰í, co mÛÏete, abyste pﬁivádûli du‰e ke
Kristu, a usilovnû se snaÏíte rozvíjet a zlep‰ovat.
• Pomáháte budovat Církev (sbor), kdykoli jste povûﬁeni nûjakou prací.
• Varujete lidi pﬁed následky hﬁíchu. Vyz˘váte je, aby ãinili závazky a dodrÏovali je.
• Uãíte dal‰í misionáﬁe a slouÏíte jim.
• Konáte dobro a slouÏíte lidem pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti, bez ohledu na to, zda pﬁijímají
va‰e poselství.
I kdyÏ jste udûlali to nejlep‰í, co jste mohli, pﬁesto mÛÏete zaÏít zklamání, av‰ak nebudete
zklamáni sami sebou. KdyÏ pociÈujete Ducha, kter˘ pÛsobí va‰ím prostﬁednictvím, mÛÏete
si b˘t jisti tím, Ïe Pán je s vámi spokojen.
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Poznámky

Studium písem
Jak sluÏebníci Pánû pohlíÏejí na svou práci? Jak sluÏebníci Pánû ovlivÀují ty, kter˘m slouÏí?
Mosiá‰ 28:3
Alma 8:14–15
Helaman 10:3–5

3. Nefi 28:4–10
Eter 12:13–15
NaS 15:4–6; 16:4–6

NaS 68:2–6

âinnost: Osobní studium
• Pﬁeãtûte si Helamana 10:1–5 a 3. Nefiho 7:17–18. Jak Pán hodnotil tyto misionáﬁe a
jejich sluÏbu?
• Pﬁem˘‰lejte o misionáﬁském úsilí Abinadiho a Ammona (viz Mosiá‰ 11–18; Alma 17–20,
23–24). Proã byli oba misionáﬁi úspû‰ní, i kdyÏ bezprostﬁední v˘sledky jejich úsilí byly
rozdílné?
• Zaznamenejte si to, ãemu jste se nauãili, do studijního deníku.

Zapamatujte si
• Va‰ím posláním je pozvat druhé, aby pﬁi‰li ke Kristu, tím, Ïe jim budete pomáhat pﬁijmout
znovuzﬁízené evangelium vírou v JeÏí‰e Krista a v Jeho usmíﬁení, pokáním, kﬁtem, pﬁijetím
daru Ducha Svatého a vytrváním do konce.
• Znovuzﬁízené evangelium JeÏí‰e Krista je jedin˘ zpÛsob, jak najít vûãné ‰tûstí.
• Va‰e povolání vám dává pravomoc; zachovávání smluv vám dává moc.
• Plnost evangelia JeÏí‰e Krista byla znovuzﬁízena prostﬁednictvím proroka Josepha Smitha.
Kniha Mormonova je dÛkaz toho, Ïe Joseph Smith byl prorok.
• Îít podle evangelia pomáháte lidem tím, Ïe je vyz˘váte, aby ãinili závazky a dodrÏovali je.
• Svou lásku k Pánovi a vdûãnost za Jeho usmíﬁení projevujete tím, Ïe k Nûmu pﬁivádíte du‰e.
• Jste úspû‰ní, pokud jste poslu‰ní, pokud Ïijete spravedlivû a pokud dûláte to nejlep‰í, co
mÛÏete, abyste pomáhali druh˘m Ïít podle evangelia.
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Misionáﬁská práce
NíÏe jsou uvedena prohlá‰ení, která pronesli presidenti Církve v této dispensaci.
President Joseph Smith (1830–1844)
„Po v‰em, co bylo ﬁeãeno, je nejvût‰í a nejdÛleÏitûj‰í povinností hlásání evangelia.“
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 113.)
„AÈ Svatí pamatují na to, Ïe velké vûci záleÏí na jejich individuálním úsilí a Ïe jsou
povoláni, aby s námi a s Duchem Svat˘m spolupracovali na uskuteãÀování velkého díla
posledních dnÛ.“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 178–179.)
President Brigham Young (1847–1877)
„V této Církvi není muÏe ani Ïeny, kteﬁí nejsou na misii. Tato misie potrvá, pokud budou
Ïít, a znamená to ãinit dobro, podporovat spravedlivost, uãit zásadám pravdy a pﬁesvûdãit
sebe sama a kaÏdého kolem sebe k Ïivotu podle onûch zásad, aby mohli získat vûãn˘ Ïivot.“
(Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 322.)
President John Taylor (1880–1887)
„Na‰í povinností je kázat evangelium v‰em lidem... To je to, co od nás BÛh oãekává.“
(The Gospel Kingdom, sel. G. Homer Durham [1943], 234–235.)
President Wilford Woodruff (1889–1898)
„Na tuto zem jsme pﬁi‰li na misii;... abychom mohli mít moc vyjít a varovat národy zemû...
Velmi málo nás, star‰ích Izraele, plnû chápe své postavení, své povolání, svÛj vztah k Bohu,
svou zodpovûdnost neboli dílo, které Pán vyÏaduje z na‰ich rukou.“ (The Discourses of Wilford
Woodruff, sel. G. Homer Durham [1946], 124.)
President Lorenzo Snow (1898–1901)
„Neexistuje Ïádn˘ smrtelník, kterého by natolik zajímal úspûch star‰ího, kdyÏ káÏe
evangelium, nakolik to zajímá Pána, jenÏ ho poslal kázat lidem, kteﬁí jsou Pánov˘mi dûtmi.“
(The Teachings of Lorenzo Snow, comp. Clyde J. Williams [1984], 70.)
President Joseph F. Smith (1901–1918)
„Máme ve svûtû poslání: kaÏd˘ muÏ, kaÏdá Ïena, kaÏdé dítû, které je jiÏ dostateãnû chápající
neboli které dorostlo do vûku zodpovûdnosti,... mají b˘t zpÛsobilí kázat pravdu, vydávat
svûdectví o pravdû.“ (Gospel Doctrine, 13th ed. [1968], 251–252.)
President Heber J. Grant (1918–1945)
„Jako lid máme na práci jednu velikou vûc, a tou je volat ke svûtu, aby ãinil pokání
z hﬁíchÛ, aby pﬁi‰el k Bohu. A na‰í povinností, která pﬁevy‰uje v‰echny ostatní, je vyjít a
hlásat evangelium Pána JeÏí‰e Krista, Ïe na zemi byl opût znovuzﬁízen plán Ïivota a spasení...
My skuteãnû máme drahocennou perlu. My máme to, co má vût‰í hodnotu neÏ ve‰keré
bohatství a vûdecké informace, které má svût. My máme plán Ïivota a spasení... Nejlep‰í
zpÛsob, jak ve svûtû projevit lásku k bliÏnímu, je vyjít a hlásat evangelium Pána JeÏí‰e Krista,
o nûmÏ nám dal naprosté poznání t˘kající se jeho boÏskosti.“ (Conference Report, Apr. 1927,
175–176.)
President George Albert Smith (1945–1951)
„To je va‰e poslání, bratﬁi a sestry Církve, to je va‰e zodpovûdnost. Bez zaplacení jste je
dostali a ná‰ Nebesk˘ Otec bude oãekávat, Ïe tyto nádherné pravdy budete bez zaplacení
sdílet s Jeho dal‰ími syny a dcerami.“ (Sharing the Gospel with Others, sel. Preston Nibley
[1948], 213.)
„Oslavení v celestiálním království získáme pouze pod podmínkou, Ïe budeme sdílet
s dal‰ími dûtmi na‰eho Otce poÏehnání evangelia JeÏí‰e Krista a Ïe budeme dodrÏovat
pﬁikázání, jeÏ obohatí ná‰ Ïivot zde i Ïivot pﬁí‰tí.“ (Sharing the Gospel with Others, 190.)
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President David O. McKay (1951–1970)
„KaÏd˘ ãlen... misionáﬁem!“ (Conference Report, Apr. 1959, 122.)
„Pravé kﬁesÈanství je láska v akci. Lásku k Bohu mÛÏeme dát nejlépe najevo tím, Ïe
projevujeme nesobeckou lásku ke sv˘m bliÏním, Ïádn˘ lep‰í zpÛsob neexistuje. Toto je
duch misionáﬁské práce.“ (Gospel Ideals [1954], 129.)

Poznámky

President Joseph Fielding Smith (1970–1972)
„Sly‰eli jsme, Ïe my v‰ichni jsme misionáﬁi. KaÏd˘ ãlen... je nebo má b˘t misionáﬁem;... my,
ãlenové Církve, se stáváme misionáﬁi, kdyÏ se zaváÏeme podporovat evangelium JeÏí‰e Krista.
To patﬁí k zodpovûdnostem kaÏdého ãlena Církve.“ (Take Heed to Yourselves [1971], 27–28.)
President Harold B. Lee (1972–1973)
„Misionáﬁská práce je zkrátka domácí uãení pro ty, kteﬁí nyní nejsou ãleny Církve, a domácí
uãení není nic více ani ménû neÏ misionáﬁská práce pro ãleny Církve.“ (Improvement Era, Dec.
1964, 1078.)
President Spencer W. Kimball (1973–1985)
„Nyní v rozvrhu Pánû nastala ta chvíle, kdy máme poponést evangelium dále, neÏ kam
kdy bylo doneseno dﬁíve... Mnoho lidí v tomto svûtû volá, vûdomû i nevûdomû: ‚Pﬁijìte... a
pomozte nám.‘ MÛÏe to b˘t vá‰ soused. MÛÏe to b˘t va‰e pﬁítelkynû. MÛÏe to b˘t pﬁíbuzn˘.
MÛÏe to b˘t nûkdo, koho jste potkali teprve vãera. Ale my máme to, co oni potﬁebují. Seberme
ze svého studia novou odvahu a modleme se tak jako Petr: ‚A nyní, Pane,... dejÏ sluÏebníkÛm
sv˘m mluviti slovo své svobodnû a smûle‘ (Skutkové apo‰tolÛ 4:29).“ (Teachings of Spencer W.
Kimball [1982], 546.)
President Ezra Taft Benson (1985–1994)
„Musíme sdílet evangelium s druh˘mi. KaÏd˘ ãlen misionáﬁem – to je na‰e zodpovûdnost.
To je ta práce, k níÏ nás povolávají proroci BoÏí...
... Misionáﬁská práce ãlenÛ je jedním z dÛleÏit˘ch klíãÛ k individuálnímu rÛstu na‰ich ãlenÛ.
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe misionáﬁská práce ãlenÛ pozvedne duchovnost v kterémkoli sboru, kde se
bude vyuÏívat.“ (Teachings of Ezra Taft Benson, 208–209.)
President Howard W. Hunter (1994–1995)
„Pﬁinést evangelium kaÏdému pokolení, jazyku a lidu je zajisté tou jedinou nejvût‰í zodpovûdností, kterou máme ve smrtelnosti... Máme v˘sadu, Ïe jsme se narodili v tûchto posledních
dnech, tak odli‰n˘ch od pﬁedchozích dispensací, abychom pomáhali pﬁinést evangelium celé
zemi.“ („Walls of the Mind“, Ensign, Sept. 1990, 10.)
„Jak souvisí usmíﬁení s misionáﬁskou prací? Kdykoli ve svém Ïivotû pocítíme poÏehnání
usmíﬁení, není moÏné, aby nebylo doprovázeno zájmem o blaho druh˘ch... V˘znamn˘m
ukazatelem osobního obrácení ãlovûka je touha sdílet evangelium s druh˘mi.“ („The
Atonement and Missionary Work“, seminar for new mission presidents, June 1994.)
President Gordon B. Hinckley (1995– )
„Jsme zde, abychom pomáhali na‰emu Otci v Jeho díle a v Jeho slávû ‚uskuteãniti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka‘ (MojÏí‰ 1:39). Vá‰ závazek ve va‰í sféﬁe zodpovûdnosti je stejnû
váÏn˘ jako mÛj závazek ve sféﬁe mé.“ (Conference Report, Apr. 1995, 94; nebo Ensign, May
1995, 71.)
„AÈ je v srdci kaÏdého ãlena budováno vûdomí jeho vlastní schopnosti pﬁivádût ostatní
k poznání pravdy. AÈ na tom kaÏd˘ pracuje. AÈ se o to s opravdovou váÏností modlí.“
(„Vyhledávejte beránky, paste ovce“, Liahona, ãervenec 1999, 120.)
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Námûty pro studium a uplatnûní
Osobní studium
• Pﬁipravte si dvouminutov˘ proslov o jedné z otázek uveden˘ch na zaãátku této
kapitoly. Buìte pﬁipraveni pronést svÛj proslov svému spoleãníkovi nebo
misionáﬁÛm na schÛzce okrsku.

• PoÏádejte nedávno obrácené, aby vyprávûli pﬁíbûh svého obrácení. Co jim
pomohlo získat „víru... ku pokání“ (Alma 34:17)? Proã se rozhodli b˘t pokﬁtûni
a konfirmováni? Jaké to bylo, kdyÏ se stali nov˘mi ãleny Církve? V ãem jim
mohli misionáﬁi slouÏit lépe?

• UvaÏujte o tom, co to znamená pozvednout hlas varování (viz Jakob 3:12; NaS
1:4; 38:41; 63:57–58; 88:81; 112:5; Ezechiel 3:17–21; 33:1–12). Popi‰te
vlastními slovy, co to znamená a jak to mÛÏete dûlat.

• Pﬁeãtûte si Mormona 8 a Moroniho 1 a 10. Pﬁi ãtení si klaìte otázku: „Jakou nadûji
vkládal Moroni do na‰ich dnÛ? Co chtûl, abychom dûlali s Knihou Mormonovou?
Kdybych mûl moÏnost mluvit s Moronim, co bych mu ﬁekl?“ Své my‰lenky si
zaznamenejte do studijního deníku.

• Pﬁem˘‰lejte o událostech ve svém Ïivotû, které posílily va‰e svûdectví o Josephu
Smithovi a o znovuzﬁízení. Potom si zapi‰te odpovûì na tuto otázku: Co vám
pomohlo poznat, Ïe Nebesk˘ Otec a JeÏí‰ Kristus se ukázali Josephu Smithovi?

Studium se spoleãníkem
• ¤eknûte si navzájem své odpovûdi na otázky, které jsou uvedeny na zaãátku této
kapitoly pod nadpisem „Vezmûte v úvahu“.

• Sdûlte si navzájem, jaké byly va‰e nadûje a touhy ohlednû va‰í misie, kdyÏ jste
obdrÏeli své misionáﬁské povolání. Do jaké míry uspokojují va‰e záÏitky va‰e
oãekávání? Co byste mohli dûlat pro to, aby se va‰e oãekávání naplnila lépe?

• Pﬁeãtûte si, co se v PrÛvodci k písmÛm pí‰e u hesla „SlouÏiti, sluÏba“ a
diskutujte o tom.

• Vyberte si jednoho z níÏe uveden˘ch velk˘ch misionáﬁÛ a pﬁeãtûte si uvedené
odkazy. Bûhem ãtení diskutujte o tom, jak tito misionáﬁi 1) porozumûli svému
povolání a jak mu byli oddáni, 2) jak projevovali svÛj postoj k této práci a zanícení
pro ni, a 3) jak pomáhali druh˘m pﬁijmout evangelium.
Alma (Mosiá‰ 18)
Aron (Alma 22; 23:1–6)

Nefi a Lehi (Helaman 5)
Petr (Skutkové apo‰tolÛ 2)

Pavel (Skutkové
apo‰tolÛ 16)

• Vyberte si ve zpûvníku nûjakou náboÏenskou píseÀ o znovuzﬁízení. Tuto píseÀ si
pﬁeãtûte nebo zazpívejte. Promluvte si o v˘znamu jejích slov.

• Pﬁeãtûte si spoleãnû v PrÛvodci k písmÛm, co se pí‰e u hesel „Víra“, „Pokání“,
„Kﬁest, kﬁtíti“ a „Duch Svat˘“. Pﬁeãtûte si u kaÏdého hesla v‰echny odkazy na
ver‰e z písem a pohovoﬁte si o nich.

• Pﬁeãtûte si spoleãnû, co se pí‰e v PrÛvodci k písmÛm u hesla „Dispensace“.
Pﬁeãtûte si také Nauku a smlouvy 136:37 a diskutujte o tomto ver‰i.
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SchÛzky okrsku a konference zóny
• Pozvûte dva nebo tﬁi nedávno obrácené, aby vyprávûli o sv˘ch záÏitcích spojen˘ch
s obrácením. Co si mysleli o misionáﬁích, o tom, ãemu je misionáﬁi uãili a o dodrÏování závazkÛ? Co mûlo nejvût‰í vliv na jejich obrácení?

• Pozvûte nûjakého vedoucího knûÏství, aby k misionáﬁÛm promluvil o moÏnostech i
o tûÏkostech budování Církve ve va‰í oblasti.

• Pﬁeãtûte si Almu 18 a diskutujte o tûchto otázkách: Jaké byly Lamoniho pocity
na poãátku tohoto pﬁíbûhu? Proã se zmûnily? Jaké pocity musí ãlovûk mít,
aby obdrÏel poÏehnání evangelia? Pﬁeãtûte si Almu 34:15–16 a porovnejte
ho s pﬁíbûhem o Lamonim. Jak nám Kristovo usmíﬁení umoÏÀuje získat
milosrdenství?

• Diskutujte o tom, co to znamená b˘t úspû‰n˘m misionáﬁem. Vyzvûte misionáﬁe,
aby uvedli konkrétní pﬁíklady úspûchu.

• Rozdûlte misionáﬁe do tﬁí skupin. PoÏádejte jednu skupinu, aby si pﬁeãetla Skutky
apo‰tolÛ 2:36–38 (Petr), druhou skupinu, aby si pﬁeãetla Skutky apo‰tolÛ
16:25–33 (Pavel) a poslední skupinu, aby si pﬁeãetla Mosiá‰e 18:8–11 (Alma).
PoÏádejte kaÏdou skupinu o to, aby odpovûdûla na otázku: „Co tito misionáﬁi
dûlali, aby pomohli druh˘m posílit víru v Krista, ãinit pokání a pﬁijmout kﬁest a
konfirmaci?“ Diskutujte s misionáﬁi, jak jim tyto pﬁíbûhy pomohou pouÏívat víru,
kdyÏ vyz˘vají lidi, aby ãinili pokání, dali se pokﬁtít a pﬁijali dar Ducha Svatého.

• Nûkolik dní pﬁed schÛzkou povûﬁte nûkolik misionáﬁÛ, aby pﬁemítali o vybran˘ch
otázkách, které jsou uvedeny na zaãátku této lekce pod nadpisem „Vezmûte
v úvahu“. PoÏádejte kaÏdého misionáﬁe, aby si pﬁipravil dvou aÏ tﬁíminutov˘
proslov t˘kající se otázky, která mu byla pﬁidûlena. Dejte misionáﬁÛm pﬁíleÏitost
pronést jejich proslov na schÛzce okrsku nebo na konferenci zóny. Po proslovech
diskutujte o tom, ãemu se nauãili a jak to mohou vyuÏít ve své misionáﬁské práci.

• Rozdûlte misionáﬁe do ãtyﬁ skupin. PoÏádejte kaÏdou skupinu, aby napsala co
nejvíce nauk, smluv a obﬁadÛ, které byly znovuzﬁízeny a zjeveny prostﬁednictvím
proroka Josepha Smitha. AÈ se kaÏdá skupina podûlí o to, co napsala. Vyzvûte
misionáﬁe, aby ﬁekli, jak nûjaká nauka zjevená znovuzﬁízením ovlivnila jejich Ïivot.

President misie
• Bûhem pohovorÛ Ïádejte misionáﬁe pravidelnû o to, aby vám ﬁekli:
– Své svûdectví o JeÏí‰i Kristu.
– Své svûdectví o znovuzﬁízeném evangeliu a o poslání Josepha Smitha.
– Své svûdectví o Knize Mormonovû.
– Co si myslí o svém misionáﬁském poslání.
• Vyzvûte misionáﬁe, aby si zaznamenali do studijního deníku, co si myslí, Ïe je
posláním jejich misie. Bûhem pohovoru je poÏádejte, aby se s vámi podûlili o to,
co si zapsali.

• Nov˘m ãlenÛm posílejte dopis s gratulací.
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Jak mám studovat
efektivnû a jak se mám
pﬁipravovat na v˘uku?

Poznámky

Vezmûte v úvahu
• Proã je dÛleÏité studovat evangelium?
• Jak moje studium ovlivní ty, které uãím?
• Proã musím neustále v mysli ukládat jako poklad nauky evangelia JeÏí‰e Krista?
• Jak se mohu efektivnû uãit naukám znovuzﬁízeného evangelia JeÏí‰e Krista a pﬁipravovat
se na v˘uku druh˘ch?
• Jak se mohu zdokonalit ve svém osobním studiu i ve studiu se spoleãníkem?

P

án ﬁekl: „Neusiluj o to, abys oznamoval slovo mé, ale nejprve usiluj o to, abys slovo
mé získal, a potom bude jazyk tvÛj uvolnûn; potom, bude‰-li si slovo mé pﬁáti, bude‰
míti Ducha mého a slovo mé, ano, moc BoÏí k pﬁesvûdãování lidí.“ (NaS 11:21.) Abyste
efektivnû uãili, musíte získat duchovní poznání. Abyste rostli v evangeliu a zÛstali na
stezce, která vede k vûãnému Ïivotu, musíte si vytvoﬁit zvyk pravidelnû studovat
evangelium (viz NaS 131:6). Tento studijní návyk, kter˘ získáte jako misionáﬁ, poÏehná
vám osobnû a pomÛÏe tûm, které uãíte, rÛst ve víﬁe ve Spasitele.
Efektivní kaÏdodenní studium musí vÏdy zaãít modlitbou. Studium je skutek víry,
kter˘ vyÏaduje, aby ãlovûk pouÏil svobodu jednání. Mnozí misionáﬁi usilují o to, aby
poznali, jak efektivnû studovat. Nûkteﬁí se hodnû spoléhají na druhé nebo na strukturované programy, Ïe jim povûdí, co a jak mají studovat. I kdyÏ uãit se od dobrého uãitele
je velmi dÛleÏité, dÛleÏitûj‰í pro vás je, abyste mûli se studiem vlastní smysluplné zku‰enosti. Aby vám va‰e studium pﬁineslo dobré v˘sledky, musíte mít silnou touhu se uãit,
studovat s „opravdov˘m zámûrem“ (Moroni 10:4), „laãn[it] a Ïízn[it po] spravedlnosti“
(Matou‰ 5:6) a vyhledávat odpovûdi na otázky a obavy sv˘ch zájemcÛ.
17

2 Efektivní studium
Poznámky

âinnost: Osobní studium
Podívejte se na obrázek Josepha Smitha na pﬁedchozí stranû. Pﬁeãtûte si Joseph Smith–
–Îivotopis 1:11–13. Ve svém studijním deníku si odpovûzte na tyto otázky.
• Jak ãetba Jakuba 1:5 a pﬁemítání o tomto ver‰i vedly Josepha Smitha k tomu, aby obdrÏel
zjevení?
• Jak˘ vliv mûlo jeho studium na budoucí generace?
• Jak˘ vliv mûlo na vá‰ Ïivot jeho rozhodnutí studovat a hledat?
• Jak ovlivnilo vá‰ Ïivot va‰e studium evangelia?
Studium písem
Jak si Pán pﬁeje, abychom pﬁistupovali ke studiu evangelia?
2. Nefi 4:15–16
2. Nefi 32:3

NaS 58:26–28

NaS 88:118

Uãte se prostﬁednictvím Ducha Svatého
Va‰e studium evangelia je nejefektivnûj‰í, kdyÏ
vás uãí Duch Svat˘. Na zaãátku studia evangelia
se vÏdy pomodlete o to, aby vám Duch Svat˘ pﬁi
studiu pomáhal. Duch Svat˘ vám pﬁinese poznání
a pﬁesvûdãení, které poÏehná vá‰ Ïivot a vám
umoÏní, abyste poÏehnali Ïivot druh˘ch. Va‰e víra
v JeÏí‰e Krista se prohloubí. Va‰e touha ãinit pokání
a zdokonalovat se vzroste.
Tento druh studia vás pﬁipravuje na sluÏbu,
poskytuje útûchu, ﬁe‰í problémy a dává vám sílu
vytrvat aÏ do konce. Úspû‰né studium evangelia
vyÏaduje touhu a skutek. „NeboÈ ten, kdo pilnû
hledá, nalezne; a tajemství BoÏí jim budou odhalena
mocí Ducha Svatého v dobách tûchto, stejnû jako
v dobách star˘ch.“ (1. Nefi 10:19.) KdyÏ hladovíte,
podobnû jako Enos, abyste poznali slova vûãného
Ïivota, a kdyÏ jim dovolíte, aby vám „pronikla
hluboko do srdce“ (Enos 1:3), Duch Svat˘ otevﬁe va‰i mysl a srdce vût‰ímu svûtlu a
porozumûní.
Uãení se evangeliu je také procesem pﬁijímání zjevení (viz Jakob 4:8). Pán ﬁekl Oliveru
Cowderymu: „Viz, ty jsi nerozumûl; domníval ses, Ïe ti to dám, i kdyÏ tomu nevûnuje‰
Ïádné my‰lenky leda tu, abys mne poÏádal. Ale, viz, pravím tobû, Ïe ty to musí‰
promysleti v mysli své; potom se mne musí‰ tázati, zda je to správné, a jestliÏe je to
správné, já zpÛsobím, aby nitro tvé v tobû hoﬁelo; tudíÏ, ty pocítí‰, Ïe je to správné.“
(NaS 9:7–8.) KdyÏ studujete, vûnujte peãlivou pozornost my‰lenkám, které vás napadají,
a pocitÛm, které vám vstupují do srdce, zejména ohlednû lidí, které uãíte.
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Studium písem
Jak nám Duch Svat˘ pomáhá uãit se evangeliu?
2. Nefi 32:5
Alma 5:45–46
Moroni 10:5

NaS 11:12–14
NaS 39:5–6
Jan 14:26

Jan 16:13
1. Korintsk˘m 2:9–14

Îijte v souladu s tím, ãemu se uãíte
AÏ pocítíte radost, která pﬁichází z pochopení
evangelia, budete si pﬁát uplatÀovat to, ãemu se
uãíte. Usilujte o to, abyste Ïili v souladu se sv˘m
poznáním. Bude to posilovat va‰i víru, poznání a
svûdectví. Budete-li jednat podle toho, ãemu jste
se nauãili, va‰e poznání se roz‰íﬁí a utvrdí (viz
Jan 7:17).
Pokud si budete v mysli ukládat jako poklad
slova písem a prorokÛ posledních dnÛ studiem a
vírou, va‰e touha dûlit se o evangelium poroste.
Je vám slíbeno, Ïe Duch vám bude pomáhat
poznat, co máte ﬁíkat, kdyÏ uãíte. Pán ﬁekl: „Ani
nevûnujte pﬁedem my‰lenku tomu, co budete
ﬁíkati; ale neustále si v mysli ukládejte jako poklad
slova Ïivota a v pravou hodinu vám bude dána ta
ãást, jeÏ bude odmûﬁena kaÏdému ãlovûku.“ (NaS 84:85.)

„Pravá nauka, kdyÏ je
pochopena, mûní postoje a
chování. Studium nauk
evangelia zlep‰í chování
rychleji, neÏ studium
chování zlep‰í chování.“
– PRESIDENT BOYD K. PACKER
„LITTLE CHILDREN“, ENSIGN, NOV. 1986, 17

Studium písem
Co písma uãí o studiu evangelia?
1. Nefi 10:17–19
NaS 11:21–22

NaS 50:19–22

NaS 88:118

Studium lekcí a pﬁíprava na jejich v˘uku
Lekce (které se nacházejí v kapitole 3) obsahují otázky pro pohovor ke kﬁtu, závazky
a nauky, kter˘m máte vyuãovat. V lekcích také najdete uÏiteãné námûty pro v˘uku.
Lekce vám v‰ak neﬁeknou v‰e, co máte ﬁíkat – nebo jak to máte ﬁíkat. Namísto toho
jste zodpovûdni za to, Ïe lekce dÛkladnû pochopíte a budete jim uãit Duchem sv˘mi
vlastními slovy. Uãte tak, aby druzí posílili svou víru v JeÏí‰e Krista, touÏili ãinit pokání
a uzavírali smlouvy s Bohem.
Efektivní uãitelé neustále pracují na zdokonalování svého poznání a schopností. I kdyÏ
nebudete uãit v‰emu, co o nauce víte, va‰e prohlubované poznání bude posilovat va‰e
svûdectví a va‰i schopnost uãit s duchovní mocí. To, Ïe lekce pouÏíváte tak, jak je zam˘‰leno, poznáte, kdyÏ dûláte toto:
• Pﬁi pﬁípravû a v˘uce lekcí usilujete o Ducha a následujete ho.

19

2 Efektivní studium
Poznámky

• SnaÏíte se nauky dÛslednû studovat, v mysli si je ukládat jako poklad a uplatÀovat je
v Ïivotû.
• Spolupracujete se sv˘m spoleãníkem na vypracování konkrétních plánÛ pro kaÏdého
ãlovûka, kterého uãíte.
• KdyÏ uãíte, zamûﬁujete se na ústﬁední poselství a nauky.
• Poﬁadí, délku a tempo v˘uky lekcí upravujete podle potﬁeb tûch, které uãíte.
• âasto uãíte z písem a uãíte jasnû a pﬁesvûdãivû.
• âasto vydáváte svûdectví.
• Pomáháte druh˘m ãinit a dodrÏovat závazky, které vedou ke kﬁtu a konfirmaci.
Vykonávání tûchto úkonÛ vám umoÏní, abyste druh˘m pomohli získat svûdectví o
znovuzﬁízeném evangeliu JeÏí‰e Krista.
Na zaãátku misie budete muset poznat, jak je poselství sestaveno, a budete si muset
osvojit nezbytné vyuãovací dovednosti. Zatímco budete získávat zku‰enosti, budete chtít
prohlubovat své poznání a obohacovat svou schopnost uãit. KdyÏ se budete pﬁipravovat
na schÛzky pro v˘uku, budete si pﬁát mít plán lekce, kter˘ vám umoÏní uãit Duchem a
druh˘m pomÛÏe uzavírat závazky a dodrÏovat je. NíÏe uvedené pokyny jsou doporuãením, které mÛÏete uplatÀovat bûhem své misie. Nemyslete si v‰ak, Ïe musíte pouÏít
kaÏd˘ pokyn v kaÏdé situaci. Místo toho uplatÀujte tyto pokyny tak, abyste uspokojili
své potﬁeby, a tak, jak jste vedeni Duchem. Uãíte-li se novému jazyku, uplatÀujte tyto
pokyny nejprve v mateﬁ‰tinû a potom v jazyce své misie.
• Zamûﬁujte se na závazky a otázky pro pohovor ke kﬁtu. Uãte tak, aby lidé ãinili závazky a
pﬁipravovali se na kﬁest a konfirmaci. U kaÏdé lekce porozumûjte otázkám pro pohovor ke kﬁtu a závazkÛm. Poznejte, co má ãlovûk díky va‰emu uãení vûdût, pociÈovat
a dûlat. Spolupracujte se sv˘m spoleãníkem, abyste tyto zásady vysvûtlovali jasnû a
mocnû vlastními slovy.
• Uãte se nauce a uplatÀujte ji. Nauka je základem lekce. S modlitbou v srdci studujte písma,
lekci, broÏury, „Námûty pro v˘uku“ a vybrané knihy schválené pro misionáﬁe, abyste
nauku dÛkladnû pochopili. Hledejte materiál, kter˘ podporuje nauku lekce. Nauãte se
zpamûti poﬁadí naukov˘ch zásad. UplatÀujte to, ãemu se uãíte. To, ãemu se nauãíte, si
zaznamenejte do studijního deníku. Podûlte se o to, ãemu se uãíte, s dal‰ími misionáﬁi.
• Uspoﬁádejte si a shrÀte si to, ãemu
budete uãit. Abyste se pﬁipravili uãit
nauce jasnû a s duchovní mocí,
uspoﬁádejte si a shrÀte si to, ãemu
budete uãit, do plánu lekce.
Zamûﬁte se na nauku, na otázky
pro pohovor ke kﬁtu a na závazky
uvedené v lekci. SvÛj plán lekce
obohaÈte ver‰i z písem, otázkami a
pﬁíklady. Ty se budou mûnit podle
délky va‰ich schÛzek pro v˘uku.
Nemáte vytváﬁet zcela nov˘ plán
lekce pro kaÏdého zájemce, své
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plány lekcí v‰ak máte neustále vylep‰ovat a upravovat podle potﬁeb tûch, které uãíte.
KdyÏ vytváﬁíte první plán lekce, snaÏte se, aby byl jednoduch˘ a struãn˘. Jak budete
získávat zku‰enosti, své plány lekcí obohacujte.

Poznámky

• Zamûﬁujte se na potﬁeby. Aãkoli nauky evangelia platí pro kaÏdého, máte svÛj vyuãovací
pﬁístup upravovat podle potﬁeb tûch, které uãíte. KdyÏ studujete nauky a vytváﬁíte
plány lekcí, urãete oblasti, kde mÛÏete svÛj pﬁístup upravit, aby uspokojil potenciální
potﬁeby. Pﬁi své pﬁípravû na konkrétní schÛzky si tyto úpravy projdûte a vylep‰ete je.
Urãete v˘zvy, které pronesete. Zamûﬁte se na nejvy‰‰í cíl – pomoci tûm, které uãíte,
pﬁijmout znovuzﬁízené evangelium JeÏí‰e Krista kﬁtem a konfirmací.
• Pﬁipravte se odpovídat na otázky. Jako misionáﬁi vyslechnete mnoho otázek. Tyto otázky
si zapisujte do studijního deníku. Odpovûdi hledejte v písmech a dal‰ích materiálech.
Modlete se o porozumûní. Odpovûdi si zaznamenávejte do studijního deníku. To, co
zjistíte, si projdûte s dal‰ími misionáﬁi. Do studijního deníku si doplÀujte ãasté otázky
spolu s odpovûìmi, abyste se k nim mohli vracet.
• Uãte lekci. V˘uka je mocnou pﬁíleÏitostí zdokonalovat své poznání a schopnosti. KdyÏ se
budete uãit nauce a kdyÏ si budete uspoﬁádávat plány lekcí, uãte svého spoleãníka a
dal‰í misionáﬁe. Zkou‰ejte nová vysvûtlení, pﬁístupy, zku‰enosti, otázky a zpÛsoby, jak
vyzvat druhé k tomu, aby ãinili závazky. PoÏádejte o nápady a doporuãení.
• Vyhodnocujte svou v˘uku. Po kaÏdé situaci, kdy jste uãili, vyhodnoÈte, jak se vám to daﬁilo.
Zamûﬁovali jste se na nauku? Vyzvali jste zájemce k pokání a k tomu, aby uãinili závazky
a dodrÏovali je? Pracovali jste tak, abyste je pﬁipravili na kﬁest a konfirmaci? PouÏili jste
efektivní otázky? Podûlili jste se o své svûdectví? PoÏádali jste o doporuãení? Jak se
budete zdokonalovat, pﬁizpÛsobujte tomu své plány lekcí.
KdyÏ se uãíte lekce, usilujte i nadále o hluboké poznání nauky. Aktivnû pracujte na
tom, abyste uãili s vût‰í mocí. KdyÏ budete studovat s modlitbou a vírou, va‰e poznání a
svûdectví poroste. NesnaÏte se v‰ak uãit v‰emu, co znáte. Uãte poselství jasnû, jednodu‰e
a na základû individuálních potﬁeb, a následujte pﬁitom Ducha, abyste uãili „[té ãásti,] jeÏ
bude odmûﬁena kaÏdému ãlovûku“ (NaS 84:85).
Definujte slova
Máme mocné poselství s ojedinûl˘m slovníkem. Stejnû jako lékaﬁ hovoﬁí jinak v ãekárnû
neÏ na operaãním sále, tak i vy se musíte nauãit hovoﬁit tak, aby ti, kteﬁí na‰e poselství
neznají, rozumûli tomu, ãemu uãíte.
Abyste se pﬁipravili pomáhat druh˘m, aby rozumûli neznám˘m slovÛm, prostudujte
si v kaÏdé lekci v ãásti „Námûty pro v˘uku“ seznam klíãov˘ch definic a pojmÛ. Dobﬁe se
seznamte s uveden˘mi definicemi. Abyste na‰li definice dal‰ích slov, pouÏijte publikace
Vûrni víﬁe a PrÛvodce k písmÛm. Tyto definice si zapisujte do studijního deníku. Podûlte
se o definice se sv˘m spoleãníkem a s dal‰ími, abyste vidûli, zda jim rozumíte. Pokud
nejsou definice druh˘m jasné, pﬁepracujte je na základû materiálÛ, které jste si
prostudovali.
Pﬁi v˘uce se snaÏte zjistit, zda je slovo nebo zásada pro ãlovûka, kterého uãíte, nová.
Vûnujte ãas tomu, abyste vysvûtlili neznámá slova nebo zásady. Mûjte na pamûti, Ïe máte
uãit pro porozumûní, abyste vy i ti, které uãíte, byli „vzdûláváni a rad[ovali] se spolu“
(NaS 50:22).
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âinnost: Osobní studium
Vyhledejte si lekci „Poselství o znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista“, která je v kapitole 3.
V oddíle „Námûty pro v˘uku“ si pﬁeãtûte seznam klíãov˘ch definic. Najdûte v lekci tﬁi dal‰í slova,
která byste chtûli definovat. Pﬁi vytváﬁení kaÏdé definice se ﬁiìte v˘‰e uveden˘mi doporuãeními.

Námûty a doporuãení pro studium
KaÏd˘ námût a doporuãení v tomto oddíle mÛÏe uãinit dobu va‰eho studia plodnûj‰í
a duchovnû více povzná‰ející. Pﬁi plánování svého studia pamatujte na toto:
• VÏdy zaãnûte s modlitbou.
• Plánujte studijní ãinnosti, které posílí va‰i víru ve Spasitele, a svÛj ãas vyuÏívejte
produktivnû.
• Plánujte své studium tak, aby se t˘kalo lidí, jejich potﬁeb a jejich pﬁípravy na kﬁest,
konfirmaci a na to, aby vytrvali aÏ do konce. Své studijní plány si poznamenejte do
plánovacího diáﬁe.
• Plánujte si studium tak, Ïe si kladete otázky: Co budu dnes uãit? Jak si mám
naplánovat studium, abych co nejlépe pomohl tûm, které uãím? Které námûty a
doporuãení z tohoto oddílu zaãlením do svého studia?
Pﬁi plánování sv˘ch studijních ãinností experimentujte s nûkter˘mi níÏe uveden˘mi
námûty a doporuãeními nebo s dal‰ími námûty, které se dozvíte od druh˘ch.
UplatÀujte to, ãemu se uãíte, a Ïijte podle toho
• „Vztahujte“ to, ãemu se uãíte, na sebe (viz 1. Nefi 19:23).
• Stanovujte si cíle, které vám pomohou Ïít podle toho, ãemu se uãíte.
• Nahraìte jméno ve ver‰i z písem sv˘m jménem, abyste tento ver‰ zamûﬁili na sebe.
• PoloÏte si otázku: „Jak se mám zmûnit v dÛsledku toho, ãemu jsem se nauãil?“
Stanovte si pﬁíslu‰né cíle.
âinnost: Osobní studium
Vyberte si jeden z níÏe uveden˘ch odkazÛ. Zatímco vybranou pasáÏ ãtete a pﬁemítáte o ní,
urãete dvû nebo tﬁi oblasti, ve kter˘ch vybranou pasáÏ mÛÏete uplatnit ve svém Ïivotû.
• 2. Nefi 31
• Alma 32:26–43
• Moroni 7:32–48
VyhodnoÈte si, nakolik Ïijete podle zásad, kter˘m uãíte. Zvolte si jednu oblast, ve které se
mÛÏete zdokonalit, a naplánujte si, Ïe to uãiníte.

Bádejte, pﬁemítejte a pamatujte si
• Buìte bdûlí. Pﬁed studiem si zacviãte, osprchujte se a pomodlete se.
• Studujte u stolu, kde mÛÏete psát (nelehejte si na postel ani na ní neseìte), uspoﬁádejte
si studijní materiály a udrÏujte si bdûlost.
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• Modlete se a proste o porozumûní.

Poznámky

• Studujte nûjaké téma.
• PoloÏte si otázky: „Co autor ﬁíká? Co je ústﬁedním poselstvím? Jak se to t˘ká mû?“
• V duchu si pﬁedstavujte to, co studujete. Napﬁíklad si pﬁedstavte, jaké to pro Ammona
bylo, kdyÏ stál pﬁed králem LamanitÛ.
• Studujte slova Ïijících prorokÛ (ve vybran˘ch knihách schválen˘ch pro misionáﬁe a
v církevních ãasopisech).
• Do studijního deníku si zapisujte své otázky a pouÏívejte písma, slova prorokÛ
posledních dnÛ a dal‰í studijní zdroje, abyste na nû na‰li odpovûdi.
• Jedin˘ ver‰ písem mÛÏe obsahovat nûkolik my‰lenek. Podtrhujte si slova nebo v˘razy
a oznaãujte je tak, abyste mohli rozli‰ovat my‰lenky daného ver‰e.
• Podûlte se o to, ãemu se uãíte, s dal‰ími misionáﬁi. KdyÏ vysvûtlujete nauku nebo
zásadu druhému ãlovûku, mÛÏete se toho hodnû nauãit.
• Oznaãujte si v písmech a dûlejte si do nich poznámky. Na okraje si zapisujte odkazy na
ver‰e, které objasÀují pasáÏe, které studujete.
• Nauãte se nazpamûÈ pasáÏe z písem, které vysvûtlují zásady, kter˘m uãíte, a
podporují je.
PouÏívejte studijní pomÛcky
• PouÏívejte studijní pomÛcky ve vydání písem SPD (záhlaví kapitol, poznámky pod
ãarou, PrÛvodce k písmÛm, kter˘ obsahuje Pﬁeklad Josepha Smitha, a mapy).
• PouÏívejte misionáﬁské lekce, vybrané knihy schválené pro misionáﬁe, církevní
ãasopisy a tuto pﬁíruãku.
• Procházejte si v písmech záhlaví kapitol. Tento pﬁehled vám dá pﬁedstavu o tom,
co máte v dané kapitole hledat.
• PouÏívejte studijní deník, abyste si do nûj zaznamenávali to, ãemu se uãíte, a abyste si
to mohli uspoﬁádat. âasto si procházejte my‰lenky, které jste si zaznamenali.
Uspoﬁádejte si deník tak, abyste si mohli snadno pﬁipomenout to, ãemu jste se nauãili.
• PouÏívejte tuto pﬁíruãku jako pracovní knihu. Prostor pro poznámky pouÏívejte
k zaznamenávání dojmÛ a my‰lenek.
• Studujte pasáÏe z písem uvedené v této pﬁíruãce. Zaznamenejte si do této pﬁíruãky
nebo do studijního deníku dal‰í pasáÏe z písem, které jste nalezli.
Získejte celkov˘ obraz
• Získejte pﬁehled buì rychl˘m pﬁeãtením knihy, kapitoly nebo pasáÏe nebo tím, Ïe si
projdete záhlaví. SnaÏte se porozumût kontextu a historickému pozadí.
• SnaÏte se napsat hlavní my‰lenku pasáÏe jednou vûtou nebo jako krátk˘ odstavec.
• PouÏijte biblické mapy a mapy t˘kající se církevní historie, abyste poznali geografii,
vzdálenosti, podnebí a terén.
• Projdûte si poﬁadí událostí a kulturu. Pﬁeãtûte si historické informace v PrÛvodci
k písmÛm a shrnutí kapitol a oddílÛ.
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âinnost: Osobní studium
Pﬁeãtûte si shrnutí kapitol níÏe uveden˘ch knih a napi‰te osnovu, která popisuje prostﬁedí, hlavní
události a hlavní nauky kaÏdé knihy.
1. Nefi

MojÏí‰

Skutkové apo‰tolÛ

Zkoumejte podrobnosti
• Hledejte klíãová slova a dbejte na to, abyste rozumûli tomu, co znamenají. Abyste na‰li
jejich definice, pouÏívejte poznámky pod ãarou, PrÛvodce k písmÛm nebo jin˘ slovník.
Prozkoumejte okolní slova nebo v˘razy, abyste získali vodítko k tomu, co znamenají
klíãová slova.
• Hledejte spojovací v˘razy, napﬁíklad tudíÏ, a opût, a tak, proãeÏ a dal‰í. Potom se
podívejte, jak spolu vzájemnû souvisejí pﬁedchozí a následující pasáÏe.
• PouÏijte PrÛvodce k písmÛm, abyste vidûli, jak se stejné slovo pouÏívá v dal‰ích
souvislostech nebo jak totéÏ slovo pouÏívají dal‰í proroci.
• Hledejte neznámá slova nebo v˘razy a zajistûte, abyste jim porozumûli.
Zatrhávání v písmech
Zatrhávání v písmech vám mÛÏe pomoci, kdyÏ budete hluboce pﬁem˘‰let o nûjaké
pasáÏi nebo o nûjaké nauce evangelia. V písmech si mÛÏete zatrhávat mnoha zpÛsoby.
Najdûte si zpÛsob, kter˘ vám bude vyhovovat. NíÏe jsou uvedeny nûkteré pokyny pro
zatrhávání v písmech.
• PouÏívejte tuÏky nebo barevné zv˘razÀovaãe. NepouÏívejte pera, která prosakují
papírem.
• Vystínujte, podtrhnûte, dejte do závorky nebo do rámeãku ãást ver‰e, cel˘ ver‰ nebo
skupinu ver‰Û.
• Vyvarujte se nadmûrného zatrhávání. V˘hoda oznaãování je ztracena, kdyÏ svému
oznaãení nerozumíte, protoÏe jste si udûlali pﬁíli‰ mnoho poznámek a ãar a pouÏili jste
pﬁíli‰ mnoho barev.
• Pro zv˘raznûní ver‰e, oddílu nebo kapitoly podtrhnûte pouze nûkolik klíãov˘ch slov.
• Klíãová slova zakrouÏkujte nebo je podtrhnûte a potom pouÏijte rovné ãáry, abyste
spojili slova, která spolu úzce souvisejí.
• KdyÏ je ve ver‰i nebo pasáÏi nûkolik bodÛ, které spolu souvisejí, oãíslujte body na
okraji nebo v textu.
• PouÏívejte poznámky pod ãarou jako zdroj pro oznaãování a vykládání písem.
• Klíãové ver‰e, o kter˘ch si myslíte, Ïe je naprosto nutné si je pamatovat, oznaãte na
okraji nûjak˘m symbolem (napﬁíklad za‰krtnutím).
Zatrhávání v písmech vám bude pomáhat zamûﬁit se na uplatÀování toho, ãemu jste se
nauãili, a na v˘uku druh˘ch. Osvojte si pﬁístup, kter˘ je konsistentní a kter˘ vám pomÛÏe
naplÀovat va‰e misionáﬁské poslání.
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âinnost: Osobní studium

Poznámky

Která doporuãení jste je‰tû nevyzkou‰eli? Urãete jedno doporuãení z oddílu „Námûty a
doporuãení pro studium“ a bûhem pﬁí‰tího osobního studia nebo studia se spoleãníkem ho
vyzkou‰ejte.

Zapamatujte si
• Získat touhu uãit se je dÛleÏité pro va‰e spasení i pro vá‰ úspûch jako misionáﬁe.
• Evangeliu se uãíte studiem, vírou a mocí Ducha Svatého.
• Uãení se je radost a pﬁiná‰í mnoho poÏehnání.
• KaÏdodenní osobní studium a studium se spoleãníkem posiluje va‰i víru a va‰i schopnost
uãit Duchem.
• PouÏívejte rozmanité studijní metody, které ze studia uãiní smyslupln˘ a radostn˘ záÏitek.
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Námûty pro studium a uplatnûní
Osobní studium
• OhodnoÈte sami sebe v níÏe uveden˘ch bodech (1=nikdy, 3=nûkdy a
5=témûﬁ vÏdy).

– Pﬁi studiu pﬁem˘‰lím o lidech, které uãím.
– Bûhem dne pﬁem˘‰lím o tom, co jsem ráno studoval.
– Pﬁi studiu mi hlavou procházejí my‰lenky, které mû pﬁedtím nenapadly.
– Duchovní dojmy a my‰lenky si zapisuji na pﬁíslu‰né místo.
– Pﬁi studiu usínám.
– Na osobní studium se tû‰ím.
– Na studium se spoleãníkem se tû‰ím.
Projdûte si své odpovûdi. Co dûláte dobﬁe? Pﬁejete si, aby nûkterá va‰e odpovûì
byla jiná? Stanovte si jeden nebo dva cíle, které zlep‰í kvalitu va‰eho studia.

• Projdûte si otázky v ãásti „Vezmûte v úvahu“ na zaãátku této kapitoly. Jak tyto
otázky ovlivÀují va‰e studium?

• Projdûte si oddíl „Námûty a doporuãení pro studium“. Urãete jedno doporuãení
z kaÏdé kategorie, které jste nepouÏili, a bûhem osobního studia tyto my‰lenky
vyzkou‰ejte.

• Pﬁeãtûte Nauku a smlouvy 138:1–11. Pﬁi ãetbû tûchto ver‰Û odpovûzte na
tyto otázky:

– Co musel president Smith udûlat, aby se jeho mysl otevﬁela?
– Co si myslel o nauce, o které pﬁem˘‰lel?
• Pﬁeãtûte si definici poznání v PrÛvodci k písmÛm a v uveden˘ch odkazech. Do
studijního deníku si zapi‰te odpovûì na otázku: „Jaké poznání mi mÛÏe pomoci,
abych jako misionáﬁ slouÏil efektivnûji?“

• Vyberte z kapitoly 3 nûjakou nauku, které byste rádi lépe porozumûli. Do studijního
deníku si zapi‰te otázky, na které byste rádi nalezli odpovûì. Tuto nauku po
urãitou dobu (nûkolik dnÛ) peãlivû studujte a modlete se v˘slovnû o to, aby se
va‰e porozumûní prohloubilo. Zapi‰te si to, ãemu se nauãíte.

• Pﬁeãtûte si 1. Nefiho 10:17; 11:1–6. Pﬁi ãetbû tûchto ver‰Û si odpovûzte na
otázku: „Proã byl Nefi schopen poznat to, co vûdûl jeho otec?“

Studium se spoleãníkem
• Spoleãnû si pﬁeãtûte níÏe uvedené pasáÏe. Odpovûzte si na otázku: „Proã máme
usilovat o boÏské svûtlo?“
NaS 11:11–14

Jan 8:12

Îalmy 119:105

NaS 84:43–47

• Spoleãnû si pﬁeãtûte nûkolik z níÏe uveden˘ch pasáÏí a diskutujte o
poÏehnáních, která vypl˘vají ze studia slova BoÏího. Které pasáÏe nejlépe
pomohou tûm, které uãíte?
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1. Nefi 10:19

Alma 32:42–43

NaS 130:19

2. Nefi 32:3

Alma 37:44–46

Mosiá‰ 1:6–7

Alma 49:30

PrÛvodce k písmÛm,
„Písma“, podheslo:
„Hodnota písem“, 122

Alma 17:2–3

NaS 90:24
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SchÛzka okrsku a konference zóny
• Z jedné misionáﬁské lekce vyberte nûjak˘ námût, kter˘ jste peãlivû prostudovali.
Udûlejte toto:

– Podûlte se o dva nebo tﬁi hlavní body, kter˘m jste se sv˘m studiem nauãili a
které byly pﬁi v˘uce oné lekce uÏiteãné.

– Popi‰te zpÛsob, kter˘m jste ke svému studiu pﬁistupovali a kter˘ vám pomohl
tyto body objevit (jak jste ãetli, zdroje, které jste pouÏívali, otázky, které jste
zkoumali, atd.).

– UkaÏte, jak jste si zaznamenali a uspoﬁádali v˘sledky svého studia.
Pokud to ãas dovolí, poÏádejte o totéÏ nûkolik dal‰ích misionáﬁÛ.

• Tato ãinnost mÛÏe b˘t provádûna individuálnû nebo v mal˘ch skupinách.
PoÏádejte misionáﬁe, aby si vybrali jednu z níÏe uveden˘ch otázek (nebo mÛÏete
vytvoﬁit nûjaké vlastní otázky). PoÏádejte je, aby si otázku zapsali.

– Proã jsou rodiny v BoÏím plánu tak dÛleÏité?
– Proã lidé proÏívají zkou‰ky a utrpení?
– Jaká je úloha Ducha pﬁi obrácení?
Vysvûtlete, Ïe budou mít pût aÏ sedm minut na to, aby splnili tyto úkoly:

– Najdûte alespoÀ dva odkazy na písma, které poskytují na otázku odpovûì.
– Napi‰te jednoduch˘ v˘klad toho, jak ver‰e, které jste si vybrali, odpovídají na
danou otázku.

– Popi‰te, co budete dûlat, abyste si odpovûì zapamatovali.
– Popi‰te, co budete dûlat, abyste otázku prozkoumali hloubûji.
Vyzvûte nûkolik misionáﬁÛ (nebo kaÏdou skupinu), aby se podûlili o své odpovûdi.
Diskutujte o jejich odpovûdích.

• PoÏádejte misionáﬁe, aby napsali jednu nebo dvû otázky o zásadách a naukách
evangelia z jedné z lekcí v kapitole 3, na které by rádi nalezli odpovûì. Vyzvûte
misionáﬁe, aby se o své otázky podûlili se skupinou. U kaÏdé otázky diskutujte
o tomto:

– Jak zodpovûzení této otázky poÏehná Ïivot misionáﬁe?
– Jak to poÏehná Ïivot zájemcÛ?
– Jak by mohli misionáﬁi nalézt odpovûì?
• PoÏádejte nûkolik misionáﬁÛ, aby se podûlili o zásadu evangelia, které je uãili
jejich spoleãníci. PoÏádejte je, aby vysvûtlili zásadu i to, jak je jejich spoleãníci
této zásadû uãili.

• Utvoﬁte dvojice misionáﬁÛ nebo malé skupinky. Povûﬁte kaÏdou skupinu, aby si
pﬁeãetla jednu kapitolu z Knihy Mormonovy. PoÏádejte kaÏdou skupinu, aby si
vybrala jeden námût z kaÏdé kategorie v oddíle „Námûty a doporuãení pro
studium“. Vyzvûte skupiny, aby pﬁi spoleãném ãtení své kapitoly uplatÀovaly
kaÏdé doporuãení. Dejte jim 15 aÏ 20 minut na ãetbu a diskusi. PoÏádejte kaÏdou
skupinu, aby vysvûtlila doporuãení, která pouÏila, jak se doporuãení osvûdãila a
ãemu se skupina nauãila.

• Vyzvûte kaÏdého misionáﬁe, aby pﬁem˘‰lel o pﬁíbûhu nebo události z písem, která
pro nûj má zvlá‰tní v˘znam (napﬁíklad Lehiovo vidûní stromu Ïivota, kázání krále
Beniamina, Kázání na hoﬁe, nebo Kristovo zjevení se NefitÛm). Vyzvûte misionáﬁe,
aby naãrtli nebo popsali, jak si v mysli pﬁedstavují událost, kterou si vybrali.
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Vyzvûte dva nebo tﬁi misionáﬁe, aby se podûlili o to, co si pﬁedstavují. PoÏádejte
dal‰í, aby vyprávûli pﬁíbûhy a vztahovali je k naukám v jedné z lekcí. Pﬁeãtûte si
Moroniho 10:3 a diskutujte o tom, jakou má hodnotu hluboké pﬁemítání o
duchovním poznání.

President misie
• PoÏádejte misionáﬁe, aby si k pohovorÛm nosili studijní deník. PoÏádejte je, aby
se s vámi podûlili o jeden zápis.

• Bûhem pohovorÛ poloÏte nûkteré z níÏe uveden˘ch otázek:
– Jaké dojmy ve vás vyvolalo va‰e nedávné studium písem?
– MÛÏete mi jmenovat jednu zásadu evangelia, které vás nedávno uãil vá‰
spoleãník?

– Která kapitola nebo oddíl této pﬁíruãky vám v uplynul˘ch dvou t˘dnech
pomohly nejvíce?

– Co z toho, co dûláte pﬁi svém osobním studiu, vám pomáhá nauãit se toho co
nejvíce?

• Bûhem konference zóny vyzvûte misionáﬁe, aby se podûlili o smysluplné záÏitky
ze svého osobního studia a ze studia se spoleãníkem.

• Bûhem konference zóny dovolte misionáﬁÛm, aby se podûlili o my‰lenky t˘kající
se osobního studia.

• Podûlte se s misionáﬁi o to, ãemu jste porozumûl díky svému osobnímu studiu.
Podûlte se o zápis ze svého studijního deníku a o své svûdectví o dÛleÏitosti
studia evangelia.

• Je-li to moÏné, pﬁipojte se k misionáﬁÛm pﬁi jejich studiu se spoleãníkem.
• Bûhem pohovorÛ vyzvûte misionáﬁe, aby se podûlili o jeden ze sv˘ch plánÛ lekcí
z jedné z misionáﬁsk˘ch lekcí. Zeptejte se jich, co pro nû tyto nauky znamenají.
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Co mám studovat
a ãemu mám uãit?
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L

ekce v této kapitole obsahují základní nauky, zásady a pﬁikázání, které máte studovat
a milovat, ve které máte vûﬁit, podle kter˘ch máte Ïít a kter˘m máte uãit. To je to,
ãemu máte uãit podle naﬁízení Ïijících prorokÛ a apo‰tolÛ. Jsou rozvrÏeny tak, abyste
mohli druh˘m pomoci správnû pochopit Kristovy nauky.
Tato kapitola obsahuje tyto lekce:
• Poselství o znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista
• Plán spasení
• Evangelium JeÏí‰e Krista
• Zákony a obﬁady
Prvním ãtyﬁem lekcím uãte pﬁed kﬁtem. Dbejte na to, aby ti, které uãíte, splnili
podmínky pro kﬁest a konfirmaci tím, Ïe uãiní v‰echny závazky v tûchto lekcích a
dodrÏují je.
Misionáﬁi na pln˘ úvazek se ujímají vedení v˘uky lekcí pﬁed kﬁtem s pomocí misionáﬁÛ
sboru a dal‰ích ãlenÛ. Po kﬁtu jsou noví ãlenové znovu uãeni prvním ãtyﬁem lekcím, a také
lekci „Zákony a obﬁady“. Vedoucí sboru rozhodují o tom, zda se o zaji‰tûní v˘uky tûchto
lekcí mají postarat misionáﬁi sboru nebo misionáﬁi na pln˘ úvazek, a o tom, jak dlouho
mají b˘t misionáﬁi na pln˘ úvazek zapojeni. Povzbuzujte kaÏdého nového ãlena, aby
dodrÏoval v‰echny závazky obsaÏené v tûchto lekcích.
Tyto lekce máte také vyuÏívat pﬁi osobním studiu a pﬁi studiu se spoleãníkem, na
schÛzkách okrsku a na dal‰ích ‰kolicích setkáních. Pokud budete studovat písma a
budete si v mysli ukládat jako poklad nauky obsaÏené v tûchto lekcích, Duch vám
v pravou hodinu sdûlí, co máte ﬁíci a co máte udûlat, abyste druh˘m pomohli získat
svûdectví o pravdivosti tohoto uãení.
Jako misionáﬁi máte velkou zodpovûdnost uãit ze srdce a Duchem. První pﬁedsednictvo
a Kvorum dvanácti apo‰tolÛ prohlásilo: „Na‰ím posláním je uãit poselství znovuzﬁízeného

Carl Bloch: Kázání na hoﬁe. Originál se nachází v kapli zámku Frederiksborg v Dánsku. PouÏito se svolením Frederiksborgmusea. Nekopírujte.

• Pﬁikázání
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evangelia takov˘m zpÛsobem, aby to umoÏnilo Duchu vést misionáﬁe i ty, kteﬁí jsou uãeni.
Je nezbytné nauãit se základním pojmÛm z [lekcí], av‰ak tyto [lekce] nemají b˘t uãeny ve
stylu rutinní pﬁedná‰ky. Misionáﬁ má mít volnost v tom, aby pouÏíval vlastní slova podle
toho, jak jej nabádá Duch. Nemá diskuse recitovat zpamûti, ale má mluvit ze srdce vlastními slovy. MÛÏe se odch˘lit od daného poﬁádku lekcí a pronést to, k ãemu je inspirován
podle zájmu a potﬁeb daného zájemce. Má mluvit podle svého vlastního pﬁesvûdãení a
sv˘mi vlastními slovy a má vydávat svûdectví o pravdivosti toho, ãemu uãí.“ („Prohlá‰ení
o misionáﬁské práci“, dopis Prvního pﬁedsednictva, 11. prosince 2002). AÏ budete studovat
tyto lekce a aÏ se budete pﬁipravovat na jejich v˘uku, mûjte tyto pokyny stále na pamûti.
Ujistûte se, Ïe uãíte v‰em naukám uveden˘m v tûchto lekcích.
Pokud nebudete Duchem vedeni jinak, máte probrat cel˘ obsah kaÏdé z prvních tﬁí
lekcí v poﬁadí, v jakém jsou napsány. MÛÏe b˘t také vhodné zahrnout nûkolik pﬁikázání
nebo nûkter˘m pﬁikázáním vyuãovat v samostatn˘ch lekcích.
KaÏdá lekce uvádí otázky pro pohovor ke kﬁtu, závazky a nauky, kter˘m máte vyuãovat.
Nauky si dobﬁe osvojte. DÛslednû se zamûﬁujte na to, abyste tûm, které uãíte, pomáhali ãinit
závazky a pomáhali jim je dodrÏovat. S pouÏitím otázek pro pohovor ke kﬁtu pﬁipravujte ty,
které uãíte, na kﬁest a konfirmaci. Lekce také obsahují námûty pro v˘uku. VyuÏívejte tato
doporuãení k posílení své pﬁípravy a v˘uky.
Úloha uãení se zpamûti
Zpamûti se nauãte ver‰e z písem, které pouÏijete pﬁi v˘uce. Nauãte se také zpamûti posloupnost
bodÛ nauky v kaÏdé misionáﬁské lekci. Misionáﬁi, kteﬁí se uãí druh˘ jazyk, mají své jazykové
studium zamûﬁit na pﬁípravu na v˘uku misionáﬁsk˘ch lekcí. Mají se zpamûti uãit slovíãka, fráze,
pﬁíklady vût a krátká prohlá‰ení nauky, která jsou uvedena v lekci, av‰ak pouze poté, co pro nû
zaãnou mít osobní v˘znam. Neuãte se zpamûti celou lekci.
Uãte srozumitelnû
Na konci prvních tﬁí lekcí je uveden seznam slov, které ti, jeÏ uãíte, moÏná nebudou znát. Nauãte
se vysvûtlovat tato slova jednodu‰e. AÏ budete uãit, dûlejte v‰e, co mÛÏete, aby va‰e poselství
bylo snadno srozumitelné.
Studium písem
âemu máte uãit?
Mosiá‰ 18:18–20

NaS 43:15–16

Proã musíte studovat nauky obsaÏené v lekcích?
Alma 17:2–3
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Poselství o znovuzﬁízení
evangelia JeÏí‰e Krista

© 1991 Greg K. Olsen. Nekopírujte.

Poznámky

Va‰e poslání
KdyÏ uãíte, pﬁipravujte své zájemce na splnûní podmínek pro kﬁest, jak jsou uvedeny v Nauce
a smlouvách 20:37 a v otázkách pro pohovor ke kﬁtu. Tohoto nejlépe dosáhnete tím, Ïe budete
své zájemce vyz˘vat, aby ãinili níÏe uvedené závazky a dodrÏovali je.
Otázky pro pohovor ke kﬁtu
• Vûﬁíte, Ïe BÛh je ná‰ Vûãn˘ Otec?
• Vûﬁíte, Ïe JeÏí‰ Kristus je Syn BoÏí, Spasitel a Vykupitel svûta?
• Vûﬁíte, Ïe prostﬁednictvím proroka Josepha Smitha byla znovuzﬁízena Církev a evangelium
JeÏí‰e Krista?
• Vûﬁíte, Ïe [souãasn˘ president Církve] je prorokem BoÏím? Co to pro vás znamená?
Závazky
• Budete ãíst Knihu Mormonovu a budete se o ní modlit, abyste zjistili, Ïe je slovo BoÏí?
• Budete se modlit, abyste zjistili, Ïe Joseph Smith byl prorok?
• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Dal‰í pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.

BÛh je ná‰ milující Nebesk˘ Otec
BÛh je ná‰ Nebesk˘ Otec. My jsme Jeho dûti. Má tûlo z masa a kostí, které je oslaveno
a zdokonaleno. Miluje nás. Pláãe s námi, kdyÏ trpíme, a raduje se, kdyÏ dûláme to, co je
správné. Chce s námi rozmlouvat, a my s Ním mÛÏeme rozmlouvat prostﬁednictvím
upﬁímné modlitby.
Udûlil nám tuto pozemskou zku‰enost, abychom se mohli uãit a rozvíjet. Svou lásku
k Nûmu mÛÏeme projevovat sv˘mi rozhodnutími a svou poslu‰ností Jeho pﬁikázání.
Nebesk˘ Otec pro nás, své dûti, zajistil zpÛsob, jak dosáhnout úspûchu v tomto Ïivotû
a jak se vrátit k Nûmu, abychom Ïili v Jeho pﬁítomnosti. Abychom toho ov‰em dosáhli,
musíme se oãistit a zÛstat ãistí díky poslu‰nosti. Neposlu‰nost nás od Nûj odvádí.
Stﬁedem plánu na‰eho Otce je usmíﬁení vykonané JeÏí‰em Kristem. K tomuto usmíﬁení
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patﬁí Jeho utrpení v zahradû getsemanské i Jeho utrpení a smrt na kﬁíÏi. Usmíﬁením
mÛÏeme b˘t osvobozeni od bﬁemena sv˘ch hﬁíchÛ a mÛÏeme jeho prostﬁednictvím
rozvíjet víru a schopnost ãelit sv˘m zkou‰kám.
Uãení o Bohu
Zjistûte, jak jednotliví lidé, které uãíte, chápou kﬁesÈanské uãení o Bohu. Mnozí lidé v dne‰ním
svûtû nemají Ïádnou pﬁedstavu o Bohu, nebo si BoÏství pﬁedstavují velmi odli‰nû.
Dva misionáﬁi v Knize Mormonovû, Ammon a Aron, uãili lid, kter˘ neznal kﬁesÈanské uãení. Uãili je
prost˘m pravdám a své zájemce vyzvali, aby se modlili. Lamoni a jeho otec se obrátili. Pﬁeãtûte si
Almu 18:24–40 a 22:4–23 a odpovûzte na níÏe uvedené otázky:
• Co tito misionáﬁi uãili o tom, jaká je povaha Boha?
• Jak se mÛÏete ﬁídit jejich pﬁíkladem?
Studium písem
Jak˘ je BÛh Otec a JeÏí‰ Kristus?
1. Nefi 17:36
2. Nefi 9:6
Mosiá‰ 4:9
3. Nefi 12:48
3. Nefi 14:9–11

3. Nefi 27:13–22
NaS 38:1–3
NaS 130:22
MojÏí‰ 1:39
Matou‰ 5:48

Jan 3:16–17
Skutkové apo‰tolÛ 17:27–29
¤ímanÛm 8:16
ÎidÛm 12:9
1. Janova 4:7–9

Evangelium Ïehná rodinám
Znovuzﬁízené evangelium Ïehná a pomáhá manÏelÛm a manÏelkám, rodiãÛm a dûtem,
kdyÏ se ve své rodinû snaÏí budovat silné vztahy a získávat duchovní sílu. Tato poÏehnání
jsou dostupná nyní i na vûãnosti. Evangelium JeÏí‰e Krista poskytuje pomoc se souãasn˘mi
obavami a tûÏkostmi.
Rodina je ustanovena Bohem, a proto tvoﬁí nejdÛleÏitûj‰í jednotku spoleãnosti v tomto
svûtû i na vûãnosti. BÛh vytvoﬁil rodinu, aby byla zdrojem ‰tûstí pro Jeho dûti, aby jim
umoÏÀovala uãit se správn˘m zásadám v láskyplném prostﬁedí a aby je pﬁipravovala pro
vûãn˘ Ïivot. Domov je tím nejlep‰ím místem pro v˘uku, uãení se a uplatÀování zásad
evangelia JeÏí‰e Krista. Domov, kter˘ je vybudován na zásadách evangelia, bude místem
bezpeãí a útoãi‰tûm. Bude místem, kde mÛÏe pﬁeb˘vat Duch Pánû, kter˘ ãlenÛm rodiny
Ïehná pokojem, radostí a ‰tûstím. Prostﬁednictvím prorokÛ BÛh v kaÏdé dobû, i v té na‰í,
zjevuje svÛj plán ‰tûstí pro jednotlivce a rodiny.

Nebesk˘ Otec zjevuje své evangelium v kaÏdé dispensaci
Jedním z dÛleÏit˘ch projevÛ lásky, kterou k nám BÛh chová, je to, Ïe povolává proroky,
kter˘m udûluje knûÏství – moc a pravomoc danou ãlovûku, aby jednal jménem Boha pro
spasení Jeho dûtí. Proroci se uãí evangeliu JeÏí‰e Krista skrze zjevení. A poté na oplátku
uãí evangeliu druhé a svûdãí o JeÏí‰i Kristu jako o Spasiteli a Vykupiteli. Uãení prorokÛ
se nachází v posvátn˘ch knihách nazvan˘ch písma.
Plán na‰eho Otce pro ná‰ úspûch v tomto Ïivotû a pro ná‰ návrat k Nûmu se naz˘vá
evangelium JeÏí‰e Krista a JeÏí‰ovo usmíﬁení je stﬁedem tohoto plánu. Prostﬁednictvím
usmíﬁení, které vykonal JeÏí‰ Kristus, mÛÏeme obdrÏet vûãn˘ Ïivot, pokud projevujeme
víru v JeÏí‰e Krista, ãiníme pokání, dáme se pokﬁtít ponoﬁením na odpu‰tûní hﬁíchÛ, pﬁijmeme dar Ducha Svatého a vytrváme do konce. „Toto je ta cesta; a není dáno Ïádné jiné
cesty ani Ïádného jiného jména pod nebem, jímÏ by ãlovûk mohl b˘ti spasen v království
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BoÏím. A nyní, vizte, toto je nauka Kristova“ (2. Nefi 31:21). V‰ichni lidé mají dar svobody jednání, coÏ znamená, Ïe mohou svobodnû pﬁijmout nebo odmítnout evangelium,
kterému uãí proroci a apo‰tolové. Ti, kteﬁí se rozhodnou b˘t poslu‰ni evangelia, jsou
poÏehnáni, ale ti, kteﬁí ho ignorují, odmítají nebo pﬁekrucují, nedostávají Bohem slíbená
poÏehnání.
PokaÏdé, kdyÏ se lidé rozhodnou pﬁehlíÏet, neposlouchat nebo pﬁekrucovat jakoukoli zásadu nebo obﬁad evangelia, pokaÏdé, kdyÏ odmítnou Pánovy proroky nebo kdyÏ nechtûjí
vytrvat ve víﬁe, vzdalují se Bohu a zaãínají Ïít v duchovní temnotû. Toto je nakonec pﬁivádí
do stavu, kter˘ se naz˘vá odpadlictvím. KdyÏ se odpadlictví stane v‰eobecnû roz‰íﬁen˘m,
BÛh odnímá svou knûÏskou pravomoc uãit obﬁadÛm evangelia a vykonávat je.
Biblická historie zaznamenává mnoho
pﬁípadÛ, kdy BÛh promlouval k prorokÛm, a hovoﬁí také o mnoha pﬁípadech
odpadlictví. BÛh projevil svou lásku ke
sv˘m dûtem a kaÏdé období v‰eobecného odpadlictví ukonãil tím, Ïe povolal
dal‰ího proroka a pﬁedal mu knûÏskou
pravomoc k opûtnému znovuzﬁízení a
v˘uce evangelia JeÏí‰e Krista. Prorok
v podstatû pÛsobí jako správce, kter˘
zde na zemi dohlíÏí na BoÏí rodinu.
âasová období, ve kter˘ch je na zemi
vykonávána tato prorocká zodpovûdnost, se naz˘vají dispensace.
BÛh zjevil evangelium JeÏí‰e Krista Adamovi a pﬁedal mu knûÏskou pravomoc.
Adam byl prvním prorokem na zemi. Prostﬁednictvím zjevení se Adam dovûdûl o
správném vztahu lidstva s Bohem Otcem, s Jeho Synem JeÏí‰em Kristem a s Duchem
Svat˘m, o usmíﬁení a vzkﬁí‰ení, které uskuteãnil JeÏí‰ Kristus, a o prvních zásadách a
obﬁadech evangelia. Adam a Eva uãili své dûti tûmto pravdám a povzbuzovali je, aby
rozvíjely víru a aby Ïily podle evangelia ve v‰ech oblastech svého Ïivota. Po Adamovi
pﬁi‰li dal‰í proroci, ale postupem ãasu Adamovi potomci evangelium zavrhli a upadli
do odpadlictví, neboÈ se rozhodli Ïít hﬁí‰nû.
Tak vznikly opakující se prorocké dispensace, jeÏ tvoﬁí pﬁeváÏnou ãást zaznamenané historie Starého zákona. Nebesk˘ Otec zjevoval své evangelium prostﬁednictvím pﬁímé komunikace prorokÛm, jako byli Noé, Abraham a MojÏí‰. KaÏd˘ prorok byl povolán Bohem, aby
zahájil novou dispensaci evangelia. BÛh kaÏdému z tûchto prorokÛ udûlil knûÏskou pravomoc a zjevoval mu vûãné pravdy. V kaÏdé dispensaci v‰ak lidé nane‰tûstí nakonec vyuÏili
své svobody jednání k tomu, aby zavrhli evangelium a poté upadli do odpadlictví.

Poznámky

Proroci
Zjistûte, jak ãlovûk, kterého uãíte, chápe úlohu prorokÛ. Ve vût‰inû kultur lidé vûﬁí, Ïe svatí nebo
inspirovaní lidé získávají nûjakou formu vedení nebo pokynÛ od BoÏství. Ne v‰ichni inspirovaní
lidé jsou v‰ak proroci BoÏí, jak je definuje znovuzﬁízené evangelium. Srozumitelnû vysvûtlete,
Ïe BÛh zﬁizuje své království na zemi tak, Ïe povolává proroka, aby otevﬁel novou dispensaci.
Tomuto prorokovi pﬁedává knûÏskou pravomoc. Prorok pak pomáhá lidem porozumût jejich
vztahu k BoÏství, vãetnû toho, jak mají prostﬁednictvím evangelia JeÏí‰e Krista získat vûãn˘ Ïivot.
MoÏná vás napadne, k ãemu je zmínka o dispensacích evangelia, kdyÏ uãíte nûkoho, kdo nemá
kﬁesÈanské základy nebo kdo neÏije v kﬁesÈanské kultuﬁe. Zjistíte ale, Ïe pokud krátce objasníte
historii dispensací evangelia, pomÛÏete lidem pochopit, Ïe BÛh své dûti miluje a Ïe je tent˘Ï
vãera, dnes i na vûky.
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Studium písem
Poznámky

Proroci
Jakob 4:4, 6
Mosiá‰ 8:13–18

Skutkové apo‰tolÛ 10:34–43

Amos 3:7

Dispensace
NaS 136:36–38
MojÏí‰ 5:4–12, 55–59

MojÏí‰ 8:19–30

PrÛvodce k písmÛm, „Dispensace“

Spasitelova pozemská sluÏba
Nûkolik stovek let pﬁed narozením JeÏí‰e Krista lidé znovu upadli do odpadlictví. KdyÏ
v‰ak Spasitel zapoãal svou sluÏbu ve smrtelnosti, zﬁídil znovu svou Církev na zemi.
Nebesk˘ Otec poslal svého Syna na zemi, aby usmíﬁil hﬁíchy celého lidstva a pﬁekonal
smrt: „Nebo tak BÛh miloval svût, Ïe Syna svého jednorozeného dal... aby spasen byl
svût skrze nûho.“ (Jan 3:16–17.) Ná‰ Nebesk˘ Otec poslal svého Syna, JeÏí‰e Krista, aby
na sebe vzal, sv˘m utrpením, hﬁíchy v‰ech, kteﬁí kdy Ïili na této zemi, a aby pﬁekonal
fyzickou smrt. Spasitel pﬁinesl nekoneãnou smírnou obûÈ, abychom, pokud v Nûho
budeme mít víru, uãiníme pokání, dáme se pokﬁtít, obdrÏíme Ducha Svatého a vytrváme
do konce, mohli získat odpu‰tûní sv˘ch hﬁíchÛ a mohli vstoupit na cestu, která nás, pokud
se jí budeme drÏet, zavede k vûãnému Ïivotu v BoÏí pﬁítomnosti (viz 2. Nefi 31:13–21).
Spasitel bûhem své pozemské
sluÏby uãil svému evangeliu a
vykonal mnoho zázrakÛ. Povolal
dvanáct muÏÛ za své apo‰toly
a vloÏil ruce na jejich hlavu,
aby jim tak pﬁedal knûÏskou
pravomoc. Zorganizoval svou
Církev, naplnil proroctví, a lidé
ho zavrhli a ukﬁiÏovali. To
nejdÛleÏitûj‰í ale je, Ïe vykonal usmíﬁení. Syn BoÏí, Pán JeÏí‰ Kristus, vykonal v‰e, co
Ho Jeho Nebesk˘ Otec poslal vykonat.
Pﬁed svou smrtí a vzkﬁí‰ením pﬁedal Spasitel sv˘m apo‰tolÛm pravomoc uãit Jeho
evangeliu, vykonávat obﬁady spasení a zakládat Jeho Církev ve svûtû.
Studium písem
âlánky víry 1:5
Matou‰ 10:1–10

Luká‰ 6:13
Jan 15:16

ÎidÛm 5:4

Velké odpadlictví
Po smrti JeÏí‰e Krista zlovolní lidé pronásledovali apo‰toly a ãleny Církve a mnohé
z nich zabili. Se smrtí apo‰tolÛ byly ze zemû odÀaty klíãe knûÏství a pﬁedsedající knûÏská
pravomoc. Apo‰tolové udrÏovali nauku evangelia ãistou, zachovávali ﬁád a urãovali mûﬁítka zpÛsobilosti. Lidé, kteﬁí jiÏ nemûli apo‰toly, si za ãas nauky pﬁekroutili a provedli
neoprávnûné zmûny v organizaci Církve a v knûÏsk˘ch obﬁadech, jako jsou kﬁest a pﬁedávání daru Ducha Svatého.
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Lidé nemûli zjevení a knûÏskou pravomoc, a tak pﬁi v˘kladu písem a zásad a obﬁadÛ
evangelia JeÏí‰e Krista spoléhali na lidskou moudrost. Fale‰né pﬁedstavy vydávali za
pravdu. Ztratili velkou ãást poznání prav˘ch vlastností a pravé povahy Boha Otce, Jeho
Syna JeÏí‰e Krista a Ducha Svatého. Nauky o víﬁe v JeÏí‰e Krista, o pokání, kﬁtu a daru
Ducha Svatého byly pﬁekrouceny nebo zapomenuty. KnûÏská pravomoc udûlená
Kristov˘m apo‰tolÛm se na zemi jiÏ nenacházela. Toto odpadlictví nakonec vedlo ke
vzniku mnoha církví.
Po staletích duchovní temnoty se pravdu hledající muÏi a Ïeny zaãali vzpírat stávajícím náboÏensk˘m zvyklostem. Uvûdomovali si, Ïe mnohé nauky a obﬁady evangelia byly
buì pozmûnûny, nebo ztraceny. Hledali vût‰í duchovní svûtlo a mnozí z nich hovoﬁili o
potﬁebû znovuzﬁízení pravdy. Neprohla‰ovali v‰ak, Ïe jsou Bohem povoláni za proroka.
Místo toho se snaÏili reformovat ty nauky a zvyklosti, které, jak vûﬁili, byly pozmûnûny
nebo pﬁekrouceny. Jejich úsilí vedlo ke vzniku mnoha protestantsk˘ch církví. Tato reformace vedla k vût‰ímu dÛrazu na náboÏenskou svobodu, jeÏ pﬁipravila pÛdu pro koneãné
znovuzﬁízení.
Spasitelovi apo‰tolové pﬁedpovûdûli toto v‰eobecné odpadlictví. Pﬁedpovûdûli také,
Ïe k znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista i Jeho Církve na této zemi dojde je‰tû jednou.

Poznámky

Studium písem
1. Nefi 13
2. Nefi 26:20–21
2. Nefi 28
4. Nefi 1:27
NaS 86:1–3
Matou‰ 24:9–11
Marek 12:1–9
Skutkové apo‰tolÛ 3:19–21

Skutkové apo‰tolÛ 20:28–30
Galatsk˘m 1:6–9
2. Tessalonicensk˘m 2:1–12
(PJS ver‰Û 2, 3, 7–9)
1. Timoteovi 4:1–3
2. Timoteovi 4:3–4
2. Petrova 2:1–2
Amos 8:11–12

PrÛvodce k písmÛm,
„Odpadlictví“
Vûrni víﬁe, „Odpadlictví“
Our Search for Happiness,
strany 23–32
Jesus the Christ, kapitola 40,
„The Long Night of Apostasy“

Velké odpadlictví
Zájemci musejí porozumût tomu, Ïe po smrti JeÏí‰e Krista a Jeho apo‰tolÛ do‰lo k v‰eobecnému
odpadlictví. Kdyby k odpadlictví nedo‰lo, nebylo by znovuzﬁízení nutné. Tak jako diamant se mnohem více vyjímá na ãerném sametu, znovuzﬁízení je je‰tû pozoruhodnûj‰í v kontrastu s temn˘m
pozadím velkého odpadlictví. Tak jak budete vedeni Duchem, uãte zájemce o velkém odpadlictví
na takové úrovni podrobností, která je vhodná pro jejich potﬁeby a situaci. Va‰ím posláním je pomoci jim porozumût potﬁebû znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista.
Klíãové body
• Církev JeÏí‰e Krista je postavena na základech apo‰tolÛ a prorokÛ (viz Efezsk˘m 2:19–20;
4:11–14). Tito vedoucí mají boÏskou knûÏskou pravomoc. Skrze zjevení vedou záleÏitosti
Církve. Uchovávají nauku neposkvrnûnou, schvalují vykonání obﬁadÛ a povolávají druhé ke
knûÏství a pﬁedávají jim knûÏskou pravomoc.
• Lidé zavrhli JeÏí‰e Krista a apo‰toly a zabili je (viz Matou‰ 24:9; 1. Nefi 11:32–34; 2. Nefi
27:5). Se smrtí apo‰tolÛ Církev pﬁi‰la o pﬁedsedající knûÏskou pravomoc. Následkem toho
se na zemi jiÏ nenacházela pravomoc k pﬁedání Ducha Svatého nebo k vykonání jin˘ch
spásn˘ch obﬁadÛ. Zjevení ustalo a lidé si nauku pﬁekroutili.
• K mnoha sporÛm ohlednû nauky docházelo dokonce je‰tû pﬁed smrtí apo‰tolÛ. ¤ímská ﬁí‰e,
která kﬁesÈany pÛvodnû pronásledovala, pozdûji pﬁijala kﬁesÈanství. ZávaÏné náboÏenské
otázky zaãaly ﬁe‰it rÛzné rady. Tyto rady vedly mnohé diskuse o prost˘ch naukách a obﬁadech
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Poznámky

uãen˘ch Spasitelem a pozmûnily je tak, aby odpovídaly svûtsk˘m filozofiím (viz Izaiá‰ 24:5).
Pozmûnily znûní písem a odstranily z nich prosté a drahocenné nauky (1. Nefi 13:26–40).
Sepsaly kréda neboli prohlá‰ení víry zaloÏená na neprav˘ch nebo pozmûnûn˘ch naukách
(viz Joseph Smith–Îivotopis 1:19). Pro svou p˘chu nûkteﬁí lidé usilovali o vlivná postavení
(viz 3. Janova 1:9–10). Lidé tato nepravá uãení pﬁijímali a vzdávali pocty neprav˘m uãitelÛm,
kteﬁí je místo boÏské pravdy uãili líbiv˘m naukám (viz 2. Timoteovi 4:3–4).
• Od té doby mnozí lidé upﬁímnû vûﬁili v nepravá kréda a nauky. Uctívali Boha podle znalostí,
kter˘ch se jim dostalo, a získávali odpovûdi na své modlitby. Pﬁesto byli „zadrÏováni pﬁed
pravdou pouze proto, Ïe [nevûdûli], kde ji nalézti“ (NaS 123:12).
• Proto bylo zapotﬁebí znovuzﬁízení, a nikoli reformace. KnûÏská pravomoc nepokraãovala od
apo‰tola Petra v nepﬁeru‰ené linii následovnictví. Reformovat znamená zmûnit to, co jiÏ
existuje; znovuzﬁídit znamená navrátit nûco do své pÛvodní podoby. Proto bylo znovuzﬁízení
knûÏské pravomoci prostﬁednictvím boÏsk˘ch poslÛ tím jedin˘m moÏn˘m zpÛsobem, jak
pﬁekonat velké odpadlictví.

Znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista prostﬁednictvím Josepha Smitha
KdyÏ nastaly ty správné podmínky, Nebesk˘ Otec opût sv˘m dûtem projevil svou lásku.
Povolal za proroka mladého muÏe, kter˘ se jmenoval Joseph Smith. Skrze nûj znovuzﬁídil
na zemi plnost evangelia JeÏí‰e Krista.
Joseph Smith Ïil ve Spojen˘ch státech, coÏ v té dobû byla snad jediná zemû, ve které se
lidé tû‰ili svobodû náboÏenství. Ve v˘chodních Spojen˘ch státech v té dobû vládl velk˘
náboÏensk˘ rozruch. Josephova rodina byla hluboce náboÏensky zaloÏena a stále usilovala
o poznání pravdy. Mnozí duchovní v‰ak tvrdili, Ïe mají to pravé evangelium. Joseph si
pﬁál „dozvûdûti se, která ze v‰ech sekt je správná“ (Joseph Smith–Îivotopis 1:18). V Bibli
se doãetl, Ïe je „jeden Pán, jedna víra, jeden kﬁest“ (Efezsk˘m 4:5). Joseph nav‰tûvoval
shromáÏdûní rÛzn˘ch církví, stále v‰ak byl zmaten a nevûdûl, ke které církvi se má pﬁidat.
Pozdûji napsal:
„Tak veliké byly zmatek a potyãky mezi rÛzn˘mi denominacemi, Ïe bylo nemoÏné pro
osobu tak mladou jako já... dojíti k jakémukoli urãitému závûru, kdo má pravdu a kdo je
na omylu... Uprostﬁed této války slov a rozbouﬁení názorÛ jsem si ãasto ﬁíkal: Co se má
uãiniti? Které z tûchto v‰ech spoleãností jsou správné; nebo jsou v‰echny spoleãnû na
omylu? JestliÏe nûkterá z nich je správná, která to je a jak to rozeznám?“ (Joseph
Smith–Îivotopis 1:8, 10.)
KdyÏ Joseph hledal pravdu mezi uãením
rÛzn˘ch církví, obrátil se na Bibli, aby mu
pomohla. Doãetl se v ní: „JestliÏe pak komu z vás
nedostává se moudrosti, ÏádejÏ jí od Boha, kter˘Ï
v‰echnûm dává ochotnû a neomlouvá, i budeÈ
dána jemu.“ (Jakub 1:5.) Díky této pasáÏi se
Joseph rozhodl, Ïe se zeptá Boha, co má dûlat.
Na jaﬁe roku 1820 ode‰el do nedalekého háje a
poklekl v modlitbû. SvÛj záÏitek popsal takto:
„Spatﬁil [jsem] sloup svûtla pﬁesnû nad svou
hlavou, pﬁevy‰ující jas slunce, kter˘ ponenáhlu
sestupoval, dokud nespoãinul na mnû... KdyÏ
svûtlo spoãinulo na mnû, spatﬁil jsem dvû Bytosti,
jejichÏ jas a sláva se vymyká ve‰kerému popisu,
stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna z nich ke
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mnû promluvila, naz˘vajíc mne jménem, a ﬁekla, ukazujíc na druhou – Toto je mÛj
Milovan˘ Syn. Sly‰ Jej!“ (Joseph Smith–Îivotopis 1:16–17.)
V tomto vidûní se Josephu Smithovi zjevili BÛh Otec a Jeho Syn, JeÏí‰ Kristus. Spasitel
ﬁekl Josephovi, Ïe se nesmí pﬁipojit k Ïádné z církví, neboÈ v‰echny „jsou na omylu“ a
„v‰echna jejich kréda jsou... ohavností“. ¤ekl: „PﬁibliÏují [se] ke mnû rty sv˘mi, ale srdce
jejich je daleko ode mne, uãí jako nauky pﬁikázání lidská, majíce podobu boÏskosti, ale
popírají moc její.“ (Joseph Smith–Îivotopis 1:19.) Aãkoli mnoho dobr˘ch lidí vûﬁilo
v Krista a snaÏilo se porozumût Jeho evangeliu a uãit ho, nemûli plnost pravdy a knûÏskou pravomoc ke kﬁtûní a k vykonávání dal‰ích spásn˘ch obﬁadÛ. Zdûdili urãitou úroveÀ odpadlictví, neboÈ kaÏdá generace byla ovlivnûna tím, co jim pﬁenechala generace
pﬁedcházející, vãetnû zmûn v nauce a v obﬁadech, jako je napﬁíklad kﬁest. Stejnû jako
v pﬁípadû Adama, Noéma, Abrahama, MojÏí‰e a dal‰ích prorokÛ BÛh povolal Josepha
Smitha, aby se stal prorokem, skrze nûjÏ bude na zemi znovuzﬁízena plnost evangelia.
Poté, co se Josephu Smithovi zjevili Otec a Syn, byli k nûmu a k jeho spoleãníkovi,
Oliveru Cowderymu, posláni dal‰í nebe‰tí poslové neboli andûlé. Josephu Smithovi a
Oliveru Cowderymu se zjevil Jan Kﬁtitel, kter˘ jim pﬁedal Aronovo knûÏství, jeÏ v sobû
zahrnuje pravomoc vykonávat obﬁad kﬁtu. KdyÏ se Josephu Smithovi a Oliveru
Cowderymu zjevili Petr, Jakub a Jan (tﬁi pÛvodní Kristovi apo‰tolové), pﬁedali jim
Melchisedechovo knûÏství, ãímÏ obnovili tutéÏ pravomoc, kterou Kristus dal sv˘m
pÛvodním apo‰tolÛm. Poté, co Joseph Smith tuto knûÏskou pravomoc obdrÏel, dostal
pokyn, aby na zemi znovu zorganizoval Církev JeÏí‰e Krista. JeÏí‰ Kristus jeho
prostﬁednictvím povolal dvanáct apo‰tolÛ.
Doba, ve které Ïijeme, je biblick˘mi proroky naz˘vána posledními dny neboli dispensací
plnosti ãasÛ. Je to doba, která bezprostﬁednû pﬁedchází druhému pﬁíchodu JeÏí‰e Krista. Je
to koneãná dispensace. Proto Církev obdrÏela jméno Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.
Dnes vede Církev Ïijící prorok. Tento prorok, president Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ, je oprávnûn˘m následovníkem Josepha Smitha. On a souãasní apo‰tolové mohou sledovat svou pravomoc aÏ k JeÏí‰i Kristu v nepﬁeru‰ené linii vysvûcení
pﬁes Josepha Smitha.

Poznámky

Nauãte se zpamûti Joseph Smith–Îivotopis 1:16–17
Nauãte se zpamûti, jak Joseph Smith popisuje své vidûní Otce a Syna (Joseph Smith–Îivotopis
1:16–17), a vÏdy buìte pﬁipraveni popsat První vidûní jeho vlastními slovy. Neodﬁíkávejte to
mechanicky. Vydejte upﬁímné svûdectví, Ïe víte, Ïe je to pravda. Neváhejte vysvûtlit, jak jste
pﬁi‰li na to, Ïe je to pravda. Vyzvûte svého spoleãníka, aby uãinil totéÏ.
Vydávejte svûdectví
DÛleÏitou souãástí povinností misionáﬁe je vydávat svûdectví o souãasném prorokovi a
presidentovi Církve.
Studium písem
2. Nefi 3
NaS 112:30
Efezsk˘m 1:10

Efezsk˘m 4:5
Jakub 1:5

BroÏurka Svûdectví proroka
Josepha Smitha
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Poznámky

Kniha Mormonova – Dal‰í svûdectví o JeÏí‰i Kristu
Ná‰ milující Nebesk˘ Otec vûdûl, Ïe po
staletích temnoty budou pﬁevládat pochyby,
nedostatek víry a nesprávné informace, a proto
vynesl na svûtlo dávné svaté písmo, srovnatelné
s Biblí, jeÏ obsahuje plnost vûãného evangelia
JeÏí‰e Krista. Toto svaté písmo poskytuje
pﬁesvûdãující dÛkaz o tom, Ïe Joseph Smith je
prav˘ prorok BoÏí. Tímto záznamem je Kniha
Mormonova – Dal‰í svûdectví o JeÏí‰i Kristu.
Nebesk˘ posel, kter˘ se jmenoval Moroni,
zavedl Josepha Smitha k pahorku, ve kterém byly
po staletí uschovány zlaté desky. Tyto zlaté desky
obsahovaly záznamy prorokÛ o tom, jak BÛh
jednal s nûkter˘mi dávn˘mi obyvateli Ameriky.
Joseph Smith pﬁeloÏil obsah tûchto desek mocí
BoÏí. Proroci Knihy Mormonovy vûdûli o poslání
Spasitele a uãili Jeho evangeliu. Kristus se po svém vzkﬁí‰ení zjevil tomuto lidu. Uãil je
svému evangeliu a zaloÏil mezi nimi svou Církev. Kniha Mormonova dokazuje, Ïe „BÛh
inspiruje lidi a povolává je ke svatému dílu svému v tomto vûku a pokolení, tak jako
v pokoleních za stara“ (NaS 20:11). Aby ãlovûk mohl zjistit, Ïe Kniha Mormonova je
pravdivá, musí ji ãíst, musí nad ní pﬁemítat a musí se o ní modlit. Ten, kdo poctivû
usiluje o poznání pravdy, brzy pocítí, Ïe Kniha Mormonova je slovo BoÏí.
âetba Knihy Mormonovy, pﬁemítání a modlení se o ní, je nezbytné pro trvalé obrácení.
Ti, kteﬁí zaãínají ãíst Knihu Mormonovu poprvé, ãiní dÛleÏité kroky k poznání toho, Ïe
Joseph Smith je prorok BoÏí a Ïe pravá Církev byla znovuzﬁízena na zemi.
PouÏijte Knihu Mormonovu k potvrzení pravdivosti znovuzﬁízení
Následuje pﬁíklad toho, co mÛÏete ﬁíci, kdyÏ budete druhé seznamovat s Knihou Mormonovou:
„BÛh své dûti miluje, a proto poskytl pﬁesvûdãiv˘ dÛkaz, kter˘ potvrzuje pravdivost toho,
co jsme vám ﬁekli. Je jím Kniha Mormonova. Pﬁeãetl(a) byste prosím poslední dva odstavce
v úvodu k této knize?“
Peãlivû vysvûtlete v˘znam kaÏdé my‰lenky v obou odstavcích a vyzvûte zájemce, aby se
zavázal, Ïe si pﬁeãte vybrané ãásti Knihy Mormonovy a Ïe bude uplatÀovat zásady popsané
v tûchto dvou odstavcích.
KdyÏ druhé seznamujete s Knihou Mormonovou, je uÏiteãné, kdyÏ jim ukáÏete v˘tisk této knihy,
krátce je seznámíte s jejím obsahem a podûlíte se s nimi o jednu nebo dvû pasáÏe, které mají
osobní v˘znam pro vás nebo které by mohly mít v˘znam pro nû.
Studium písem
Titulní strana Knihy Mormonovy
Úvod ke Knize Mormonovû,
odstavce 1–7
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NaS 1:17–23
NaS 20:5–12

Joseph Smith–Îivotopis
1:27–64
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Modlete se, abyste poznali pravdu skrze Ducha Svatého
Toto poselství o znovuzﬁízení je buì pravda,
nebo to pravda není. Mocí Ducha Svatého
Modlitba
mÛÏeme poznat, Ïe to je pravda, jak je slíbeno
• Oslovte na‰eho Nebeského
v Moronim 10:3–5. KaÏd˘, kdo si pﬁeje poznat
Otce („Ná‰ Nebesk˘ Otãe,...“).
pravdu, se musí poté, co ãetl poselství Knihy
Mormonovy a pﬁemítal o nûm, zeptat
• Vyjádﬁete pocity svého srdce
(vdûãnost, otázky, prosby o
v modlitbû k na‰emu Nebeskému Otci ve
potvrzení toho, Ïe Kniha
jménu JeÏí‰e Krista, zda je pravdivé. Abychom
Mormonova je pravdivá, atd.).
to mohli uãinit, oslovíme na‰eho Nebeského
Otce. Podûkujeme Mu za svá poÏehnání a
• Ukonãete („Ve jménu JeÏí‰e
Krista, amen“).
poÏádáme ho, aby nám pomohl poznat, Ïe
poselství Knihy Mormonovy je pravdivé. Bez
modlitby není moÏné poznat duchovní pravdy.
V odpovûì na na‰e modlitby nás Duch Svat˘ bude uãit prostﬁednictvím na‰ich pocitÛ
a my‰lenek. Pocity, které k nám pﬁicházejí od Ducha Svatého, jsou mocné, jsou v‰ak také
obvykle jemné a tiché. KdyÏ zaãneme pociÈovat, Ïe to, ãemu se uãíme, je pravda, budeme
si pﬁát dozvûdût se o znovuzﬁízení co nejvíce.
Znalost toho, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá, vede k poznání, Ïe Joseph Smith byl
povolán za proroka a Ïe evangelium JeÏí‰e Krista bylo skrze nûj znovuzﬁízeno.

Lekce 1:
Znovuzﬁízení

Poznámky

Modlitba
Aãkoli modlitba má svou roli v mnoha náboÏenstvích a kulturách, jen zﬁídkakdy je modlitba povaÏována za oboustrannou komunikaci mezi Bohem a ãlovûkem. Pomozte tûm, které uãíte, pochopit,
Ïe v modlitbû mohou hovoﬁit o pocitech svého srdce. Pﬁedveìte jim to svou modlitbou, kterou pronesete na zaãátku nebo na konci lekce. V modlitbû pouÏijte prost˘ jazyk, kter˘ budou moci pouÏít i
oni, aÏ se budou modlit. Pomozte jim porozumût tomu, Ïe ná‰ Nebesk˘ Otec odpoví na jejich modlitby, obvykle skrze pocity v jejich srdci a my‰lenky v jejich mysli. Pokud jsou upﬁímní a skuteãnû
chtûjí vûdût, zda BÛh existuje, On jim odpoví. Vyzvûte hlavu rodiny, aby na konci lekce pronesla
modlitbu, pﬁi které pokleknete.
Studium písem
Alma 5:45–46
NaS 8:2–3

Jan 14:26

Úvod ke Knize Mormonovû,
odstavce 8–9

V˘zva ke kﬁtu
Bûhem této nebo kterékoli dal‰í lekce neváhejte vyzvat ty, které uãíte, aby se dali pokﬁtít a
konfirmovat.
Abyste je pﬁipravili na v˘zvu ke kﬁtu a konfirmaci, vydávejte ãasto svûdectví o tom, jak je dÛleÏité,
aby v‰ichni lidé byli pokﬁtûni nûk˘m, kdo má k tomu pravomoc, jak je dÛleÏité získat odpu‰tûní
hﬁíchÛ, a o podivuhodném daru Ducha Svatého. Mohli byste ﬁíci: „AÏ Pán odpoví na va‰e modlitby a vy pocítíte, Ïe toto poselství je pravdivé, budete následovat pﬁíklad JeÏí‰e Krista tím, Ïe se
dáte pokﬁtít?“
V˘zva ke kﬁtu a konfirmaci má b˘t konkrétní a pﬁímá: „Budete následovat pﬁíklad JeÏí‰e Krista
tím, Ïe se dáte pokﬁtít nûk˘m, kdo obdrÏel knûÏskou pravomoc od Boha? Dne (datum) budeme
poﬁádat kﬁestní shromáÏdûní. Pﬁipravíte se na to, abyste mohl(a) b˘t tohoto dne pokﬁtûn(a)?“
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Lekce 1:
Znovuzﬁízení

Námûty pro v˘uku
Poznámky
Tento oddíl obsahuje námûty, které mÛÏete pouÏít pﬁi pﬁípravû na tuto lekci a pﬁi její
v˘uce. S modlitbou v srdci se ﬁiìte Duchem, aÏ se budete rozhodovat, jak tyto
námûty vyuÏijete. Námûty, které si zvolíte, si pﬁidejte k plánu lekce. Mûjte na pamûti,
Ïe tyto námûty jsou doporuãení – ne poÏadavky – která vám mají pomoci uspokojit
potﬁeby tûch, které uãíte.

Plán krátké lekce (3–5 minut)
Ná‰ milující Nebesk˘ Otec znovuzﬁídil na zemi prostﬁednictvím Ïijícího
proroka evangelium JeÏí‰e Krista, jeÏ bylo po staletí ztraceno. Kniha
Mormonova je dÛkazem tohoto znovuzﬁízení. MÛÏete ji drÏet v ruce.
MÛÏete ji ãíst, mÛÏete pﬁemítat nad tím, jak poselství v této knize mÛÏe
zlep‰it vá‰ Ïivot, a mÛÏete se modlit, abyste poznali, Ïe toto poselství
je slovo BoÏí.

• BÛh je ná‰ milující Nebesk˘ Otec
• Evangelium Ïehná rodinám
• Nebesk˘ Otec zjevuje své evangelium v kaÏdé dispensaci
• Spasitelova pozemská sluÏba
• Velké odpadlictví
• Znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista prostﬁednictvím Josepha Smitha
• Kniha Mormonova – Dal‰í svûdectví o JeÏí‰i Kristu
• Modlete se, abyste poznali pravdu skrze Ducha Svatého
Závazky:
• Budete ãíst Knihu Mormonovu a budete se o ní modlit, abyste
zjistili, Ïe je slovo BoÏí?

• Budete se modlit, abyste zjistili, Ïe Joseph Smith byl prorok?
• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.

Plán stﬁednû dlouhé lekce (10–15 minut)
Na‰e poselství je pozoruhodné a prosté. BÛh je ná‰ Otec. My jsme Jeho
dûti. Jsme souãástí Jeho rodiny. Miluje nás. JiÏ od poãátku svûta projevuje svou lásku a zájem o své dûti. Mnohokrát projevil svou lásku tím, Ïe
zjevil evangelium JeÏí‰e Krista, aby Jeho dûti vûdûly, jak se k Nûmu mají
navrátit. Zjevoval ho prorokÛm, napﬁíklad Adamovi, Noémovi, Abrahamovi
a MojÏí‰ovi. Lidé se v‰ak vÏdy znovu rozhodli, Ïe toto evangelium odmítnou. Pﬁed dvûma tisíci lety uãil svému evangeliu sám JeÏí‰ Kristus a zﬁídil
svou Církev. Aã je to neuvûﬁitelné, lidé odmítli i samotného JeÏí‰e. Kdykoli
lidé pohrdají pravou naukou a obﬁady, nebo je pﬁekrucují, BÛh odnímá
svou pravomoc pro spravování Církve.
Vám a v‰em lidem pﬁiná‰íme v˘zvu, abyste roz‰íﬁili své drahocenné
poznání pravdy, které jste jiÏ získali. ZvaÏte ná‰ dÛkaz o tom, Ïe ná‰
Nebesk˘ Otec a Jeho Syn, JeÏí‰ Kristus, znovu projevili svou lásku
k BoÏím dûtem a zjevili plnost evangelia prorokovi. Tento prorok se
jmenoval Joseph Smith. DÛkaz o této slavné pravdû se nachází v knize –
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Znovuzﬁízení

Poznámky
v Knize Mormonovû – kterou mÛÏete ãíst, nad kterou mÛÏete pﬁemítat
a o které se mÛÏete modlit. Budete-li se modlit s upﬁímn˘m srdcem,
s opravdov˘m zámûrem a s vírou v Krista, BÛh vám mocí Ducha Svatého
sdûlí, Ïe je pravdivá.

Závazky:
• Budete ãíst Knihu Mormonovu a budete se o ní modlit, abyste zjistili,
Ïe je slovo BoÏí?

• Budete se modlit, abyste zjistili, Ïe Joseph Smith byl prorok?
• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.

Plán úplné lekce (30–45 minut)
• BÛh je ná‰ milující Nebesk˘ Otec
– Jsme BoÏí dûti (viz Skutkové apo‰tolÛ 17:29).
– BÛh nás má rád a bude nám pomáhat rozhodovat se správnû.
– Díky JeÏí‰i Kristu mÛÏeme opût Ïít s Bohem (viz Jan 3:16–17).
• Evangelium Ïehná rodinám
– Evangelium JeÏí‰e Krista pomáhá rodinám rozvíjet silnûj‰í vztahy.
– Rodina je ustanovena Bohem; tvoﬁí nejdÛleÏitûj‰í jednotku
spoleãnosti v tomto svûtû i na vûãnosti (viz NaS 49:15–16).

– Rodina je tím nejlep‰ím místem pro v˘uku, uãení se a
uplatÀování zásad evangelia (viz NaS 68:25; Genesis 18:19;
Deuteronomium 6:7).

– Rodina mÛÏe b˘t bezpeãn˘m místem, kde vládne pokoj a radost.
• Nebesk˘ Otec zjevuje své evangelium v kaÏdé dispensaci
– BÛh povolává proroky, aby uãili Jeho evangeliu (viz Amos 3:7).
– Odpadlictví znamená zavrhnout proroky a evangelium.
– Dispensace jsou období ãasu, bûhem nichÏ proroci uãí evangeliu.
Pﬁedchozí dispensace zakonãilo odpadlictví (viz NaS 136:36–38).
– Adam, Noé, Abraham, MojÏí‰ a dal‰í dávní proroci uãili evangeliu
(viz MojÏí‰ 5:4–12).
• Spasitelova pozemská sluÏba
– Syn BoÏí znovuzﬁídil evangelium a uãil mu. Vykonal mnohé zázraky
(viz PrÛvodce k písmÛm, „Zázrak“, 193).

– Povolal apo‰toly a pﬁedal jim knûÏskou pravomoc kázat evangelium
a vykonávat spásné obﬁady, napﬁíklad kﬁest (viz Jan 15:16).

– Kristus zaloÏil svou Církev.
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Poznámky
– Kristus byl ukﬁiÏován a jeho apo‰tolové byli odmítnuti a zabiti (viz
Matou‰ 27:35; Marek 15:25).

– Kristus uskuteãnil usmíﬁení (viz PrÛvodce k písmÛm, „Usmíﬁení,
Usmíﬁiti“, 178–179).

• Velké odpadlictví
– Bez zjevení pﬁedávaného prorokovi lidé upadají do duchovní
temnoty (viz Amos 8:11–12).
– Prorokové a apo‰tolové pﬁedpovídali Velké odpadlictví (viz
2. Tessalonicensk˘m 2:1–3).
• Znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista prostﬁednictvím Josepha Smitha
– Joseph hledal pravdu (viz Joseph Smith–Îivotopis 1:8, 10).
– BÛh a JeÏí‰ Kristus se zjevili Josephu Smithovi (viz Joseph
Smith–Îivotopis 1:16–17).
– Joseph Smith byl povolán za proroka této poslední dispensace,
podobnû jako prorokové v dﬁívûj‰ích dispensacích.
– BÛh prostﬁednictvím Josepha Smitha znovuzﬁídil plnost
evangelia (viz NaS 35:17; 135:3).
– Dal‰í nebe‰tí poslové znovuzﬁídili knûÏství a Kristova Církev byla
zorganizována (viz NaS 13; 27:12).
– Dnes vede Církev Ïijící prorok.
• Kniha Mormonova – Dal‰í svûdectví o JeÏí‰i Kristu
– Kniha Mormonova je pﬁesvûdãiv˘ dÛkaz o tom, Ïe Joseph Smith
byl prorok.
– Joseph pﬁeloÏil desky mocí BoÏí (viz úvod ke Knize Mormonovû,
odstavec 5).
– Kniha Mormonova dokazuje, Ïe BÛh inspiruje proroky i v na‰í
dobû, stejnû jako to ãinil v kaÏdé dispensaci (viz NaS 20:5–12).
– Kniha Mormonova obsahuje plnost evangelia JeÏí‰e Krista (viz
NaS 20:8–9).
• Modlete se, abyste poznali pravdu skrze Ducha Svatého
– MÛÏete poznat, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá (viz Moroni
10:3–5; úvod ke Knize Mormonovû, odstavce 1, 8–9).
– Duch Svat˘ vás bude uãit prostﬁednictvím my‰lenek a pocitÛ
(viz NaS 8:2–3).
Závazky:
• Budete ãíst Knihu Mormonovu a budete se o ní modlit, abyste zjistili,
Ïe je slovo BoÏí?

• Budete se modlit, abyste zjistili, Ïe Joseph Smith byl prorok?
• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.
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Poznámky
Po skonãení v˘uky poloÏte otázky
• Jaké máte dotazy ohlednû toho, ãemu jsme vás uãili?
• Pokud je dnes na zemi prorok, na co byste se ho zeptali?
• Domníváte se, Ïe BÛh sly‰í va‰e modlitby? Proã?
• Chtûl(a) byste zjistit, zda je Kniha Mormonova pravdivá? Proã?
Klíãové definice
• Dispensace: âasové období, bûhem nûhoÏ má Pán na zemi alespoÀ jednoho
zplnomocnûného sluÏebníka, kter˘ je nositelem klíãÛ svatého knûÏství. Kromû
JeÏí‰e Krista zahájili novou dispensaci evangelia také proroci Adam, Enoch,
Noé, Abraham, MojÏí‰ a Joseph Smith. KdyÏ Pán zahájí novou dispensaci,
zjeví znovu evangelium, takÏe lidé této dispensace se nemusejí ohlednû znalosti
plánu spasení spoléhat na dispensace pﬁedchozí. Dispensace, kterou zahájil
Joseph Smith, je známa jako „dispensace plnosti ãasÛ“.

• KnûÏství: Pravomoc a moc, kterou BÛh dává ãlovûku, aby jednal jménem
JeÏí‰e Krista ve v‰ech vûcech pro spasení lidstva.

• Odpadlictví: Odvrácení jednotlivcÛ, Církve nebo cel˘ch národÛ od pravdy.
Zahrnuje vzpouru proti autoritû a odmítnutí prorokÛ. Mezi dÛkazy o odpadlictví
patﬁí pﬁestupování BoÏích zákonÛ, pozmûÀování obﬁadÛ evangelia a poru‰ování
smluv (viz Izaiá‰ 24:5).

• Prorok: MuÏ, kter˘ byl povolán Bohem, aby mluvil Jeho jménem. Prorok jako
posel BoÏí pﬁijímá od Boha knûÏskou pravomoc, pﬁikázání, proroctví a zjevení.
Jeho zodpovûdností je oznamovat lidem BoÏí vÛli a prav˘ charakter Boha a
ukazovat jim v˘znam Jeho jednání s nimi. Prorok odsuzuje hﬁích a pﬁedpovídá
jeho následky. Je kazatelem spravedlivosti. Prorok mÛÏe b˘t pﬁíleÏitostnû
inspirován, aby ve prospûch lidstva pﬁedpovídal budoucnost. Av‰ak jeho
prvoﬁadou zodpovûdností je vydávat svûdectví o Kristu.

• Reformátor: Reformovat znamená nûco zmûnit k lep‰ímu. Pojem reformátoﬁi
se t˘ká tûch muÏÛ a Ïen (napﬁíklad Martin Luther, Jan Kalvín, William Tyndale a
Jan Viklef), kteﬁí protestovali proti praktikám existující církve, o nichÏ si mysleli,
Ïe je potﬁeba je reformovat.

• Svoboda jednání: Schopnost a v˘sada volit si neboli rozhodovat se a jednat
sám za sebe, kterou ãlovûku dává BÛh.

• Vykupitel: JeÏí‰ Kristus je velik˘ Vykupitel lidstva, protoÏe skrze usmíﬁení zaplatil
cenu za hﬁíchy lidstva a umoÏnil vzkﬁí‰ení v‰ech lidí. Vykoupit znamená osvobodit,
vykoupit neboli vyplatit, jako napﬁíklad osvobodit osobu z poroby skrze v˘kupné.
Vykoupení se t˘ká usmíﬁení JeÏí‰e Krista a osvobození od hﬁíchu. JeÏí‰ovo
usmíﬁení vykupuje ve‰keré lidstvo od tûlesné smrti. Prostﬁednictvím Jeho usmíﬁení,
které v sobû zahrnuje Jeho utrpení v Getsemanech a na kﬁíÏi a také Jeho vzkﬁí‰ení,
budou ti, kteﬁí v Nûho mají víru a ãiní pokání, vykoupeni z duchovní smrti.

• Zjevení: Sdûlení od Boha pro Jeho dûti na zemi. Zjevení mÛÏe pﬁicházet skrze
Svûtlo Kristovo a Ducha Svatého prostﬁednictvím inspirace, vidûní, snÛ nebo
náv‰tûv andûlÛ. Zjevení poskytuje vedení, jeÏ vede vûrné k vûãnému spasení
v celestiálním království. Pán zjevuje své dílo sv˘m prorokÛm a vûﬁícím potvrzuje,
Ïe zjevení prorokÛm jsou pravdivá (viz Amos 3:7). Pán skrze zjevení poskytuje
individuální vedení kaÏdému ãlovûku, kter˘ o nû usiluje a kter˘ má víru, ãiní
pokání a je poslu‰en evangelia JeÏí‰e Krista.
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• Znovuzﬁízení: Znovuzﬁídit znamená vrátit do pÛvodního stavu nebo pﬁinést zpût.
Slovo znovuzﬁízení, jak ho pouÏívají Svatí posledních dnÛ, znamená, Ïe pravá
Církev JeÏí‰e Krista, o kterou jsme pﬁi‰li pro odpadlictví, byla pﬁinesena zpût
v takovém stavu, v jakém existovala, kdyÏ byla pÛvodnû zorganizována JeÏí‰em
Kristem. Na rozdíl od reformace do‰lo ke znovuzﬁízení prostﬁednictvím boÏské
pravomoci skrze zjevení.

Dal‰í termíny, které mohou vyÏadovat podrobnûj‰í vysvûtlení
• Apo‰tol

• Modlitba

• Spasitel

• Bible

• Návrat do Jeho

• Spásné obﬁady

• Dar Ducha Svatého
• Evangelium
• Hﬁích

pﬁítomnosti, abychom
Ïili s Ním

• Písma

• Správcovství
• Vytrvat do konce

• Poslu‰nost a
neposlu‰nost pﬁikázání

Reformátoﬁi a svûtoví náboÏen‰tí vÛdci
NíÏe uvedené historické informace mají b˘t pouÏity pouze tehdy, je-li
toho zapotﬁebí.
Jan Kalvín: Narodil se 10. ãervence 1509 ve Francii. Studoval v PaﬁíÏi,
chtûl se stát knûzem. Velk˘ vÛdce hnutí za reformu katolické církve.
Vût‰inu Ïivota proÏil ve ·v˘carsku. Uãil, Ïe lidé jsou svojí podstatou
zkaÏení a zachránit je mÛÏe pouze milost BoÏí. Napsal mnoho
komentáﬁÛ k Bibli. Zemﬁel 27. kvûtna 1564.
Jan Viklef: Narodil se ve 14. století v Anglii. Uãen˘ teolog na
universitû v Oxfordu. Uãil, Ïe katolická církev nemá klíãe knûÏství,
Ïe svaté pﬁijímání (neboli svátost) není skuteãn˘m tûlem Krista a Ïe
církev nemá uplatÀovat politickou moc nad lidmi. PﬁeloÏil Bibli do
angliãtiny. Zemﬁel 31. prosince 1384.
Martin Luther: Narodil se 10. listopadu 1483 v Nûmecku. Studoval na
univerzitách v Erfurtu a Wittenbergu. Na dveﬁe hradního kostela pﬁibil
95 tezí, v nichÏ popíral mnohé z tehdej‰ího uãení ﬁímskokatolické
církve, vãetnû prodeje odpustkÛ pro odpu‰tûní hﬁíchÛ. Zemﬁel 18.
února 1546.
William Tyndale: Narodil se ve Walesu v roce 1494. Studoval v Oxfordu
a Cambridgi. PﬁeloÏil do angliãtiny Nov˘ zákon. Zpﬁístupnil písma obyãejn˘m lidem, aby odhalil nepravé nauky a zkaÏenost náboÏensk˘ch vÛdcÛ.
Byl popraven 6. ﬁíjna 1536.
Dal‰í informace o reformátorech viz následující odkazy na vybrané
knihy schválené pro misionáﬁe: James E. Talmage, Jesus the Christ,
692–703; M. Russell Ballard, Our Search for Happiness, 26–32.
Stejnû jako byl kﬁesÈansk˘ svût poÏehnán odvahou a vizí reformátorÛ,
mnohé dal‰í národy a kultury byly poÏehnány tûmi, kteﬁí obdrÏeli to,
„co [BÛh] uznává za vhodné, Ïe by mûly míti“ (Alma 29:8). Uãení
dal‰ích náboÏensk˘ch vÛdcÛ pomohlo mnoha lidem, aby Ïili
civilizovanûji a mravnûji.
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Poznámky
Buddha (Gautama): Narodil se roku 563 pﬁ. Kr. hinduistickému vÛdci
v Nepálu. Znepokojovalo ho utrpení, které kolem sebe vidûl. Uprchl
z pﬁepychového paláce svého otce, zﬁekl se svûta a Ïil v chudobû.
Usiloval o osvícení a objevil to, co nazval „stezkou vysvobození“.
Tvrdil, Ïe dosáhl nirvány, stavu zapomenutí na starosti, bolest neboli
vnûj‰í realitu. Stal se uãitelem spoleãenství mnichÛ.
Konfucius: Narodil se v roce 551 pﬁ. Kr. Jako dítû osiﬁel. První profesionální uãitel v âínû. Nejvût‰í ãínsk˘ mravní a spoleãensk˘ myslitel. Hovoﬁil
málo o duchovních bytostech nebo boÏsk˘ch silách. Vûﬁil, Ïe nebesa ho
povûﬁila posvátn˘m posláním jako ochránce dobra a pravdy.
Mohamed: Narodil se roku 570 v Mekce. V dûtství osiﬁel. Îil nuzn˘m
Ïivotem. Získal si povûst spolehlivého mírotvorce. Ve vûku 25 let se
oÏenil. V roce 610 se modlil a meditoval na hoﬁe Hira. ¤ekl, Ïe se mu
zjevil andûl Gabriel a pﬁedal mu poselství od Aláha (Boha). Tvrdil, Ïe
v letech 620 aÏ 632 prostﬁednictvím Gabriela dostával sdûlení od Boha.
Tato sdûlení, která recitoval sv˘m uãedníkÛm, byla pozdûji zapsána
v Koránu, posvátné knize islámu.
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Plán spasení
Poznámky

Va‰e poslání
Zatímco uãíte, pﬁipravujte své zájemce na splnûní podmínek pro kﬁest, jak jsou uvedeny v Nauce
a smlouvách 20:37 a v otázkách pro pohovor ke kﬁtu. Tohoto nejlépe dosáhnete tím, Ïe budete
své zájemce vyz˘vat, aby ãinili níÏe uvedené závazky a dodrÏovali je.
Otázky pro pohovor ke kﬁtu
• Vûﬁíte, Ïe BÛh je ná‰ Vûãn˘ Otec?
• Vûﬁíte, Ïe JeÏí‰ Kristus je Syn BoÏí, Spasitel a Vykupitel svûta?
• Jste ochotni svûtit den sabatu, a také pﬁijímat svátost kaÏd˘ t˘den a slouÏit ostatním ãlenÛm
Církve?
Závazky
• Budete se modlit, abyste zjistili, Ïe to, ãemu vás uãíme, je pravda?
• Budete ãinit pokání ze sv˘ch hﬁíchÛ?
• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• Budete následovat pﬁíklad Spasitele tím, Ïe se dne (datum) dáte pokﬁtít?
• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.

Pomáhejte druh˘m dovûdût se o JeÏí‰i Kristu
Misionáﬁi mají svûdãit o JeÏí‰i Kristu a zvát v‰echny, aby pﬁi‰li k Nûmu, aby mohli b˘t spaseni.
Poskytnutí konkrétní v˘uky o Spasiteli má velk˘ v˘znam pro ty, kteﬁí o Nûm vûdí málo nebo
vÛbec nic. Kniha Mormonova – Dal‰í svûdectví o JeÏí‰i Kristu má za cíl pomoci v‰em lidem
poznat, Ïe „JeÏí‰ je Kristus,... zjevující se v‰em národÛm“ (titulní strana Knihy Mormonovy).
Jedním z nejefektivnûj‰ích zpÛsobÛ, jak uãit a svûdãit o Spasiteli, je ãíst spoleãnû z Knihy
Mormonovy. PasáÏe z dal‰ích standardních dûl mohou také pomoci.
ZvaÏte níÏe uvedená doporuãení. MÛÏete je pouÏít jako souãást této lekce nebo ostatních lekcí
nebo z nich mÛÏete vytvoﬁit samostatnou lekci. Bude-li to ku prospûchu, opakujte tuto ãinnost
nûkolikrát pﬁed kﬁtem a konfirmací a také po nich.
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Titulní strana a úvod

Objasnûte poslání knihy.

1. Nefi 10–11

Lehi a Nefi svûdãí o Spasiteli.
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1. Nefi 19

Nefi uvádí proroctví o Spasitelovû sluÏbû a usmíﬁení.

2. Nefi 2

Lehi svûdãí, Ïe Spasitel je Vykupitelem.

2. Nefi 9

Jákob svûdãí o usmíﬁení.

2. Nefi 31–33

Nefi uãí nauce Kristovû.

Enos

Enos poznává moc usmíﬁení.

Mosiá‰ 2–5

Král Benjamin uãí o Kristu.

Mosiá‰ 12–16

Abinadi pokládá Ïivot za své svûdectví o JeÏí‰i Kristu.

Alma 5, 7

Alma svûdãí o Spasiteli.

Alma 17–22

Lamanité získávají svûdectví o JeÏí‰i Kristu.

Alma 34

Amulek svûdãí o usmíﬁení.

Alma 36

Alma poznává moc usmíﬁení JeÏí‰e Krista.

Alma 40–42

Alma svûdãí o vzkﬁí‰ení a usmíﬁení.

Helaman 5

Nefi a Lehi jsou nástroji v BoÏích rukou a svûdãí o Spasiteli.

3. Nefi 9–10

Spasitel zve lid, aby pﬁi‰el k Nûmu.

3. Nefi 11–18

Spasitel uãí Nefity o Otci a Jeho nauce.

3. Nefi 27

Spasitel uãí svému evangeliu.

Eter 3

Bratr JaredÛv vidí Spasitele.

Eter 12

Eter a Moroni svûdãí o Spasiteli a o moci Jeho usmíﬁení.

Moroni 7–8

Mormon uãí ãisté lásce Kristovû a Jeho usmíﬁení.

Moroni 10

Moroni zve v‰echny, aby pﬁi‰li ke Kristu a byli v Nûm zdokonalováni.

„Îijící Kristus“

Proroci a apo‰tolové svûdãí o Spasiteli.

Poznámky

Pﬁedpozemsk˘ Ïivot – BoÏí zámûr a Jeho plán pro nás
Mnoho lidí pﬁem˘‰lí: „Odkud jsme pﬁi‰li? Proã jsme zde? Kam pÛjdeme?“ Plán spasení
nám na tyto otázky poskytuje odpovûì.
BÛh je Otcem na‰ich duchÛ. My jsme doslovnû Jeho dûti a On nás má rád. NeÏ jsme se
narodili na tuto zemi, Ïili jsme jako duchovní dûti na‰eho Nebeského Otce. Nebyli jsme
v‰ak takov˘mi, jako Nebesk˘ Otec, a ani bychom se takov˘mi nikdy nemohli stát a nikdy
bychom se nemohli tû‰it v‰em poÏehnáním, ze kter˘ch se tû‰í On, pokud bychom nepro‰li
Ïivotem ve smrtelnosti ve fyzickém tûle.
Jedin˘m BoÏím zámûrem – Jeho dílem a Jeho slávou – je umoÏnit kaÏdému z nás, aby
se tû‰il v‰em Jeho poÏehnáním. K naplnûní svého zámûru poskytl dokonal˘ plán. My jsme
tomuto plánu porozumûli a pﬁijali jsme ho dﬁíve, neÏ jsme pﬁi‰li na zemi. V písmech se BoÏí
plán naz˘vá milosrdn˘m plánem, plánem ‰tûstí, plánem vykoupení a plánem spasení.
Stﬁedem BoÏího plánu je JeÏí‰ Kristus. JeÏí‰ Kristus sv˘m usmíﬁením naplnil zámûr
svého Otce a umoÏnil, aby kaÏd˘ z nás mohl dosáhnout nesmrtelnosti a vûãného Ïivota.
Satan, neboli ìábel, je nepﬁítelem BoÏího plánu.
Svoboda jednání, neboli schopnost vybrat si, rozhodnout se, je jedním z nejvût‰ích
darÛ, kter˘ BÛh sv˘m dûtem dal. Ná‰ vûãn˘ pokrok závisí na tom, jak tento dar pouÏíváme. Musíme se rozhodnout, zda budeme následovat JeÏí‰e Krista nebo Satana.
Bûhem Ïivota na zemi jsme fyzicky oddûleni od Boha, On si ale pﬁeje, aby kaÏdé Jeho
dítû nalezlo pokoj v tomto Ïivotû a plnost radosti v Jeho pﬁítomnosti po tomto Ïivotû.
Pﬁeje si, abychom se stali takov˘mi, jako je On.
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Studium písem
Poznámky

Dûti BoÏí
NaS 93:29
Skutkové apo‰tolÛ 17:29

BoÏí zámûr
ÎidÛm 12:9

MojÏí‰ 1:39

Jan 17:3

Abraham 3:22–26
Jeremiá‰ 1:5

PrÛvodce k písmÛm,
„Pﬁedsmrteln˘ Ïivot“

Pﬁedsmrteln˘ Ïivot
NaS 138:53–56
MojÏí‰ 3:5

Stvoﬁení
JeÏí‰ Kristus pod vedením Otce stvoﬁil zemi jako místo, kde budeme Ïít a získávat
zku‰enosti. Abychom mohli uãinit pokrok a mohli se stát takov˘mi, jako je BÛh, kaÏd˘
z nás musí získat tûlo a b˘t zkou‰en bûhem zku‰ební doby na zemi. Zatímco pob˘váme
na zemi, nemáme pﬁístup do BoÏí fyzické pﬁítomnosti. Nevzpomínáme si na svÛj
pﬁedpozemsk˘ Ïivot. Musíme kráãet podle víry, a ne podle zraku.
Studium písem
1. Nefi 17:36
Alma 30:44
NaS 88:41–47

MojÏí‰ 2:1
MojÏí‰ 6:63
Abraham 3:24–25

PJS, Jan 1:1–3
2. Korintsk˘m 5:6–7

Svoboda jednání a pád Adama a Evy
Adam a Eva byli první BoÏí dûti, které pﬁi‰ly na zemi. BÛh stvoﬁil Adama a Evu a
umístil je do zahrady Eden. Adam a Eva byli stvoﬁeni k BoÏímu obrazu, s tûlem z masa
a kostí. KdyÏ byli Adam a Eva v zahradû, nacházeli se stále v BoÏí pﬁítomnosti a mohli
tak Ïít na vûky. Îili v nevinnosti a BÛh se staral o jejich potﬁeby.
V zahradû Eden udûlil BÛh Adamovi a Evû svobodu jednání. Pﬁikázal jim, aby nejedli
ze zakázaného ovoce neboli plodu stromu poznání dobrého a zlého. Uposlechnutí tohoto
pﬁikázání znamenalo, Ïe budou moci zÛstat v zahradû, ale nebudou moci ãinit pokrok tím,
Ïe by zakou‰eli protivenství ve smrtelnosti. Nebudou moci poznat radost, protoÏe
nezakusí zármutek a bolest.
Satan pokou‰el Adama a Evu, aby pojedli ze zakázaného ovoce, a oni se rozhodli tak
uãinit. To bylo souãástí BoÏího plánu. KvÛli tomuto rozhodnutí byli vyhnáni ze zahrady
a vyvrÏeni z BoÏí fyzické pﬁítomnosti. Tato událost se naz˘vá pád. Odlouãení od BoÏí
pﬁítomnosti je duchovní smrt. Adam a Eva se stali smrtelníky – podroben˘mi tûlesné
smrti neboli odlouãení tûla a ducha. Nyní mohli zakou‰et nemoc a v‰echny druhy utrpení.
Mûli mravní svobodu jednání neboli schopnost rozhodovat se mezi dobr˘m a zl˘m.
UmoÏÀovala jim uãit se a ãinit pokrok. Také jim umoÏÀovala ãinit ‰patná rozhodnutí a
hﬁe‰it. Kromû toho mohli mít nyní dûti, a tak zbytek BoÏích duchovních dûtí mohl pﬁijít
na zemi, získat fyzické tûlo a b˘t zkou‰en. Pouze tímto zpÛsobem mohly BoÏí dûti ãinit
pokrok a stát se takov˘mi, jako je BÛh.
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Uãení o pádu
KdyÏ této nauce uãíte poprvé, neuãte v‰emu, co o ní víte. Velmi prostû vysvûtlete, Ïe BÛh vybral
dvû své dûti, Adama a Evu, aby se stali prvními rodiãi na zemi. Po svém pﬁestupku byli podrobeni
hﬁíchu i smrti. Vlastními silami se nemohli vrátit k Nebeskému Otci, aby Ïili s Ním. Pán hovoﬁil
k Adamovi a uãil ho plánu spasení a vykoupení skrze Pána JeÏí‰e Krista. Následováním tohoto
plánu mohli mít Adam a jeho rodina radost v tomto Ïivotû a mohli se tak navrátit k Bohu, aby Ïili
s Ním (viz Alma 18:36; 22:12–14).

Poznámky

Studium písem
V zahradû
2. Nefi 2
MojÏí‰ 2:26–31

MojÏí‰ 3:15–17
MojÏí‰ 5:11

Genesis 1:26–31
Genesis 2:15–17

MojÏí‰ 4
MojÏí‰ 5:10–12

Genesis 3

Pád
2. Nefi 2:25
Alma 12:22–34

Ná‰ Ïivot na zemi
Îivot na zemi je pﬁíleÏitostí a poÏehnáním. Úãelem na‰í existence v tomto Ïivotû je mít
radost a pﬁipravovat se na návrat do BoÏí pﬁítomnosti. Ve smrtelnosti Ïijeme ve stavu, kdy
jsme podrobeni tûlesné i duchovní smrti. BÛh má dokonalé, oslavené, nesmrtelné tûlo
z masa a kostí. Abychom se stali takov˘mi, jako je BÛh, a vrátili se do Jeho pﬁítomnosti,
musíme mít i my dokonalé nesmrtelné tûlo z masa a kostí. Av‰ak kvÛli pádu Adama a
Evy má kaÏd˘ ãlovûk na zemi nedokonalé, smrtelné tûlo a nakonec zemﬁe. Kdyby nebylo
Spasitele JeÏí‰e Krista, smrt by znamenala konec ve‰ker˘ch nadûjí na budoucí existenci
s Nebesk˘m Otcem.
Spolu s tûlesnou smrtí je hﬁích hlavní pﬁekáÏkou, která nám brání v tom, abychom se
stali takov˘mi, jako je ná‰ Nebesk˘ Otec, a abychom se vrátili do Jeho pﬁítomnosti. Ve
svém smrtelném stavu ãasto podléháme poku‰ení, poru‰ujeme BoÏí pﬁikázání a hﬁe‰íme.
Bûhem Ïivota na zemi dûlá kaÏd˘ z nás chyby. Aãkoli to tak nûkdy nevypadá, hﬁích vede
vÏdy ke stavu bûdy. ZpÛsobuje pocity viny a hanby. KvÛli sv˘m hﬁíchÛm se nemÛÏeme
navrátit k Nebeskému Otci, abychom Ïili s Ním, dokud nám nebude odpu‰tûno a dokud
nebudeme oãi‰tûni.
Zatímco pob˘váme ve smrtelnosti, získáváme zku‰enosti, které nám pﬁiná‰ejí ‰tûstí.
Získáváme také zku‰enosti, které nám pﬁiná‰ejí bolest a zármutek, a nûkteré z nich jsou
zpÛsobeny hﬁí‰n˘mi ãiny druh˘ch. To, co zaÏíváme, nám poskytuje pﬁíleÏitosti k uãení
se a k rÛstu, k rozli‰ování dobrého od zlého a k rozhodování se. BÛh nás ovlivÀuje k dobrému, Satan nás pokou‰í, abychom se dopustili hﬁíchu. Stejnû jako u tûlesné smrti ani
v tomto pﬁípadû nemÛÏeme následky hﬁíchu pﬁekonat sami. Bez usmíﬁení, které vykonal
JeÏí‰ Kristus, bychom byli bezmocní.
Studium písem
Zku‰ební lhÛta neboli zku‰ební období
2. Nefi 2:21
2. Nefi 9:27
Mosiá‰ 3:19

Alma 12:21–24
Alma 34:31–35
Alma 42:2–10

Abraham 3:25–26
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Rozhodnutí
Poznámky

2. Nefi 2:26–29
Jozue 24:15
Pro posílení mládeÏe, „Svoboda jednání a zodpovûdnost“
Dobro a zlo
Moroni 7:12–19
Hﬁích
¤ímanÛm 3:23

1. Janova 1:8–10

1. Janova 3:4

Neãistí nemohou b˘t s Bohem
1. Nefi 10:20–21
Alma 41:10–11

3. Nefi 27:19

MojÏí‰ 6:57

Usmíﬁení
Dﬁíve neÏ byl zorganizován svût, Nebesk˘ Otec
vybral JeÏí‰e Krista, aby byl na‰ím Spasitelem a
Vykupitelem. Smírná obûÈ JeÏí‰e Krista nám umoÏnila
pﬁekonat úãinky pádu. V‰ichni proroci od poãátku svûta
svûdãili o JeÏí‰i Kristu jako o na‰em Vykupiteli.
V‰ichni vytrpíme tûlesnou smrt, ale JeÏí‰ Kristus
pﬁekonal pﬁekáÏku tûlesné smrti za nás. KdyÏ zemﬁel
na kﬁíÏi, Jeho duch se oddûlil od Jeho tûla. Tﬁetího dne
se Jeho duch a Jeho tûlo na vûãnost spojily, aby jiÏ
nikdy nebyly oddûleny. Zjevil se mnoha lidem a ukázal
jim, Ïe má nesmrtelné tûlo z masa a kostí. Opûtovné
spojení tûla a ducha se naz˘vá vzkﬁí‰ení a je to dar
pﬁislíben˘ kaÏdému z nás. Díky vzkﬁí‰ení JeÏí‰e Krista budeme v‰ichni vzkﬁí‰eni bez
ohledu na to, zda jsme v tomto Ïivotû ãinili dobro nebo zlo. Budeme mít dokonalé,
nesmrtelné tûlo z masa a kostí, které jiÏ nikdy nebude podrobeno nemoci, bolesti nebo
smrti. Vzkﬁí‰ení nám umoÏÀuje návrat do BoÏí pﬁítomnosti, abychom byli souzeni, ale
nezaruãuje, Ïe budeme moci v BoÏí pﬁítomnosti Ïít. Abychom obdrÏeli toto poÏehnání,
musíme b˘t také oãi‰tûni od hﬁíchu.
BÛh seslal svého Milovaného Syna, JeÏí‰e Krista, aby kromû pﬁekáÏky tûlesné smrti
pﬁekonal i pﬁekáÏku hﬁíchu. Nejsme zodpovûdni za pád Adama a Evy, ale jsme zodpovûdni za své vlastní hﬁíchy. BÛh nemÛÏe pohlíÏet na hﬁích se sebemen‰í shovívavostí a
hﬁích nám brání v Ïivotû v Jeho pﬁítomnosti. Pouze skrze Spasitelovu milost a milosrdenství se mÛÏeme oãistit od hﬁíchu, abychom mohli Ïít znovu s Bohem. To je moÏné
skrze pouÏívání víry v JeÏí‰e Krista, pokání, kﬁest, obdrÏení daru Ducha Svatého a vytrvání do konce.
Kristus, aby naplnil plán spasení, zaplatil trest za na‰e hﬁíchy. Jedinû On to mohl
dokázat. Byl povolán a pﬁipraven v pﬁedpozemském Ïivotû. Byl doslovnû Synem BoÏím
v tûle. Byl bez hﬁíchu a byl naprosto poslu‰n˘ svého Otce. I kdyÏ byl pokou‰en, nikdy
se poku‰ení nepoddal. KdyÏ Otec svého Milovaného Syna poÏádal, aby zaplatil cenu za
hﬁíchy svûta, JeÏí‰ byl pﬁipraven a ochoten tak uãinit. Usmíﬁení zahrnovalo Jeho utrpení
v zahradû getsemanské i Jeho utrpení a smrt na kﬁíÏi a bylo dovr‰eno Jeho vzkﬁí‰ením.
I kdyÏ trpûl více, neÏ si dokáÏeme pﬁedstavit – tolik, Ïe krvácel z kaÏdého póru a prosil,
je-li to moÏné, aby z nûho bylo toto bﬁemeno sÀato – podrobil se Otcovû vÛli tím
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nejvy‰‰ím projevem lásky k Nûmu i k nám. Tento triumf JeÏí‰e Krista nad duchovní
smrtí skrze Jeho utrpení a nad tûlesnou smrtí skrze Jeho vzkﬁí‰ení se naz˘vá usmíﬁení.
Kristus slibuje, Ïe nám odpustí na‰e hﬁíchy pod podmínkou, Ïe Ho pﬁijmeme prostﬁednictvím pouÏívání víry v Nûj, pokání, obdrÏení kﬁtu ponoﬁením a vkládání rukou pro dar
Ducha Svatého a vûrného úsilí o zachovávání Jeho pﬁikázání aÏ do konce svého Ïivota.
Prostﬁednictvím soustavného pokání mÛÏeme získat odpu‰tûní a b˘t oãi‰tûni od sv˘ch
hﬁíchÛ mocí Ducha Svatého. Osvobozuje nás od bﬁemene viny a hanby a skrze JeÏí‰e
Krista se stáváme hodni návratu do pﬁítomnosti BoÏí.
KdyÏ se spoléháme na usmíﬁení, které JeÏí‰ Kristus vykonal, mÛÏe nám pomoci pﬁekonat
na‰e zkou‰ky, nemoci a bolest. MÛÏeme b˘t naplnûni radostí, pokojem a útûchou. V‰e, co je
v Ïivotû nespravedlivé, mÛÏe b˘t prostﬁednictvím usmíﬁení JeÏí‰e Krista dáno do poﬁádku.
Zaplacením trestu za na‰e hﬁíchy nás v‰ak JeÏí‰ nezbavil na‰í osobní zodpovûdnosti.
Musíme prokázat, Ïe Ho pﬁijímáme a Ïe budeme následovat Jeho pﬁikázání. Jedinû skrze
dar usmíﬁení se mÛÏeme navrátit k Bohu, abychom Ïili s ním.

Poznámky

Studium písem
Vzkﬁí‰ení
2. Nefi 9:6–7
Alma 11:42–45
Alma 40:23
Helaman 14:15–19

NaS 88:27–32
Luká‰ 24:1–10, 36–39
1. Korintsk˘m 15:20–23
PJS, 1. Korintsk˘m 15:40

1. Korintsk˘m 15:41–42
PrÛvodce k písmÛm, „Smrt, tûlesná“,
„Smrt, duchovní“, „Vzkﬁí‰ení“

NaS 19:15–19
NaS 45:3–5
Jan 3:16–17

1. Janova 1:7
PrÛvodce k písmÛm,
„Usmíﬁení, usmíﬁiti“

Usmíﬁení
2. Nefi 2:6–8
Alma 7:11–13
Alma 34:8–10

Evangelium – pravá cesta
2. Nefi 9:1–24
2. Nefi 31

Alma 11:40
3. Nefi 11:31–41

3. Nefi 27
Moroni 7:27–28

Duchovní svût
I kdyÏ Kristus pﬁekonal tûlesnou smrt, v‰ichni lidé musejí zemﬁít, neboÈ smrt je
souãástí procesu, kter˘m jsme promûnûni ze smrtelnosti do nesmrtelnosti. Po smrti ná‰
duch odejde do duchovního svûta. Smrt nemûní na‰i osobnost nebo na‰i touhu po dobru
ãi zlu. Ti, kteﬁí se v tomto Ïivotû rozhodli poslouchat Boha, Ïijí ve stavu ‰tûstí, pokoje a
odpoãinutí od trápení a starostí. Ti, kteﬁí se v tomto Ïivotû rozhodli neposlouchat a
neãinili pokání, Ïijí ve stavu bûdy. V duchovním svûtû je evangelium kázáno tûm, kteﬁí
neuposlechli evangelia nebo nemûli pﬁíleÏitost ho sly‰et, kdyÏ byli na zemi. V duchovním
svûtû zÛstaneme aÏ do svého vzkﬁí‰ení.
Studium písem
Evangelium kázáno mrtv˘m
NaS 138

1. Petrova 3:19–20

1. Petrova 4:6

Alma 40:11–14

Kazatel 12:7

Smrt a duchovní svût
Alma 34:34
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Poznámky

Vzkﬁí‰ení, soud a nesmrtelnost
AÏ budou na‰e tûlo a duch spojeny prostﬁednictvím vzkﬁí‰ení, budeme uvedeni do
BoÏí pﬁítomnosti, abychom byli souzeni. Budeme si dokonale pamatovat na svou spravedlivost i na svou vinu. Pokud jsme ãinili pokání, obdrÏíme milosrdenství. Budeme
odmûnûni podle sv˘ch skutkÛ a sv˘ch tuÏeb.
Prostﬁednictvím vzkﬁí‰ení se v‰ichni lidé stanou nesmrteln˘mi – budou Ïít na vûky.
Nesmrtelnost je dar, kter˘ zdarma obdrÏí v‰ichni lidé, aÈ jsou spravedliví ãi zlovolní.
Vûãn˘ Ïivot v‰ak není totéÏ co nesmrtelnost. Vûãn˘ Ïivot je darem BoÏím pouze pro ty,
kteﬁí jsou poslu‰ni Jeho evangelia. Je to nejvy‰‰í stav, jehoÏ mÛÏeme dosáhnout. ObdrÏí
ho ti, kteﬁí jsou osvobozeni od hﬁíchu a utrpení prostﬁednictvím Kristova usmíﬁení. Jde
o oslavení, coÏ znamená Ïít s Bohem na vûky ve vûãné rodinû. Znamená to znát Boha a
JeÏí‰e Krista a tû‰it se Ïivotu, jakému se tû‰í Oni.
Vzkﬁí‰ení a reinkarnace
Nûkteﬁí lidé mohou mylnû zamûÀovat nauku o vzkﬁí‰ení s uãením o reinkarnaci. Uãení o
reinkarnaci v sobû zahrnuje opûtovné zrození na svût v odli‰né formû a je to nepravá nauka.
Nauka o vzkﬁí‰ení v sobû zahrnuje obdrÏení vûãné odmûny ve formû nesmrtelného tûla z masa
a kostí. To je pravá nauka. Ujistûte se, Ïe ti, které uãíte, jasnû rozumûjí nauce o vzkﬁí‰ení.

Království slávy
Bûhem svého smrtelného Ïivota ãiníme rozhodnutí t˘kající se dobra a zla. BÛh nás
odmûÀuje podle na‰ich skutkÛ a tuÏeb. ProtoÏe BÛh odmûÀuje kaÏdého podle skutkÛ
vykonan˘ch v tûle, existují rÛzná království slávy, do kter˘ch mÛÏeme b˘t po soudu
pﬁidûleni. Ti, kteﬁí ãinili pokání ze sv˘ch hﬁíchÛ a pﬁijali obﬁady evangelia a dodrÏovali
smlouvy s nimi spojené, budou oãi‰tûni Kristov˘m usmíﬁením. ObdrÏí oslavení v nejvy‰‰ím království, které je také známo jako celestiální království. Budou Ïít v BoÏí pﬁítomnosti, stanou se takov˘mi, jako je on, a obdrÏí plnost radosti. Budou Ïít na vûky
spoleãnû s tûmi ãleny své rodiny, kteﬁí toho budou hodni. V písmech se toto království
pﬁirovnává ke slávû nebo záﬁi slunce.
Lidé, kteﬁí nepﬁijmou plnost evangelia JeÏí‰e Krista, ale Ïili úctyhodn˘m Ïivotem,
obdrÏí místo v terestriálním království. Toto království se pﬁirovnává ke slávû mûsíce.
Ti, kteﬁí pokraãovali ve sv˘ch hﬁí‰ích a v tomto Ïivotû neãinili pokání, obdrÏí svou
odmûnu v nejniÏ‰ím království, které se naz˘vá telestiální království. Toto království se
pﬁirovnává ke slávû hvûzd.
Studium písem
Vzkﬁí‰ení a znovuzﬁízení
2. Nefi 9:14–15

Jakob 6:8–9

Alma 42:13–15, 22–23

Alma 5:15–21
Alma 12:12–14

NaS 132:12; 137:9
Jan 5:22

NaS 76
NaS 137

Matou‰ 5:48
1. Korintsk˘m 15:41–42
PJS, 1. Korintsk˘m 15:40

Soud
2. Nefi 28:23
Mosiá‰ 3:23–25
Království slávy
3. Nefi 28:10
NaS 76 – Úvod
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Vûãn˘ Ïivot
2. Nefi 31:17–21
NaS 14:7
NaS 29:43–44

NaS 45:8
NaS 93:19

Jan 3:16
Jan 17:3

Poznámky

Plán spasení
Celestiální
Terestriální
Pﬁedsmrteln˘ Ïivot

៌

Stvoﬁení
a pád

Pozemsk˘ Ïivot
Víra v JeÏí‰e Krista
Pokání
Kﬁest
Dar Ducha Svatého
Vytrvání do konce

៌

Tûlesná
smrt

Duchovní svût

៌

Telestiální

Vzkﬁí‰ení
a soud

Usmíﬁení JeÏí‰e Krista ãiní spasení moÏn˘m.
V˘zva ke kﬁtu
V˘zva ke kﬁtu a konfirmaci má b˘t konkrétní a pﬁímá: „Budete následovat pﬁíklad JeÏí‰e Krista tím,
Ïe se dáte pokﬁtít nûk˘m, kdo obdrÏel knûÏskou pravomoc od Boha? Dne (datum) budeme poﬁádat
kﬁestní shromáÏdûní. Pﬁipravíte se na to, abyste mohl(a) b˘t tohoto dne pokﬁtûn(a)?“
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Námûty pro v˘uku
Poznámky
Tento oddíl obsahuje námûty, které mÛÏete pouÏít pﬁi pﬁípravû na tuto lekci a pﬁi její
v˘uce. S modlitbou v srdci se ﬁiìte Duchem, aÏ se budete rozhodovat, jak tyto
námûty vyuÏijete. Námûty, které si zvolíte, si pﬁidejte k plánu lekce. Mûjte na pamûti,
Ïe tyto námûty jsou doporuãení – ne poÏadavky – která vám mají pomoci uspokojit
potﬁeby tûch, které uãíte.

Plán krátké lekce (3–5 minut)
Plán spasení nás uãí, odkud jsme pﬁi‰li, proã jsme zde na zemi a kam
pÛjdeme po tomto Ïivotû. Zachycuje na‰i vûãnou pouÈ vedoucí pﬁedsmrtelností, smrteln˘m Ïivotem, smrtí a vzkﬁí‰ením aÏ k na‰emu Ïivotu na
vûãnostech. Tento plán také objasÀuje, jak nám ná‰ milující Nebesk˘
Otec pomáhá, aby na‰e pouÈ byla úspû‰ná a abychom se my mohli
vrátit do Jeho pﬁítomnosti a mohli se stát takov˘mi, jako je On. Stﬁedem
tohoto plánu je poslání a usmíﬁení JeÏí‰e Krista, jeÏ pﬁekonává úãinky pádu a umoÏÀuje nám získat vûãn˘ Ïivot. Vyz˘váme vás, abyste o tomto
poselství pﬁemítali a abyste se o nûm modlili.

• Pﬁedpozemsk˘ Ïivot – BoÏí zámûr a Jeho plán pro nás
• Stvoﬁení
• Svoboda jednání a pád Adama a Evy
• Ná‰ Ïivot na zemi
• Usmíﬁení
• Duchovní svût
• Vzkﬁí‰ení, soud a nesmrtelnost
• Království slávy
Závazky
• Budete se modlit, abyste zjistili, Ïe to, ãemu vás uãíme, je pravda?
• Budete ãinit pokání ze sv˘ch hﬁíchÛ?
• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• Budete následovat pﬁíklad Spasitele tím, Ïe se dne (datum)
dáte pokﬁtít?

• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.

Plán stﬁednû dlouhé lekce (10–15 minut)
Na‰e poselství nám pomáhá porozumût smyslu Ïivota a tomu, kdo jsme.
Dává nám nadûji a pomáhá nám najít pokoj, radost a ‰tûstí. ObjasÀuje
nám, odkud jsme pﬁi‰li, proã jsme zde na zemi a kam pÛjdeme po tomto
Ïivotû. BÛh je ná‰ Otec a má nás rád. My jsme Jeho dûti. Jsme souãástí
Jeho rodiny a Ïili jsme s Ním pﬁedtím, neÏ jsme se narodili na tuto zemi.
Pﬁipravil pro nás plán ‰tûstí, kter˘ nám umoÏÀuje navrátit se po tomto
Ïivotû do Jeho pﬁítomnosti. Ná‰ pokrok závisí na tom, jak vyuÏíváme
Bohem danou svobodu jednání neboli schopnost rozhodovat se. Pád
Adama, kter˘ je souãástí tohoto plánu, nám umoÏnil pﬁijít na zemi, získat
hmotné tûlo, procházet zku‰enostmi a mít svou vlastní rodinu. Pád v‰ak
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Poznámky
s sebou také pﬁinesl tûlesnou smrt, kterou je oddûlení ducha od tûla,
a duchovní smrt, kterou je odlouãení od Boha.
Stﬁedem BoÏího plánu je JeÏí‰ Kristus. Kristova smírná obûÈ pﬁekonala
úãinek jak tûlesné, tak duchovní smrti. V‰ichni budeme vzkﬁí‰eni a
budeme na vûky Ïít v hmotném tûle, jeÏ bude prosto bolesti a nemoci.
Kristus nám také umoÏnil pﬁekonat duchovní smrt. Pokud budeme Ïít
podle Jeho evangelia, milosrdnû nám odpustí na‰e hﬁíchy. Uzdraví nás
a vinu a hanbu nahradí v tomto Ïivotû pokojem a ‰tûstím.
Souãástí BoÏího milosrdného plánu je, Ïe v‰ichni projdeme tûlesnou
smrtí. Ná‰ duch se oddûlí od na‰eho tûla a po nûjak˘ ãas budeme Ïít
v duchovním svûtû. Poté budeme vzkﬁí‰eni s nesmrteln˘m tûlem, jeÏ
bude vûãn˘m spojením na‰eho tûla a ducha. Budeme souzeni podle
sv˘ch skutkÛ a sv˘ch tuÏeb. Ti, kteﬁí Ïili podle evangelia, obdrÏí nejvût‰í
dar na‰eho Nebeského Otce, dar vûãného Ïivota v Jeho pﬁítomnosti.
Ná‰ Nebesk˘ Otec znovu projevil svou lásku ke sv˘m dûtem a zjevil jim
svÛj plán ‰tûstí. O tomto podivuhodném plánu se dovídáme v Knize
Mormonovû, kterou mÛÏete ãíst, nad kterou mÛÏete pﬁemítat a o které
se mÛÏete modlit. Vyz˘váme vás, abyste se s námi zúãastnili církevní
bohosluÏby.

Závazky:
• Budete se modlit, abyste zjistili, Ïe to, ãemu vás uãíme, je pravda?
• Budete ãinit pokání ze sv˘ch hﬁíchÛ?
• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• Budete následovat pﬁíklad Spasitele tím, Ïe se dne (datum) dáte
pokﬁtít?

• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.

Plán úplné lekce (30–45 minut)
• Pﬁedpozemsk˘ Ïivot – BoÏí zámûr a Jeho plán pro nás
– BÛh je ná‰ Nebesk˘ Otec a my jsme Jeho dûti (viz Skutkové
apo‰tolÛ 17:16–34; ÎidÛm 12:9).

– BÛh má plán pro na‰e ‰tûstí. Stﬁedem tohoto plánu je JeÏí‰ Kristus.
– BoÏí plán ‰tûstí umoÏÀuje navrátit se do Jeho pﬁítomnosti (viz
MojÏí‰ 1:39).

– Ná‰ vûãn˘ pokrok závisí na tom, jak pouÏíváme svobodu jednání
(viz 2. Nefi 2:27–29).

• Stvoﬁení
– Pod vedením Otce stvoﬁil JeÏí‰ Kristus zemi (viz ÎidÛm 1:1–3).
• Svoboda jednání a pád Adama a Evy
– Adam a Eva byli stvoﬁeni k obrazu BoÏímu (viz Genesis 1:26–27).
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Poznámky
– V zahradû Eden byli nevinní a Ïili v BoÏí pﬁítomnosti.
– ProtoÏe pojedli ze zakázaného ovoce, byli vyhnáni ze zahrady
(viz MojÏí‰ 4:19–31). Toto se naz˘vá pád.

– Stali se smrteln˘mi, získali schopnost mít dûti a zaãali také
podléhat hﬁíchu a smrti (viz 2. Nefi 2:22–25; MojÏí‰ 5:11).

• Ná‰ Ïivot na zemi
– Smyslem na‰eho Ïivota je, abychom jako rodiny na‰li trval˘ pokoj,
radost a ‰tûstí a abychom se pﬁipravili na návrat k Bohu, abychom
Ïili s Ním.

– Na tuto zemi jsme pﬁi‰li proto, abychom byli zkou‰eni (viz
Abraham 3:24–25).

– Získali jsme tûlo z masa a kostí, ale podléháme tûlesné smrti.
– BÛh dává pﬁikázání. Pokud jsme poslu‰ní, Ïehná nám. Pokud
nejsme poslu‰ní, hﬁe‰íme a pociÈujeme následky.

– Za kaÏd˘ hﬁích musí b˘t zaplaceno, a to buì námi, nebo Kristem
(viz NaS 19:15–20).

– V‰ichni ãiníme rozhodnutí a v‰ichni se dopou‰tíme hﬁíchu (viz
¤ímanÛm 3:23).

– ZaÏíváme to, co nám pﬁiná‰í ‰tûstí, a také zármutek.
– Bez Krista nedokáÏeme pﬁekonat ani tûlesnou, ani duchovní smrt.
• Usmíﬁení
– JelikoÏ JeÏí‰ Kristus pﬁekonal tûlesnou smrt, v‰ichni budeme
vzkﬁí‰eni (viz Alma 11:41–43).

– Prostﬁednictvím Kristova usmíﬁení mÛÏeme b˘t oãi‰tûni od hﬁíchu,
abychom se mohli navrátit do BoÏí pﬁítomnosti a abychom tam
mohli Ïít (viz 2. Nefi 9:8–9).

– Kristus nám odpustí na‰e hﬁíchy, budeme-li mít víru v Nûho,
budeme-li ãinit pokání, pﬁijmeme-li kﬁest a dar Ducha Svatého a
vytrváme-li do konce.

• Duchovní svût
– V‰ichni lidé musejí zemﬁít.
– Po smrti ná‰ duch odejde do duchovního svûta.
– Zde Ïijeme buì ve stavu bûdy, nebo ve stavu pokoje a odpoãinutí,
podle toho, jak jsme proÏili svÛj Ïivot.

• Vzkﬁí‰ení, soud a nesmrtelnost
– Ná‰ duch a tûlo se pﬁi vzkﬁí‰ení opût spojí (viz Alma 11:42–45;
40:23).

– Vrátíme se do BoÏí pﬁítomnosti, kde budeme souzeni podle sv˘ch
skutkÛ a sv˘ch tuÏeb.

– Pokud jsme ãinili pokání, obdrÏíme milosrdenství.
– Vûãn˘ Ïivot je dar, jejÏ BÛh dává tûm, kteﬁí jsou zcela poslu‰ni
evangelia JeÏí‰e Krista (viz NaS 14:7).
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Poznámky
• Království slávy (viz NaS 76; 137; 1. Korintsk˘m 15:40–42).
– Jsme odmûÀováni podle sv˘ch skutkÛ a tuÏeb (viz NaS 137:9).
– Ti, kteﬁí pﬁijmou evangelium a stateãnû podle nûj Ïijí po cel˘ Ïivot,
získají celestiální království (viz NaS 76:50–70).

– Úctyhodní lidé, kteﬁí „byli zaslepeni vychytralostí lidí“ a kteﬁí „nejsou
udatní ve svûdectví o [JeÏí‰i Kristovi]“ získají terestriální království
(viz NaS 76:75, 79).

– Ti, kteﬁí hﬁe‰í a neãiní pokání, získají telestiální slávu poté, co budou
trpût za své hﬁíchy a zaplatí za nû.

Závazky
• Budete se modlit, abyste zjistili, Ïe to, ãemu vás uãíme, je pravda?
• Budete ãinit pokání ze sv˘ch hﬁíchÛ?
• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• Budete následovat pﬁíklad Spasitele tím, Ïe se dne (datum) dáte
pokﬁtít?

• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.
Po skonãení v˘uky poloÏte otázky
• Jaké máte dotazy ohlednû toho, ãemu jsme vás uãili?
• Jak rozumíte plánu, kter˘ má BÛh pro vás a pro va‰i rodinu?
• Jak rozumíte úloze JeÏí‰e Krista na základû toho, ãemu jsme vás uãili? Co to
pro vás znamená?

Klíãové definice
Následujícím pojmÛm lidé ãasto nerozumûjí. Dbejte na to, abyste je srozumitelnû
vysvûtlili, a zjistûte, zda jim ti, které uãíte, rozumûjí.

• Duchovní smrt: Odlouãení od Boha a Jeho vlivu; zemﬁít co do vûcí t˘kajících se
spravedlivosti. Duchovní smrt byla uvedena do svûta pádem Adama (viz Alma
42:6–7). Smrtelníci se zl˘mi my‰lenkami, slovy a skutky jsou duchovnû mrtví,
aãkoli jsou je‰tû Ïivi na zemi (viz 2. Nefi 9:39). Skrze usmíﬁení JeÏí‰e Krista a
poslu‰ností zásad a obﬁadÛ evangelia mohou b˘t muÏi a Ïeny oãi‰tûni od hﬁíchu
a pﬁekonat duchovní smrt.

• Nesmrtelnost: Stav, kdy Ïijeme na vûky ve vzkﬁí‰eném stavu a nepodléháme
tûlesné smrti.

• Oslavení: Vûãn˘ Ïivot v BoÏí pﬁítomnosti; stát se takov˘m, jako je ná‰ Nebesk˘
Otec, a Ïít v Jeho pﬁítomnosti. Nejvût‰í ze v‰ech darÛ BoÏích. Oslavení pﬁichází
Kristov˘m usmíﬁením a poslu‰ností v‰ech zákonÛ a obﬁadÛ evangelia.

• Pád (Adama a Evy): KdyÏ Adam a Eva pojedli zakázané ovoce, stali se
smrteln˘mi – to znamená podléhajícími hﬁíchu a smrti. Adam se stal na zemi
„prvním tûlem“ (MojÏí‰ 3:7). Zjevení posledních dnÛ objasÀuje, Ïe pád je
poÏehnáním a Ïe Adam a Eva mají b˘t ctûni jako první rodiãe lidstva.
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Poznámky
• Pﬁedsmrteln˘ Ïivot (pﬁedsmrtelnost; pﬁedpozemsk˘ Ïivot): NeÏ jsme se narodili
na tuto zemi, Ïili jsme jako duchovní dûti Nebeského Otce v Jeho pﬁítomnosti.
V pﬁedsmrtelném Ïivotû jsme nemûli hmotné tûlo.

• Smrtelnost: âas od narození do tûlesné smrti.
• Soud: BÛh nás bude skrze JeÏí‰e Krista individuálnû soudit, aby urãil, jakou vûãnou slávu obdrÏíme. Tento soud bude vycházet z na‰í poslu‰nosti BoÏích pﬁikázání,
vãetnû na‰eho pﬁijetí smírné obûti JeÏí‰e Krista. Svou vûãnou odmûnu obdrÏíme na
základû toho, zda na‰e skutky a touhy byly dobré ãi zlé.

• Spasení: B˘t spasen z tûlesné i duchovní smrti. V‰ichni lidé budou spaseni
z tûlesné smrti milostí BoÏí, skrze smrt a vzkﬁí‰ení JeÏí‰e Krista. Milostí BoÏí
mÛÏe b˘t kaÏd˘ jednotlivec spasen i z duchovní smrti, a to skrze víru v JeÏí‰e
Krista. Tato víra je v Ïivotû projevována poslu‰ností zákonÛ a obﬁadÛ evangelia
a sluÏbou Kristu.

• Tûlesná smrt: Oddûlení na‰eho ducha, kter˘ Ïije na vûky a nemÛÏe zemﬁít, od
na‰eho fyzického tûla.

• Usmíﬁení: Usmíﬁit, tak jak je toto slovo pouÏíváno v písmech, znamená
podstoupit trest za nûjak˘ hﬁí‰n˘ ãin a sejmout tak úãinky hﬁíchu z kajících se
hﬁí‰níkÛ a umoÏnit jejich smíﬁení s Bohem. JeÏí‰ Kristus podstoupil utrpení
v Getsemanech a na kﬁíÏi. Byl jedin˘m, kdo byl schopen uskuteãnit dokonalé
usmíﬁení za celé lidstvo. V Getsemanech podstoupil trest za na‰e hﬁíchy a zemﬁel
na kﬁíÏi. Vzal na sebe bolesti, nemoci, poku‰ení, utrpení a slabosti kaÏdého z nás
(viz Alma 7:11–12).

• Vykoupení: Osvobození nebo zaplacení v˘kupného, jako napﬁíklad osvobození
osoby z poroby skrze v˘kupné. Vykoupení se t˘ká usmíﬁení JeÏí‰e Krista a osvobození od hﬁíchu. JeÏí‰ovo usmíﬁení vykupuje ve‰keré lidstvo od tûlesné smrti.
Ti, kteﬁí mají v Nûho víru a kteﬁí ãiní pokání, jsou Jeho usmíﬁením vykoupeni také
z duchovní smrti.

• Vzkﬁí‰ení: Opûtovné spojení duchovního tûla s hmotn˘m tûlem z masa a kostí
po smrti. Po vzkﬁí‰ení nebude tûlo od ducha jiÏ nikdy oddûleno a ãlovûk se stane
nesmrteln˘m. KaÏd˘ ãlovûk zrozen˘ na zem bude vzkﬁí‰en, protoÏe JeÏí‰ Kristus
pﬁekonal smrt.

Dal‰í termíny, které mohou vyÏadovat podrobnûj‰í vysvûtlení
• Celestiální

• Odpu‰tûn [hﬁích]

• Terestriální

• âiÀte pokání

• Plán spasení

• Vûãn˘ pokrok

• Duchovní svût

• Protiklad

• Vûãn˘ Ïivot

• Hﬁích

• Strom poznání

• Víra

• Království slávy
• Kﬁest ponoﬁením
• Oãi‰tûní [od hﬁíchu]

dobrého a zlého

• Stvoﬁení
• Tûlesná smrt
• Telestiální
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Evangelium JeÏí‰e Krista
Poznámky

Va‰e poslání
KdyÏ uãíte, pﬁipravujte své zájemce na splnûní podmínek pro kﬁest, jak jsou uvedeny v Nauce a
smlouvách 20:37 a v otázkách pro pohovor ke kﬁtu. Nejlépe toho dosáhnete tak, Ïe budete své
zájemce vyz˘vat, aby ãinili níÏe uvedené závazky a dodrÏovali je.
Otázky pro pohovor ke kﬁtu
• Vûﬁíte, Ïe BÛh je ná‰ Vûãn˘ Otec?
• Vûﬁíte, Ïe JeÏí‰ Kristus je Syn BoÏí, Spasitel a Vykupitel svûta?
• Vûﬁíte, Ïe prostﬁednictvím proroka Josepha Smitha byla znovuzﬁízena Církev a evangelium
JeÏí‰e Krista?
Závazky
• Budete pokraãovat v rozvíjení víry v JeÏí‰e Krista tím, Ïe se budete dál uãit o Jeho evangeliu?
• Budete ãinit pokání a budete se modlit o odpu‰tûní hﬁíchÛ?
• Dáte se dne (datum) pokﬁtít za ãlena Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ? Necháte
se konfirmovat a pﬁijmete dar Ducha Svatého?
• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.

Prostﬁednictvím Krista mÛÏeme b˘t oãi‰tûni od hﬁíchu
BÛh seslal svého Milovaného Syna, JeÏí‰e Krista, na svût, aby v‰echny BoÏí dûti,
poté co zemﬁou, mûly moÏnost vrátit se k Nûmu a Ïít v Jeho pﬁítomnosti. Pouze skrze
Spasitelovu milost a milosrdenství mÛÏeme b˘t oãi‰tûni od hﬁíchu, abychom mohli
Ïít v pﬁítomnosti Nebeského Otce. Oãi‰tûní od hﬁíchu znamená duchovní uzdravení
(viz 3. Nefi 9:13; 18:32).
Díky Kristovu usmíﬁení a vzkﬁí‰ení budou v‰ichni lidé pﬁivedeni zpût do pﬁítomnosti
Pánû, aby byli souzeni podle sv˘ch skutkÛ a tuÏeb (viz 2. Nefi 9:10–16; Helaman 14:15–18;
3. Nefi 27:14–22; NaS 137:9). Budeme souzeni podle zákonÛ spravedlnosti a milosrdenství.
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Poznámky

Spravedlnost je nemûnn˘ zákon, kter˘ kaÏd˘ ãin odmûÀuje stanoven˘m následkem –
poÏehnáním za poslu‰nost BoÏích pﬁikázání a trestem za neposlu‰nost. V‰ichni hﬁe‰íme.
Hﬁích nás zneãi‰Èuje a nic neãistého nemÛÏe Ïít v BoÏí pﬁítomnosti (viz 1. Nefi 10:21;
3. Nefi 27:19; MojÏí‰ 6:57).
Spasitel uspokojil poÏadavky spravedlnosti za ty, kteﬁí ãiní pokání ze sv˘ch hﬁíchÛ a
snaÏí se dodrÏovat v‰echna Jeho pﬁikázání, kdyÏ pob˘val v na‰em stﬁedu a vytrpûl trest
za na‰e hﬁíchy. Tento ãin se naz˘vá usmíﬁení. Díky tomuto nesobeckému ãinu se za nás
Kristus mÛÏe pﬁimlouvat u Otce. Nebesk˘ Otec mÛÏe uplatnit milosrdenství, mÛÏe nám
prominout trest a mÛÏe nás pﬁivítat do své pﬁítomnosti. Nebesk˘ Otec projevuje milosrdenství, kdyÏ nám odpou‰tí na‰e hﬁíchy a pomáhá nám vrátit se do Jeho pﬁítomnosti,
abychom Ïili s Ním.
JeÏí‰ nás v‰ak nezbavil na‰í osobní zodpovûdnosti. Na‰e hﬁíchy nám odpou‰tí, kdyÏ
Ho pﬁijímáme, ãiníme pokání a jsme poslu‰ni Jeho pﬁikázání. Skrze usmíﬁení a Ïivot
podle evangelia se stáváme zpÛsobil˘mi natrvalo vstoupit do pﬁítomnosti na‰eho
Nebeského Otce. Musíme prokázat, Ïe pﬁijímáme Krista a Ïe v Nûho máme víru, a to
tím, Ïe dodrÏujeme Jeho pﬁikázání a jsme poslu‰ni prvních zásad a obﬁadÛ evangelia.
Hﬁích
Pojem „hﬁích“ má v rÛzn˘ch kulturách rÛzn˘ v˘znam. V nûkter˘ch kulturách je tûsnû spjat se
spácháním zloãinu. V jin˘ch to platí pouze tehdy, kdyÏ je ãlovûk pﬁistiÏen pﬁi nûãem ‰patném,
a tak uvede hanbu na rodinu nebo obec. Objasnûte, Ïe hﬁích je neposlu‰nost BoÏích pﬁikázání a
Ïe vede k odlouãení od Boha. BÛh ví o v‰em, co dûláme a o ãem pﬁem˘‰líme, a kdyÏ hﬁe‰íme,
netû‰í Ho to. Neprobírejte své dﬁívûj‰í pﬁestupky. Odrazujte zájemce od probírání jejich
pﬁestupkÛ, nebo je pﬁímo poÏádejte, aby tak neãinili.
Studium písem
BÛh seslal svého Syna
Alma 11:40

Kristus je na‰ím obhájcem
Jan 3:16–17

Spasení skrze Krista
2. Nefi 2:6–8
2. Nefi 9:21–24

NaS 45:3–5
Milosrdenství a spravedlnost

Alma 34:8–9, 14–16

Mosiá‰ 15:9

Víra v JeÏí‰e Krista
První zásadou evangelia je víra v Pána JeÏí‰e Krista.
Mít víru v Krista v sobû zahrnuje mít pevné pﬁesvûdãení, Ïe je Jednorozen˘m Synem BoÏím a Spasitelem
a Vykupitelem svûta. Uvûdomujeme si, Ïe vrátit se
k Nebeskému Otci, abychom Ïili s Ním, je moÏné pouze skrze spoléhání se na milost a milosrdenství Jeho
Syna. KdyÏ máme víru v Krista, pﬁijímáme Jeho usmíﬁení a Jeho uãení a uplatÀujeme je. DÛvûﬁujeme Jemu
i tomu, co ﬁíká. Víme, Ïe má moc dodrÏet své sliby.
Nebesk˘ Otec Ïehná tûm, kteﬁí mají víru, aby poslouchali Jeho Syna.
Víra v Krista vede k ãinu. Vede k upﬁímnému a
trvalému pokání. Máme-li víru, zpÛsobuje to, Ïe se ze
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v‰ech sil snaÏíme dovûdût se více o Spasiteli a stát se více takov˘m, jak˘m je On. Chceme
se dovûdût, jaká jsou Jeho pﬁikázání, a chceme je dodrÏovat. PﬁestoÏe budeme stále dûlat
chyby, svou lásku k Nûmu projevujeme tím, Ïe se snaÏíme dodrÏovat Jeho pﬁikázání a
vyvarovat se hﬁíchu.
Vûﬁíme v Krista a vûﬁíme, Ïe si pﬁeje, abychom dodrÏovali v‰echna Jeho pﬁikázání.
Chceme projevovat svou víru tím, Ïe Ho budeme poslu‰ni. S vírou se modlíme o sílu
pﬁekonat poku‰ení. MÛÏeme také rozvíjet víru v nûjakou konkrétní zásadu, napﬁíklad
Slovo moudrosti nebo desátek, tím, Ïe budeme nejprve vûﬁit v JeÏí‰e Krista natolik silnû,
abychom dodrÏovali Jeho pﬁikázání. KdyÏ Ïijeme podle nûjakého pﬁikázání, uãíme se
jeho pravdivosti z vlastní zku‰enosti (viz Jan 7:17). Na‰e víra také roste nasloucháním
slovu BoÏímu (viz ¤ímanÛm 10:17) a ãtením slova BoÏího (viz Helaman 15:7–8).
Jsme-li poslu‰ni Boha, On nám Ïehná. Dává nám moc ãelit Ïivotním v˘zvám. Pomáhá
nám mûnit touhy na‰eho srdce. JeÏí‰ Kristus nás mÛÏe skrze na‰i víru v Nûj uzdravit jak
tûlesnû, tak duchovnû.

Poznámky

Studium písem
Víra, moc a spasení
1. Nefi 7:12
2. Nefi 9:23
2. Nefi 25:23

Pﬁíklady víry
Moroni 7:33–34
Moroni 10:7

PrÛvodce k písmÛm,
„Vûﬁiti, víra“

ÎidÛm 11

Skutky a poslu‰nost
1. Nefi 3:7
NaS 130:20–21

Nauka o víﬁe
Alma 32
Efezsk˘m 2:8

Eter 12

Jakub 2:17–26

Víra ku pokání
Alma 34

Pokání
Druhou zásadou evangelia je pokání. Na‰e víra v Krista a na‰e láska k Nûmu nás
vedou k pokání neboli ke zmûnû my‰lenek, pﬁesvûdãení nebo chování, jeÏ nejsou
v souladu s Jeho vÛlí. Pokání v sobû zahrnuje vytvoﬁení nového pohledu na Boha, na
sebe samého a na svût. KdyÏ ãiníme pokání, pociÈujeme zármutek podle Boha a potom
pﬁestáváme dûlat to, co je ‰patné, a pokraãujeme v konání toho, co je dobré. Uvedení
na‰eho Ïivota do souladu s BoÏí vÛlí skrze pokání je ústﬁedním smyslem na‰eho Ïivota.
Pouze skrze Kristovo milosrdenství se mÛÏeme vrátit k Bohu Otci, abychom Ïili s ním,
a Kristovo milosrdenství obdrÏíme pouze pod podmínkou pokání.
Pokání ãiníme tak, Ïe si pﬁiznáme své hﬁíchy a pocítíme lítost neboli zármutek podle
Boha. Své hﬁíchy vyznáme Bohu. Velmi závaÏné hﬁíchy vyznáme také církevním
vedoucím, které BÛh zplnomocnil a kteﬁí nám mohou v pokání pomoci. Boha prosíme
v modlitbû, aby nám odpustil. Dûláme v‰e, co je v na‰ich silách, abychom napravili
problémy, které na‰e jednání mohlo zpÛsobit; tomu se ﬁíká napravení. KdyÏ ãiníme
pokání, mûní se ná‰ pohled na sebe i na svût. Zatímco se mûníme, uvûdomujeme si, Ïe
jsme dûti BoÏí a Ïe nemusíme neustále opakovat tytéÏ chyby. âiníme-li upﬁímné pokání,
odvracíme se od sv˘ch hﬁíchÛ a jiÏ je neopakujeme. Odoláváme jakékoli touze dopustit
se hﬁíchu. Na‰e touha následovat Boha se posiluje a prohlubuje.
Upﬁímné pokání má nûkolik úãinkÛ. V Ïivotû pociÈujeme BoÏí odpu‰tûní a Jeho klid.
Ná‰ pocit viny a ná‰ zármutek mizí. Hojnûji pociÈujeme vliv Ducha. A aÏ odejdeme
z tohoto Ïivota, budeme lépe pﬁipraveni na Ïivot s Nebesk˘m Otcem a Jeho Synem.
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Poznámky

I poté, co jsme pﬁijali Krista a uãinili pokání ze sv˘ch hﬁíchÛ, mÛÏeme uklouznout a
znovu zhﬁe‰it. Neustále se máme snaÏit napravovat tyto pﬁestupky. Kromû toho se máme
neustále zdokonalovat – rozvíjet kﬁesÈanské vlastnosti, rÛst v poznání a efektivnûji
slouÏit. KdyÏ se dovídáme více o tom, co od nás Spasitel oãekává, pﬁejeme si projevovat
svou lásku tím, Ïe Ho jsme poslu‰ni. âiníme-li tedy pokání dennû, zjistíme, Ïe se ná‰
Ïivot zmûní a zlep‰í. Na‰e srdce a na‰e chování budou podobnûj‰í Kristu. KaÏdodenním
pokáním dosáhneme pocitu velké radosti.
Studium písem
V‰ichni hﬁe‰íme
¤ímanÛm 3:23

Vykoupení a odpu‰tûní
1. Janova 1:7–8

Pokání
Alma 34:8–17
NaS 58:42–43
NaS 61:2

Helaman 5:10–11
Milosrdenství má nárok na kajícníka

2. Korintsk˘m 7:9–10
PrÛvodce k písmÛm,
„Pokání“

Alma 12:32–35
NaS 18:10–13
Alma 42:13, 21–24

Kﬁest, na‰e první smlouva
Víra v JeÏí‰e Krista a pokání nás pﬁipravují
na obﬁady kﬁtu a konfirmace. Obﬁad je posvátná
ceremonie nebo rituál, kter˘ ukazuje, Ïe jsme
uzavﬁeli smlouvu s Bohem.
BÛh vÏdy poÏadoval, aby Jeho dûti uzavíraly
smlouvy. Smlouva je závazná a posvátná dohoda
mezi Bohem a ãlovûkem. BÛh slibuje, Ïe nám
poÏehná, a my slibujeme, Ïe Ho budeme poslu‰ni.
BÛh stanovuje podmínky smluv evangelia, které
my buì pﬁijmeme, nebo odmítneme. DodrÏování
smluv pﬁiná‰í poÏehnání v tomto Ïivotû a oslavení
v Ïivotû pﬁí‰tím.
Smlouvy nás pevnû zavazují k tomu, abychom
ctili své závazky vÛãi Bohu. V zájmu dodrÏení
sv˘ch smluv se musíme vzdát ãinností nebo zájmÛ,
které nám brání je ctít. Napﬁíklad v nedûli se vzdáváme nakupování a rekreaãních
ãinností, abychom mohli svûtit den sabatu. Máme touÏit po tom, abychom byli hodni
pﬁijmout smlouvy, které nám BÛh nabízí, máme si pﬁát je pﬁijímat a poté je máme ze
v‰ech sil dodrÏovat. Na‰e smlouvy nám pﬁipomínají, Ïe máme ãinit pokání kaÏd˘ den
svého Ïivota. DodrÏováním pﬁikázání a sluÏbou druh˘m získáváme odpu‰tûní hﬁíchÛ a
udrÏujeme si ho.
Smlouvy se obvykle uzavírají prostﬁednictvím posvátn˘ch obﬁadÛ, napﬁíklad kﬁtu.
Tyto obﬁady jsou provádûny prostﬁednictvím knûÏské pravomoci. Obﬁadem kﬁtu napﬁíklad uzavíráme smlouvu, Ïe na sebe vezmeme jméno JeÏí‰e Krista, Ïe na Nûj budeme
vÏdy pamatovat a Ïe budeme dodrÏovat Jeho pﬁikázání. KdyÏ dodrÏujeme svou ãást
smlouvy, BÛh nám slibuje neustálé spoleãenství Ducha Svatého, odpu‰tûní hﬁíchÛ a
znovuzrození.
Prostﬁednictvím posvátn˘ch obﬁadÛ, napﬁíklad kﬁtu a konfirmace, se uãíme o BoÏí moci
a zakou‰íme ji (viz NaS 84:20). JeÏí‰ uãil, Ïe musíme b˘t pokﬁtûni ponoﬁením na prominutí
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neboli odpu‰tûní hﬁíchÛ. Kﬁest je obﬁad nezbytn˘ pro spasení. Îádn˘ ãlovûk bez nûj
nemÛÏe vejít do království BoÏího. Kristus nám dal pﬁíklad tím, Ïe se sám dal pokﬁtít.
Kﬁest ponoﬁením je symbolem smrti, pohﬁbu a vzkﬁí‰ení Spasitele. Podobnû pﬁedstavuje
konec na‰eho starého Ïivota v hﬁíchu a závazek Ïít nov˘m Ïivotem jako uãedník Krista.
Spasitel uãil, Ïe kﬁest je znovuzrození. KdyÏ jsme pokﬁtûni, zaãínáme proces znovuzrození
a stáváme se duchovními syny a dcerami Krista (viz Mosiá‰ 5:7–8; ¤ímanÛm 8:14–17).
Musíme b˘t pokﬁtûni, máme-li se stát ãleny znovuzﬁízené Církve, Církve JeÏí‰e Krista
Svat˘ch posledních dnÛ, a máme-li nakonec vstoupit do království nebeského. Tento
obﬁad je BoÏím zákonem a musí b˘t vykonán Jeho pravomocí. Biskup nebo president
misie musejí dát nositeli knûÏství k vykonání kﬁtu nebo konfirmace svolení.
Malé dûti nepotﬁebují kﬁest a jsou vykoupeny milosrdenstvím JeÏí‰e Krista (viz Moroni
8:4–24). Nemají b˘t kﬁtûny, dokud nedosáhnou vûku zodpovûdnosti, coÏ je osm let (viz
NaS 68:27).
Pﬁed kﬁtem projevujeme svou ochotu uzavﬁít smlouvu, Ïe po zbytek Ïivota budeme dodrÏovat v‰echna pﬁikázání. Po kﬁtu projevujeme víru dodrÏováním sv˘ch smluv. Smlouvy
uzavﬁené pﬁi kﬁtu také pravidelnû obnovujeme pﬁijímáním svátosti. Pﬁijímat svátost kaÏd˘
t˘den je pﬁikázání. Díky tomu mÛÏeme b˘t stále hodni toho, aby Duch byl vÏdy s námi. Je
to kaÏdot˘denní pﬁipomínka na‰ich smluv. JeÏí‰ Kristus nauãil tomuto obﬁadu apo‰toly
krátce pﬁed sv˘m usmíﬁením. Zﬁídil jej znovu skrze proroka Josepha Smitha. Spasitel pﬁikázal, Ïe nositelé knûÏství mají podávat svátost na památku Jeho tûla a krve, jeÏ byla za nás
prolita. Jsme-li hodni pﬁijímání svátosti a svátost pﬁijímáme, slibujeme tím, Ïe budeme mít
Jeho obûÈ vÏdy na pamûti, obnovujeme tím své dal‰í sliby a znovu se nám dostává slibu, Ïe
Duch bude vÏdy s námi.

Poznámky

Pﬁed kﬁtem
„Ujistûte se, Ïe si [zájemci] vypûstovali víru v Krista, Ïe uãinili pokání z pﬁestupkÛ a Ïe uskuteãnili
dostateãné zmûny ve svém Ïivotû, aby vyhovûli poÏadavkÛm, jak jsou pﬁikázány v Nauce a smlouvách 20:37. Zájemci mají Ïít podle zásad mravní zpÛsobilosti, Slova moudrosti a mají se zavázat
platit desátek. Pokud misionáﬁi mají dojem, Ïe je zapotﬁebí dodateãné pﬁípravy, mají odloÏit kﬁest,
dokud zájemce poÏadavky nesplÀuje.
Pﬁed kﬁtem má kaÏd˘ zájemce obdrÏet v‰echny misionáﬁské [lekce], má se setkat s biskupem
nebo presidentem odboãky a má nav‰tívit nûkolik shromáÏdûní svátosti“ („Prohlá‰ení o misionáﬁské práci“, Dopis Prvního pﬁedsednictva, 11. prosince 2002).
Studium písem
KristÛv pﬁíklad
2. Nefi 31:4–18

Zaslíbená poÏehnání kﬁtu
Matou‰ 3:13–17

Mosiá‰ 4:11–12, 26
Moroni 8:25–26

NaS 20:37

Modlitby svátosti

Smlouva kﬁtu
Mosiá‰ 5:8–10
Mosiá‰ 18:8–10

Moroni 4 a 5

Podmínky pro kﬁest
2. Nefi 9:23
Mosiá‰ 18:8–10
Alma 7:14–15
3. Nefi 11:23–27

NaS 20:75–79

Pﬁijímání svátosti
Moroni 6:1–4
NaS 20:37
Skutkové apo‰tolÛ
2:37–39

Pán zavádí svátost
3. Nefi 18:1–18

Jan 3:5
¤ímanÛm 6:4

NaS 27:2

1. Korintsk˘m
11:23–29

Nezbytná potﬁeba pravomoci
NaS 22

ÎidÛm 5:4

Luká‰ 22:15–20
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Dar Ducha Svatého
JeÏí‰ uãil, Ïe musíme b˘t pokﬁtûni vodou a také Duchem. Kﬁest vodou musí b˘t následován kﬁtem Duchem, jinak je neúpln˘. Získání odpu‰tûní hﬁíchÛ a úplné duchovní znovuzrození je moÏné jedinû tehdy, pﬁijmeme-li kﬁest a dar Ducha Svatého. Tehdy zaãínáme
nov˘ duchovní Ïivot jako uãedníci Krista.
Poté, co je ãlovûk pokﬁtûn vodou, jeden nebo více nositelÛ knûÏství vloÏí ruce na jeho
hlavu a konfirmují ho (potvrdí) za ãlena Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.
Potom udûlí dar Ducha Svatého.
Ti, kteﬁí obdrÏí dar Ducha Svatého a zÛstanou zpÛsobilí (hodni tohoto daru), se mohou
tû‰it z Jeho spoleãenství po cel˘ Ïivot. Duch Svat˘ na nás má posvûcující, oãi‰Èující vliv.
Duch Svat˘ svûdãí o Kristu a pomáhá nám poznat pravdu. Poskytuje nám duchovní sílu
a pomáhá nám ãinit to, co je správné. Utû‰uje nás v ãase zkou‰ek nebo zármutku. Varuje
nás pﬁed duchovním nebo fyzick˘m nebezpeãím. Duch Svat˘ poskytuje moc, kterou vyuãujeme a kterou se uãíme. Dar Ducha Svatého je jedním z nejvzácnûj‰ích darÛ Nebeského
Otce. Skrze moc Ducha Svatého mÛÏeme pociÈovat BoÏí lásku a vedení. Tento dar je závdavkem vûãné radosti a pﬁíslibem vûãného Ïivota.
KnûÏská pravomoc potﬁebná k vykonávání tohoto obﬁadu, která se pﬁed mnoha staletími
ztratila pro odpadlictví, byla znovuzﬁízena skrze proroka Josepha Smitha. âlovûk mÛÏe obdrÏet dar Ducha Svatého pouze prostﬁednictvím ãlenství v Církvi. Tato pravomoc odli‰uje
Církev od v‰ech ostatních náboÏenství na svûtû. Podle Pánova vlastního prohlá‰ení to je
„[jediná pravá a Ïivá] církev na tváﬁi celé zemû“ (NaS 1:30).
Vedení Duchem Svat˘m
Vysvûtlete tûm, které uãíte, Ïe Satan se vzpírá Bohu a svádí lidi, aby se dopou‰tûli hﬁíchu. Aby si
udrÏeli dobré pocity, které mají pﬁi setkáních s misionáﬁi, je nutné, aby ãetli Knihu Mormonovu,
modlili se, chodili na shromáÏdûní a poslouchali pﬁikázání. Vysvûtlete, Ïe pokraãující vedení
Duchem Svat˘m je jedním z poÏehnání vypl˘vajících ze kﬁtu a konfirmace.
Studium písem
Povaha Ducha Svatého
NaS 130:22–23
Jan 3:1–8

Galatsk˘m 5:22–23

PrÛvodce k písmÛm, „Duch Svat˘“

PoÏehnání a vliv Ducha Svatého
2. Nefi 32:1–5
2. Nefi 33:1–2

MojÏí‰ 6:61
Jan 14:26

PrÛvodce k písmÛm, „Duch Svat˘“

3. Nefi 27:19–20
NaS 19:31

NaS 33:15
Skutkové apo‰tolÛ 19:1–6

DÛleÏitost daru Ducha Svatého
2. Nefi 31:11–12, 18, 21
3. Nefi 18:36–37
3. Nefi 19:13

Vytrvejte do konce
Jakmile jsme díky víﬁe v JeÏí‰e Krista, pokání a obﬁadu kﬁtu a konfirmace vstoupili
na tûsnou a úzkou cestu, musíme vyvinout ve‰keré úsilí, abychom na ní zÛstali. Dûláme
to tak, Ïe neustále pouÏíváme víru v JeÏí‰e Krista, ãiníme pokání, pﬁijímáme závazky a
následujeme Ducha.
64

3 Studujte a uãte
Lekce 3:
Evangelium JeÏí‰e Krista

Jakmile jsou nám hﬁíchy odpu‰tûny, máme se kaÏd˘ den snaÏit hﬁíchu vyvarovat, abychom pﬁi sobû vÏdy mohli mít Ducha Svatého. Ve smlouvû kﬁtu slibujeme Nebeskému
Otci, Ïe po zbytek Ïivota budeme poslu‰ni Jeho pﬁikázání. Udûláme-li chybu, musíme ãinit
pokání, abychom si udrÏeli poÏehnání pramenící ze smlouvy. Slibujeme, Ïe budeme ãinit
dobré skutky, Ïe budeme slouÏit druh˘m a Ïe se budeme ﬁídit Spasitelov˘m pﬁíkladem.
V písmech se tomuto celoÏivotnímu závazku ãasto ﬁíká „vytrvání do konce“.
Následováním cesty evangelia mÛÏeme pﬁilnout tûsnûji k Bohu, pﬁemoci poku‰ení a
hﬁích a hojnûji se tû‰it z daru Ducha Svatého. KdyÏ trpûlivû, vûrnû a dÛslednû pÛjdeme
po cel˘ Ïivot touto cestou, splníme poÏadavky pro vûãn˘ Ïivot.
Víra v Krista; pokání; uzavírání, obnovování a dodrÏování smluv; a oãi‰Èování Duchem
se stanou základem na‰eho Ïivota. Na‰e skutky v kaÏdodenním Ïivotû se vytváﬁejí podle
tûchto zásad a ﬁídí se jimi. Následováním této cesty pﬁichází pokoj a radost a na‰e kﬁesÈanské vlastnosti se postupnû rozvíjejí. Pokud pÛjdeme touto cestou a budeme se „tlaãiti kupﬁedu se stálostí v Kristu a [vytrváme-li] do konce,“ bude nám nakonec slíbeno: „Budete
míti Ïivot vûãn˘.“ (2. Nefi 31:20.)

Poznámky

Studium písem
Vytrvejte do konce
2. Nefi 9:24
2. Nefi 31:14–20

3. Nefi 27:16–17

Matou‰ 10:22

PoÏehnání pro ty, kteﬁí vytrvají do konce
1. Nefi 13:37

3. Nefi 15:9

NaS 14:7

V˘zva ke kﬁtu
V˘zva ke kﬁtu a konfirmaci má b˘t konkrétní a pﬁímá: „Budete následovat pﬁíklad JeÏí‰e Krista tím,
Ïe se dáte pokﬁtít nûk˘m, kdo obdrÏel knûÏskou pravomoc od Boha? Dne (datum) budeme
poﬁádat kﬁestní shromáÏdûní. Pﬁipravíte se na to, abyste mohl(a) b˘t tohoto dne pokﬁtûn(a)?“
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Námûty pro v˘uku

Poznámky
Tento oddíl obsahuje námûty, které mÛÏete pouÏít pﬁi pﬁípravû na tuto lekci a pﬁi její
v˘uce. S modlitbou v srdci se ﬁiìte Duchem, aÏ se budete rozhodovat, jak tyto námûty
vyuÏijete. Námûty, které si zvolíte, si pﬁidejte k plánu lekce. Mûjte na pamûti, Ïe tyto
námûty jsou doporuãení – ne poÏadavky – která vám mají pomoci uspokojit potﬁeby
tûch, které uãíte.

Plán krátké lekce (3–5 minut)
Evangelium JeÏí‰e Krista je tou jedinou cestou k vûãnému Ïivotu. Prvními
zásadami a obﬁady Jeho evangelia jsou víra v JeÏí‰e Krista, pokání, kﬁest
ponoﬁením na odpu‰tûní hﬁíchÛ a dar Ducha Svatého. Poté musíme vytrvat
do konce. Soustavn˘m uplatÀováním tûchto zásad ve svém Ïivotû se
ﬁídíme pﬁíkladem Spasitele, uãíme se Ïít podle Jeho pﬁikázání a rozvíjíme
kﬁesÈanské vlastnosti. Mohou nám b˘t odpu‰tûny na‰e hﬁíchy a budeme
se moci navrátit k Nebeskému Otci, abychom Ïili v Jeho pﬁítomnosti.

• Prostﬁednictvím Krista mÛÏeme b˘t oãi‰tûni od hﬁíchu
• Víra v JeÏí‰e Krista
• Pokání
• Kﬁest, na‰e první smlouva
• Dar Ducha Svatého
• Vytrvejte do konce
Závazky
• Budete pokraãovat v rozvíjení své víry v JeÏí‰e Krista tím, Ïe se budete
dál uãit o Jeho evangeliu?

• Budete ãinit pokání a budete se modlit o odpu‰tûní hﬁíchÛ?
• Dáte se dne (datum) pokﬁtít za ãlena Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ? Necháte se konfirmovat a pﬁijmete dar Ducha
Svatého?

• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.

Plán stﬁednû dlouhé lekce (10–15 minut)
Na‰e poselství je poselstvím víry a nadûje. Milujeme JeÏí‰e Krista a
uctíváme Ho. Je stﬁedem BoÏího plánu pro na‰e ‰tûstí. Kristova smírná
obûÈ nám umoÏÀuje získat vûãn˘ Ïivot v pﬁítomnosti BoÏí. Pokud budeme
Ïít podle Jeho evangelia, milosrdnû nám odpustí na‰e hﬁíchy. Uzdraví nás
a nahradí vinu a hanbu pokojem a ‰tûstím v tomto Ïivotû.
Evangelium JeÏí‰e Krista je prosté. Zaãíná vírou v Krista. Vûﬁíme v Nûho,
dÛvûﬁujeme Mu a spoléháme na Nûho. Tato víra nás vede k pokání –
pﬁestáváme dûlat to, co je ‰patné, a pokraãujeme v konání toho, co je
správné. Na‰e víra v Nûho také zpÛsobuje, Ïe si pﬁejeme projevit svou
lásku dodrÏováním Jeho pﬁikázání, k nimÏ patﬁí i kﬁest. Slibuje nám, Ïe po
kﬁtu od Nûj obdrÏíme dar Ducha Svatého. Duch Svat˘ nás povede, bude
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nás utû‰ovat a bude nám pomáhat poznat pravdu. V srdci a v mysli
mÛÏeme poznat, kdy je s námi Duch Svat˘. Budeme pociÈovat pokoj,
lásku a radost. Budeme chtít slouÏit druh˘m. Po cel˘ Ïivot budeme
usilovat o to, abychom Pána potû‰ili.
JeÏí‰ Kristus znovuzﬁídil své evangelium prostﬁednictvím proroka
posledních dnÛ. O evangeliu se dovídáme v Knize Mormonovû, kterou
mÛÏete ãíst, nad kterou mÛÏete pﬁemítat a o které se mÛÏete modlit.
BÛh vám sdûlí mocí Ducha Svatého, Ïe je pravdivá. AÏ poznáte, Ïe je
pravdivá, budete chtít ãinit pokání a budete si pﬁát kﬁest, abyste mohli
obdrÏet odpu‰tûní hﬁíchÛ a dar Ducha Svatého.

Závazky
• Budete pokraãovat v rozvíjení své víry v JeÏí‰e Krista tím, Ïe se budete
dál uãit o Jeho evangeliu?

• Budete ãinit pokání a budete se modlit o odpu‰tûní hﬁíchÛ?
• Dáte se dne (datum) pokﬁtít za ãlena Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ? Necháte se konfirmovat a pﬁijmete dar Ducha
Svatého?

• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.

Plán úplné lekce (30–45 minut)
• Prostﬁednictvím Krista mÛÏeme b˘t oãi‰tûni od hﬁíchu
– BÛh poslal svého Milovaného Syna, JeÏí‰e Krista, na tento svût
(viz Jan 3:16–17).

– Oãi‰tûni od hﬁíchu mÛÏeme b˘t jedinû prostﬁednictvím milosti a
milosrdenství Krista (viz 2. Nefi 2:6–8).

– Na‰í zodpovûdností je pﬁijmout Krista, ãinit pokání a poslouchat Ho.
• Víra v JeÏí‰e Krista
– Máme vûﬁit v Krista jako ve Spasitele svûta.
– Pﬁeje si, abychom pﬁijali Jeho uãení a ﬁídili se jím.
– PoÏehnání získáváme, kdyÏ jsme poslu‰ní (viz NaS 130:20–21).
• Pokání
– Víra v Krista vede k pokání (viz Alma 34).
– PociÈujeme zármutek podle Boha (viz 2. Korintsk˘m 7:9–10).
– Pﬁestáváme dûlat to, co je ‰patné, a pokraãujeme v konání toho,
co je správné.

– Vyznáváme své hﬁíchy a závaÏné hﬁíchy vyznáváme církevním
vedoucím, kteﬁí nám mohou pomoci ãinit pokání (viz NaS 58:43).

– Získáváme odpu‰tûní; vinu a lítost nahrazuje pokoj (viz Alma
36:17–21).
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• Kﬁest, na‰e první smlouva
– Obﬁad je posvátná ceremonie, jejímÏ prostﬁednictvím uzavíráme
smlouvy s Bohem.

– Smlouva je posvátná dohoda mezi Bohem a Jeho dûtmi.
– Smlouvy pﬁiná‰ejí poÏehnání.
– Jsme kﬁtûni ponoﬁením na odpu‰tûní hﬁíchÛ (viz âlánky víry 1:4).
– KdyÏ jsme pokﬁtûni, zaãínáme nov˘ Ïivot naplnûn˘ oddaností Kristu
(viz ¤ímanÛm 6:3–8).

– Kﬁest musí vykonat nûkdo, kdo je drÏitelem knûÏské pravomoci.
– Své smlouvy obnovujeme kaÏd˘ t˘den pﬁijímáním svátosti
(NaS 20:77, 79).

• Dar Ducha Svatého
– Po kﬁtu ponoﬁením následuje kﬁest Duchem – tyto dva kﬁty jsou
neoddûlitelné.

– Nositelé knûÏství udûlují dar Ducha Svatého vkládáním rukou.
– Duch Svat˘ nás uãí, oãi‰Èuje, utû‰uje, svûdãí o pravdû, varuje nás a
vede nás (viz 2. Nefi 32:1–5; Mosiá‰ 5:1–6; Moroni 10:5; NaS 36:2).

• Vytrvejte do konce
– KdyÏ jsme pokﬁtûni a konfirmováni, musíme na této cestû vytrvat.
– Ze v‰ech sil se snaÏíme vyvarovat se hﬁíchu, abychom se mohli
tû‰it daru Ducha Svatého.

– Budeme-li se vûrnû drÏet cesty evangelia, kterou je víra, pokání,
uzavírání a dodrÏování smluv a pﬁijetí Ducha Svatého, mÛÏeme
splnit poÏadavky na vûãn˘ Ïivot (viz 2. Nefi 31:14–20).

– V prÛbûhu celého Ïivota musíme neustále ãinit pokání (viz NaS
19:15–20).

Závazky
• Budete pokraãovat v rozvíjení své víry v JeÏí‰e Krista tím, Ïe se budete
dál uãit o Jeho evangeliu?

• Budete ãinit pokání a budete se modlit o odpu‰tûní hﬁíchÛ?
• Dáte se dne (datum) pokﬁtít za ãlena Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch
posledních dnÛ? Necháte se konfirmovat a pﬁijmete dar Ducha
Svatého?

• Zúãastníte se s námi tuto nedûli církevního shromáÏdûní?
• MÛÏeme stanovit ãas na‰í dal‰í náv‰tûvy?
• Pﬁikázání z lekce 4, která chcete zahrnout.
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Po skonãení v˘uky poloÏte otázky
• Jaké máte dotazy ohlednû toho, ãemu jsme vás uãili?
• Co to znamená ãinit pokání?
• Proã je dar Ducha Svatého nezbytnou souãástí evangelia?
• Proã je pro vás dÛleÏité, abyste se dali pokﬁtít a získali dar Ducha Svatého?
• Setkali jste se na na‰em církevním shromáÏdûní s nûãím, ãemu jste nerozumûli?
• Co se vám líbilo na na‰em církevním shromáÏdûní?
Klíãové definice
• Evangelium: BoÏí plán spasení umoÏnûn˘ usmíﬁením JeÏí‰e Krista. Evangelium
obsahuje vûãné pravdy neboli zákony, smlouvy a obﬁady, které lidstvo potﬁebuje
k návratu do BoÏí pﬁítomnosti.

• Konfirmace: VloÏení rukou nositelÛ Melchisedechova knûÏství na hlavu ãlovûka,
aby se stal ãlenem Církve a byl mu udûlen dar Ducha Svatého.

• Milosrdenství: Duch slitování, jemnosti a odpu‰tûní. Milosrdenství je jedna
z BoÏích vlastností. JeÏí‰ Kristus nám nabízí milosrdenství skrze svou usmiﬁující
obûÈ pod podmínkou na‰eho pokání.

• Milost: UschopÀující moc od JeÏí‰e Krista, která nám dovoluje získat poÏehnání
v tomto Ïivotû a obdrÏet vûãn˘ Ïivot a oslavení poté, co jsme pouÏívali víru, ãinili
pokání a ze v‰ech sil zachovávali pﬁikázání. Taková boÏská pomoc neboli síla je
poskytována skrze milosrdenství a lásku JeÏí‰e Krista. V‰ichni potﬁebujeme
boÏskou milost kvÛli Adamovu pádu a také kvÛli sv˘m slabostem.

• Napravení, znovuzﬁízení: Navrácení vûci nebo stavu, kter˘ byl odÀat nebo ztracen.
• Smlouva: Dohoda mezi Bohem a Jeho dûtmi. V této dohodû nevystupujeme
jako sobû rovní. BÛh stanovuje podmínky smlouvy a my souhlasíme s tím, Ïe
budeme dûlat to, co po nás Ïádá. BÛh nám potom za na‰i poslu‰nost slibuje
urãitá poÏehnání. Skrze smlouvu pﬁijímáme obﬁady. KdyÏ tyto smlouvy uzavíráme,
slibujeme, Ïe je budeme ctít. âlenové Církve napﬁíklad uzavírají smlouvu s Pánem
pﬁi kﬁtu a tuto smlouvu obnovují pﬁijímáním svátosti. Dal‰í smlouvy uzavíráme
v chrámu. PánÛv lid je lidem smlouvy. KdyÏ dodrÏujeme své smlouvy s Pánem,
velmi nám Ïehná.

• Vûãn˘ Ïivot: Îít na vûky jako rodina v BoÏí pﬁítomnosti (viz NaS 132:19–20).
Vûãn˘ Ïivot je nejvût‰í BoÏí dar pro ãlovûka.

• Vytrvat do konce: Po cel˘ Ïivot zÛstat vûrn˘ BoÏím pﬁikázáním nehledû na
poku‰ení, protivenství a odpor.

Dal‰í termíny, které mohou vyÏadovat podrobnûj‰í vysvûtlení
• Modlitba

• Poku‰ení

• Tûsná a úzká cesta

• Oãi‰tûní od hﬁíchu

• Svátost

• Vyznání

• Odpu‰tûní
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Lekce 4:
Pﬁikázání

Pﬁikázání
Poznámky

Pﬁíprava na kﬁest a konfirmaci

V˘uka této lekce
Je mnoho zpÛsobÛ, jak uãit pﬁikázáním, která se nacházejí v této lekci. Napﬁíklad mÛÏete zahrnout
nûkterá pﬁikázání z této lekce do v˘uky prvních tﬁí lekcí nebo mÛÏete nûkolika pﬁikázáním uãit
formou samostatné lekce. To, jak budete postupovat, má vycházet z potﬁeb zájemcÛ a z toho,
k ãemu vás nabádá Duch.

Pﬁipravte se na v˘uku
Úãelem va‰í v˘uky pﬁikázáním je pomoci lidem, aby bûhem své pﬁípravy na kﬁest a
konfirmaci Ïili podle evangelia tím, Ïe budou pouÏívat víru v JeÏí‰e Krista a budou ãinit
pokání. KdyÏ lidé zachovávají pﬁikázání, rostou ve svûdectví o evangeliu, prokazují, Ïe
mají srdce zlomené a ducha zkrou‰eného, a zaãínají ãinit pokání ze v‰ech sv˘ch hﬁíchÛ
(viz Moroni 6:1–4; NaS 20:37).
Tato lekce je sestavena odli‰nû od prvních tﬁí. První tﬁi lekce vysvûtlují naukov˘ základ
evangelia JeÏí‰e Krista. Tato lekce vysvûtluje konkrétní pﬁikázání, která BÛh dal, aby nám
pomohl uplatÀovat zásady evangelia v na‰em Ïivotû.
Je mnoho zpÛsobÛ, jak vyuãovat této lekci. Postup, kter˘ zvolíte, má vycházet z potﬁeb
zájemcÛ a z toho, k ãemu vás nabádá Duch. Neustále pﬁem˘‰lejte, jak zájemcÛm pomoci
Ïít podle evangelia, a modlete se o tom. ZvaÏte tyto námûty:
• V˘uku jednoho nebo více pﬁikázání v rámci prvních tﬁí lekcí. Pokud tak uãiníte, mûjte
na pamûti zásadu, které uãí Alma 12:32: „BÛh, seznámiv je s plánem vykoupení, jim dal
pﬁikázání“ (tj. poté, co je seznámil; kurzíva pﬁidána). Urãit˘m pﬁikázáním, napﬁíklad
modlitbû a studiu písem lze nejlépe uãit v rámci prvních tﬁí lekcí. Jin˘m pﬁikázáním lze
nejlépe vyuãovat poté, co jste poloÏili naukov˘ základ evangelia, kter˘ se nachází
v prvních tﬁech lekcích.
• V˘uku dvou nebo tﬁí pﬁikázání v rámci samostatné lekce.
• V˘uku jednoho pﬁikázání v rámci samostatné lekce.
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• V˘uku pﬁikázání v kontextu evangelia. Pﬁed v˘ukou jednoho nebo více pﬁikázání
struãnû shrÀte lekci o evangeliu JeÏí‰e Krista. Pﬁitom mÛÏete zájemcÛm pomoci
pochopit, jak pﬁikázání zapadají do vût‰ího obrazu pouÏívání víry ve Spasitele a
pokání v pﬁípravû na kﬁest a konfirmaci. Jejich Ïivot mÛÏe b˘t poÏehnán, kdyÏ
uvidí, Ïe evangelium JeÏí‰e Krista je vzorem pro Ïivot.

Lekce 4:
Pﬁikázání

Poznámky

Nûkteré zájemce budete moci uãit bûhem nûkolika náv‰tûv, jiní budou vyÏadovat
náv‰tûv více. MÛÏete pﬁizpÛsobit v˘uku lekcí jak˘mkoli zpÛsobem, kter˘ lidem nejlépe
pomÛÏe pﬁipravit se plnû na kﬁest a konfirmaci. Va‰ím posláním není pouze probrat
materiál, je jím pomoci druh˘m, aby pﬁi‰li ke Kristu vírou v JeÏí‰e Krista, pokáním,
kﬁtem, pﬁijetím daru Ducha Svatého a vytrváním do konce.
Lekce má jen zﬁídkakdy pﬁesáhnout 45 minut. MoÏná zjistíte, Ïe ãas, kter˘ budete mít
k dispozici, umoÏÀuje pouze krat‰í náv‰tûvy pro v˘uku. V tom pﬁípadû budete moÏná
potﬁebovat ãasté a krátké náv‰tûvy pro v˘uku, pﬁi kter˘ch proberete men‰í ãásti materiálu.
Je mnoho zpÛsobÛ, jak mÛÏete pﬁistupovat k v˘uce této lekce. Kterému pﬁikázání uãit,
kdy mu uãit a kolik ãasu mu vûnovat stanovíte nejlépe na základû potﬁeb zájemcÛ a toho,
k ãemu vás vede Duch.

Studujte pﬁikázání a závazky
Pﬁi studiu této lekce se ﬁiìte níÏe uveden˘m postupem:
• Prostudujte si oddíl, kter˘ popisuje pﬁikázání, a sestavte si jednoduch˘ plán lekce
se tﬁemi aÏ pûti hlavními body.
• Uãte svého spoleãníka dvou- aÏ tﬁíminutové verzi lekce. Procviãujte si, jak sdûlíte
jednotlivé v˘zvy k závazku a jak budete zájemcÛm pomáhat zbavovat se obav.
• Diskutujte o tom, jak efektivnû kontrolovat plnûní kaÏdého závazku, kter˘ novû
obrácení pﬁijali.

Poslu‰nost
BÛh nám dává pﬁikázání, aby nám pomáhala. Jsou to pokyny od milujícího Nebeského
Otce, které nám pomáhají Ïít ‰Èastnû. Dává nám také svobodu jednání neboli schopnost a
pﬁíleÏitost volit si (rozhodnout se) mezi dobrem a zlem. KdyÏ posloucháme Boha, ﬁídíme
se vlivem Ducha a rozhodujeme se, Ïe se pﬁizpÛsobíme Jeho vÛli. Poslu‰nost pﬁikázání
nám pﬁiná‰í pokoj v tomto Ïivotû a vûãn˘ Ïivot ve svûtû pﬁí‰tím. Poslu‰nost dává najevo
na‰i lásku k Bohu. Neposlu‰nost nám pﬁiná‰í zármutek.
Nebesk˘ Otec zná na‰e slabosti a má s námi trpûlivost. Îehná nám, kdyÏ se snaÏíme
dodrÏovat Jeho pﬁikázání. Oãekává, Ïe Ho budeme poslu‰ni, aby nám mohl poÏehnat.
Studium písem
Svoboda jednání
2. Nefi 2:26–29
Alma 12:31

NaS 58:26–29
NaS 82:8–10

PrÛvodce k písmÛm, „Svoboda jednání“

Jan 14:15, 21

Kazatel 12:13

Poslu‰nost
NaS 130:20–21
Závazek
• Budete dodrÏovat BoÏí zákony?
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Modlete se ãasto
Poznámky

BÛh nám pﬁikazuje, abychom se k Nûmu modlili. Modlit se mÛÏete v kaÏdou dobu a
v kaÏdé situaci. Pán nás uãí, abychom poklekli a pomodlili se kaÏdé ráno a kaÏd˘ veãer,
kaÏd˘ sám a také spoleãnû jako rodina. Ná‰ Nebesk˘ Otec sly‰í na‰e modlitby a odpovídá
na nû. Skrze kaÏdodenní modlitbu obdrÏíme od Boha vedení a poÏehnání. VÏdy se máme
modlit upﬁímnû. Máme se také modlit s „opravdov˘m zámûrem“, coÏ znamená, Ïe se
zavazujeme jednat podle odpovûdí, které obdrÏíme.
Ke svému Nebeskému Otci se modlíme s vírou a ve jménu JeÏí‰e Krista (viz MojÏí‰
5:8). ProtoÏe On je ná‰ Otec a my jsme Jeho dûti, On na‰e modlitby zodpoví. Modlitbu
zaãínáme tím, Ïe na‰eho Nebeského Otce oslovíme. Modlitbu konãíme slovy: „Ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen.“
V modlitbû otevﬁenû a upﬁímnû hovoﬁíme s na‰ím milujícím Nebesk˘m Otcem.
Vyjadﬁujeme vdûãnost a díkÛvzdání za svá poÏehnání. MÛÏeme Mu potvrdit, Ïe Jej
máme rádi. Také prosíme o pomoc, ochranu a vedení podle sv˘ch potﬁeb.
KdyÏ se modlíme s vírou, upﬁímností a opravdov˘m zámûrem, uvidíme ve svém
Ïivotû vliv BoÏí. Povede nás v na‰em kaÏdodenním Ïivotû a pomÛÏe nám rozhodovat
se správnû. PoÏehná nám pocity útûchy a pokoje. Bude nás varovat pﬁed nebezpeãím a
posílí nás v odolávání poku‰ení. Odpustí nám na‰e hﬁíchy. Budeme se mu cítit blíÏe.
Musíme se nauãit rozeznávat Jeho vliv v na‰em Ïivotû. Musíme se nauãit naslouchat
tichému, jemnému hlasu Ducha.
MÛÏeme rozeznat, kdy nás Duch Svat˘ uãí pravdû. Na‰i mysl naplní inspirující a
povzná‰ející my‰lenky. Budeme osvíceni nebo obdrÏíme nové znalosti. Na‰e srdce
bude pociÈovat pokoj, radost a lásku. Budeme chtít ãinit dobro a pomáhat druh˘m.
Tyto pocity je tûÏké popsat, ale mÛÏeme je rozeznat, aÏ je zaÏijeme.
Studium písem
2. Nefi 32:8–9
Enos 1:1–12
Alma 34:17–28
Moroni 10:3–5

NaS 6:22–23
NaS 8:2–3
NaS 9:7–9

NaS 19:28
1. Královská 19:11–12
PrÛvodce k písmÛm, „Modlitba“

Závazek
• Pokleknete kaÏd˘ den k modlitbû, kaÏd˘ sám a také spoleãnû jako rodina?

Studujte písma
Písma jsou psané záznamy o jednání Boha s Jeho dûtmi, tak jak je zaznamenali proroci
pod vlivem Ducha Svatého. Svou víru prokazujeme tím, Ïe studujeme zjevené slovo BoÏí,
vûﬁíme v nû a jsme ho poslu‰ni. Horlivû bádáme v písmech, abychom porozumûli pravdû.
Hodujeme na písmech, protoÏe nám otevírají dveﬁe ke zjevení a ukazují nám, co musíme
udûlat a k˘m se máme stát. Bádáme v písmech, abychom se uãili o JeÏí‰i Kristu a Jeho
evangeliu. Víra v JeÏí‰e Krista je dar od Boha a pﬁichází skrze studium Jeho slova a Jeho
evangelia a tím, Ïe podle nûj Ïijeme. Schválen˘mi písmy Církve, které také naz˘váme
standardními písmy, jsou Bible, Kniha Mormonova, Nauka a smlouvy a Drahocenná
perla. Tyto posvátné knihy máme studovat dennû.
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Studium písem
1. Nefi 19:22–23
2. Nefi 9:50–51
2. Nefi 25:26
2. Nefi 29:1–13

2. Nefi 31:19–20
2. Nefi 32:3–5
Alma 32:28–30
Jan 5:39

Jan 20:31
2. Timoteovi 3:14–17
2. Petrova 1:20–21

Poznámky

Závazek
• Budete kaÏd˘ den ãíst písma, kaÏd˘ sám a také spoleãnû jako rodina?

SvûÈte den sabatu
Na‰e chování v den sabatu vyjadﬁuje ná‰ závazek ctít a uctívat Boha. KdyÏ svûtíme
den sabatu, ukazujeme Bohu ochotu dodrÏovat své smlouvy. KaÏd˘ sabatní den chodíme
do domu Pánû, abychom Ho uctívali. Pﬁijímáme tam svátost, abychom si pﬁipomnûli
JeÏí‰e Krista a Jeho usmíﬁení. Obnovujeme své smlouvy a ukazujeme, Ïe jsme ochotni
ãinit pokání ze sv˘ch hﬁíchÛ a chyb.
V tento den odpoãíváme od své práce. Tím, Ïe se úãastníme církevních bohosluÏeb a
spoleãnû uctíváme, se navzájem posilujeme. Obnovujeme své síly ve spoleãnosti pﬁátel a
rodiny. KdyÏ studujeme písma a uãíme se více o znovuzﬁízeném evangeliu, posiluje to
na‰i víru.
KdyÏ se spoleãnost nebo národ stanou lehkomysln˘mi ve sv˘ch sabatních ãinnostech,
jejich náboÏensk˘ Ïivot upadá a negativnû to ovlivÀuje v‰echny stránky jejich Ïivota.
Pﬁicházejí o poÏehnání spojená se svûcením dne sabatu. O sabatu se máme vyvarovat
nakupování a úãasti na dal‰ích komerãních a sportovních akcích, které nyní bûÏnû den
sabatu znesvûcují.
Svatí posledních dnÛ mají tento svat˘ den oddûlit od svûtsk˘ch ãinností tím, Ïe se vcítí
do ducha uctívání, díkÛvzdání a sluÏby a ãinností zamûﬁen˘ch na rodinu a vhodn˘ch pro
den sabatu. KdyÏ budou ãlenové Církve usilovat o udrÏení sv˘ch sabatních ãinností
v souladu se zámûrem a Duchem Pánû, jejich Ïivot naplní radost a pokoj.
Studium písem
3. Nefi 18:1–25
NaS 59:9–15

Exodus 20:8–11
Exodus 31:12–17

Izaiá‰ 58:13–14

Na shromáÏdûní si sednûte k zájemcÛm nebo ke ãlenÛm
Na shromáÏdûní svátosti nebo konferenci kÛlu si mají misionáﬁ‰tí spoleãníci sednout
k zájemcÛm, k nedávno obrácen˘m nebo ke ãlenÛm. Nemají si sedat k dal‰ím misionáﬁÛm.
Závazky
• Budete svûtit den sabatu?
• Pﬁipravíte se, abyste byli hodni pﬁijímat svátost?
Otázky pro pohovor ke kﬁtu, které pﬁipadají v úvahu
• Jak rozumíte dni sabatu, vãetnû pﬁijímání svátosti kaÏd˘ t˘den a poskytování sluÏby druh˘m?
Jste ochotni b˘t tohoto zákona poslu‰ni [pﬁed sv˘m kﬁtem]?

73

3 Studujte a uãte
Lekce 4:
Pﬁikázání

Poznámky

Kﬁest a konfirmace
Kﬁtem a konfirmací projevujeme své pﬁání jít cestou, kterou nám ukazuje BÛh. Sv˘m
kﬁtem a konfirmací uzavíráme smlouvu s Bohem, Ïe na sebe vezmeme jméno JeÏí‰e Krista,
Ïe na Nûj budeme vÏdy pamatovat a Ïe budeme dodrÏovat Jeho pﬁikázání. Slibujeme také,
Ïe budeme „státi jako svûdkové BoÏí za v‰ech dob“ a Ïe budeme pomáhat tûm, kteﬁí
pomoc potﬁebují (viz Mosiá‰ 18:8–9). BÛh nám na oplátku slibuje neustálé spoleãenství
Ducha Svatého, odpu‰tûní hﬁíchÛ a znovuzrození.
Závazky
• Dáte se pokﬁtít a konfirmovat?
• Pozvete zájemce, aby se zúãastnili kﬁestního shromáÏdûní?
• Je-li to moÏné, pozvûte zájemce na shromáÏdûní svátosti, bûhem kterého bude nûkdo
konfirmován.
Otázky pro pohovor ke kﬁtu, které pﬁipadají v úvahu
• V‰echny otázky pro pohovor ke kﬁtu
V˘zva ke kﬁtu
V˘zva ke kﬁtu a konfirmaci má b˘t konkrétní a pﬁímá: „Budete následovat pﬁíklad JeÏí‰e Krista
tím, Ïe se dáte pokﬁtít nûk˘m, kdo obdrÏel knûÏskou pravomoc od Boha? Dne (datum) budeme
poﬁádat kﬁestní shromáÏdûní. Pﬁipravíte se na to, abyste mohl(a) b˘t tohoto dne pokﬁtûn(a)?“

Následujte proroka
Pravda je znalost vûcí, jaké skuteãnû jsou, byly a budou. Nemûní se s okolnostmi nebo
dobou. Pravda je stejná v kaÏdé dobû a kultuﬁe. BÛh je zdrojem ve‰keré pravdy. MÛÏeme
mít víru v Boha, protoÏe víme, Ïe nás bude uãit jen pravdû. BÛh chce, aby v‰echny Jeho
dûti znaly pravdu. Proto skrze proroky a apo‰toly zjevuje pravdy nezbytné pro spasení.
Zjevuje nám pravdu osobnû skrze písma a osobní zjevení.
Prorok je povolán a vyvolen Bohem a je to spravedliv˘ muÏ velké víry. Pán mu zjevuje
pravdu skrze Ducha Svatého. Pán pﬁikazuje sv˘m prorokÛm, aby v‰echen lid uãili pravdû.
Ti, kteﬁí vûﬁí BoÏímu slovu, jak bylo zjeveno skrze Jeho proroky, jsou poÏehnáni.
Kristova Církev je postavena na základech apo‰tolÛ a prorokÛ, kteﬁí vedou Církev skrze
zjevení. Pán povolal Josepha Smitha jako prvního proroka a vedoucího této poslední dispensace. Jeho nástupci, kteﬁí vedou Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ dnes, jsou
také proroky a apo‰toly. Dne‰ní president Církve je Ïijící prorok. Máme mít víru v Bohem
vyvoleného proroka, nab˘t pﬁesvûdãení o jeho boÏském povolání a následovat jeho uãení.
âasto máme pﬁíleÏitost vyjádﬁit podporu vedoucím Církve veﬁejnû. Podporovat znamená
pomáhat. Máme se pﬁipravit, aby nám Duch Svat˘ mohl potvrdit pravdy, kter˘m proroci
a apo‰tolové uãí, kdyÏ hovoﬁí, a abychom se my pak mohli rozhodnout následovat rady,
které nám dávají.
Ti, kteﬁí poslouchají rady Ïijících prorokÛ a apo‰tolÛ a následují je, se neztratí. Uãení
Ïijících prorokÛ nám poskytuje kotvu vûãné pravdy ve svûtû mûnících se hodnot a pomáhá nám, abychom se vyhnuli utrpení a zármutku. Zmatek a sváry svûta nás nepﬁemohou
a my se mÛÏeme tû‰it uji‰tûní, Ïe Ïijeme v souladu s vÛlí BoÏí.
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Studium písem
Mosiá‰ 15:11–12
Alma 13:1–16
3. Nefi 12:1–2
NaS 1:37–38

NaS 21:1–7
NaS 136:37–38
Jan 15:16
Skutkové apo‰tolÛ 10:34–44

Efezsk˘m 2:19–20
Efezsk˘m 4:11–14
ÎidÛm 5:4
Amos 3:7

Poznámky

Závazky
• Setkáte se s biskupem?
• Budete podporovat církevní vedoucí a budete se ﬁídit jejich radami?
Otázky pro pohovor ke kﬁtu, které pﬁipadají v úvahu
• Vûﬁíte, Ïe [souãasn˘ president Církve] je prorokem BoÏím? Co to pro vás znamená?

DodrÏujte desatero pﬁikázání
Nebesk˘ Otec nám dává pﬁikázání, abychom vûdûli, co máme dûlat a ãeho se máme
vyvarovat, máme-li obdrÏet poÏehnání, která nám chce dát (radost, klid svûdomí, trvalé
‰tûstí). BÛh zjevil desatero pﬁikázání MojÏí‰ovi, aby vedl svÛj lid:
• „Nebude‰ míti bohÛ jin˘ch pﬁede mnou“ (Exodus 20:3). Mezi jiné „bohy“ mÛÏe patﬁit
majetek, moc nebo v˘sadní postavení.
• „Neuãiní‰ sobû rytiny“ (Exodus 20:4).
• „Nevezme‰ jména Hospodina Boha svého nadarmo“ (Exodus 20:7).
• „Pomni na den sobotní, abys jej svûtil“ (Exodus 20:8).
• „Cti otce svého i matku svou“ (Exodus 20:12).
• „Nezabije‰“ (Exodus 20:13).
• „Nesesmilní‰“ (Exodus 20:14).
• „Nepokrade‰“ (Exodus 20:15).
• „Nepromluví‰ proti bliÏnímu svému kﬁivého svûdectví“ (Exodus 20:16).
• „NepoÏádá‰“ (Exodus 20:17).
Desatero pﬁikázání platí i dnes. Uãí nás uctívat Boha a projevovat Mu úctu. Uãí nás
také tomu, jak máme jednat jeden s druh˘m.
Îádní jiní bohové
Lidé v mnoha kulturách vlastní nebo chovají v úctû pﬁedmûty, které jim pﬁipomínají BoÏství
nebo pﬁedky. Nûkdy mohou b˘t tyto pﬁedmûty, napﬁíklad sochy, náboÏenské symboly nebo
malé svatynû, také stﬁedem jejich uctívání. Pomozte jim pochopit, Ïe nám Pán pﬁikázal,
abychom neuctívali modly. Povzbuìte je, aby ze svého domova odstranili kaÏd˘ pﬁedmût,
kter˘ uctívají nebo ke kterému se modlí. Pomozte jim soustﬁedit jejich víru a uctívání na
jejich Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista. Uãte je, Ïe znovuzﬁízené evangelium JeÏí‰e Krista se
zamûﬁuje na Ïijícího Krista.
Ve znovuzﬁízeném evangeliu nás Pán uãí, jak na Nûj máme pamatovat. Pamatujeme na Nûj skrze
modlitbu, svátost a uctívání v chrámu. President va‰í misie vám poskytne vedení v konkrétních
oblastech.

75

3 Studujte a uãte
Lekce 4:
Pﬁikázání

Studium písem
Poznámky

Mosiá‰ 13
NaS 59:5–6

Matou‰ 22:36–40
Exodus 20:1–17

Deuteronomium 5:6–21

Závazek
• Budete dodrÏovat desatero pﬁikázání?

Îijte podle zákona cudnosti
BÛh se raduje z cudnosti a nenávidí sexuální hﬁích. K cudnosti patﬁí pﬁísné zdrÏení se
pohlavního styku pﬁed sÀatkem a naprostá vûrnost a oddanost své manÏelce ãi manÏelovi po sÀatku. Ti, kteﬁí Ïijí podle zákona cudnosti, se tû‰í síle, jeÏ pramení ze sebeovládání.
Ve sv˘ch rodinn˘ch vztazích se tû‰í jistotû a dÛvûﬁe. Mohou se plnûji tû‰it z vlivu Ducha
Svatého ve svém Ïivotû. Ty, kteﬁí tento zákon pﬁekraãují, pronásleduje trval˘ pocit studu
a viny, jenÏ zatûÏuje jejich Ïivot.
Cudnost vyÏaduje vûrnost v my‰lenkách i ãinech. Musíme své my‰lenky udrÏovat ãisté
a b˘t zdrÏenliví a slu‰ní v oblékání, v mluvû i v ãinech. Musíme se vyh˘bat pornografii
v jakékoli podobû. Bohem danou moc tvoﬁení a své tûlo máme povaÏovat za posvátné.
Kandidáti kﬁtu mají Ïít podle zákona cudnosti, kter˘ zakazuje jak˘koli sexuální vztah
mimo svazek právnû uznaného manÏelství mezi muÏem a Ïenou. Nemají se podílet na
potratech nebo mít homosexuální ãi lesbické vztahy. Ti, kteﬁí se dopustili sexuálního
hﬁíchu, mohou ãinit pokání a získat odpu‰tûní.
Páry Ïijící spolu
MuÏi a Ïeny, kteﬁí spolu Ïijí, ale nejsou oddáni, nemohou b˘t pokﬁtûni, aniÏ by se nejprve vzali
nebo zaãali Ïít oddûlenû. Ti, kteﬁí jsou ve stejnou dobu oddáni s více neÏ jednou osobou,
nemohou b˘t pokﬁtûni. Vyhledejte radu svého presidenta misie, kter˘ vám dá pro kaÏd˘ pﬁípad
pﬁesné pokyny.
Studium písem
Jakob 2:28
Mosiá‰ 13:22
Alma 39:3–5

3. Nefi 12:27–30
NaS 42:22–24
NaS 63:16

Matou‰ 5:27–28
¤ímanÛm 1:26–32
Efezsk˘m 5:3–5

Závazek
• Budete Ïít podle zákona cudnosti?
Otázky pro pohovor ke kﬁtu, které pﬁipadají v úvahu
• Jak rozumíte zákonu cudnosti, kter˘ zakazuje jak˘koli sexuální vztah mimo svazek právnû
uznaného manÏelství mezi muÏem a Ïenou? Jste ochotni b˘t tohoto zákona poslu‰ni [pﬁed
sv˘m kﬁtem]?
• Podílel(a) jste se nûkdy na potratu? Mûl(a) jste nûkdy homosexuální vztah? [Poznámka:
âlovûk, kter˘ na kteroukoli z tûchto otázek odpoví kladnû, musí mít pﬁedtím, neÏ bude
pokﬁtûn, pohovor s presidentem misie.]
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DodrÏujte Slovo moudrosti
Pán zjevil proroku Josephu Smithovi zákon zdraví nazvan˘ Slovo moudrosti. Tento
zákon nás uãí, které potraviny a látky máme a nemáme uÏívat, abychom si tûlo udrÏeli
zdravé a abychom se ochránili pﬁed zl˘mi vlivy. Pán slibuje, Ïe budeme poÏehnáni
zdravím, silou, ochranou proti zlu a zv˘‰enou vnímavostí k duchovním pravdám.
Pamatujte, Ïe na‰e tûlo je posvátné. Máme se k nûmu chovat s úctou a dÛstojností.
Slovo moudrosti uãí, Ïe máme jíst zdravá jídla. Uãí nás také velmi podrobnû, Ïe se máme
vyh˘bat ‰kodliv˘m látkám vãetnû alkoholu, tabáku, ãaje a kávy. Také se musíme vyh˘bat
drogám v jakékoli podobû. Ti, které uãíte, se musejí tûchto látek vzdát, aby mohli b˘t
pokﬁtûni a potvrzeni za ãlena Církve. Lidé, kteﬁí dodrÏují Slovo moudrosti, jsou
vnímavûj‰í k duchovním pravdám.
Vá‰ president misie zodpoví dotazy ohlednû toho, zda se Slovo moudrosti t˘ká i
jin˘ch látek pouÏívan˘ch ve va‰í kultuﬁe.

Poznámky

Jak se zbavit závislosti
Tûm, kteﬁí se jen obtíÏnû zbavují závislosti na kouﬁení, alkoholu nebo jiné závislosti, pomÛÏete
nejlépe tak, Ïe se budete ﬁídit níÏe uveden˘mi zásadami. NíÏe uvedené návrhy jsou pﬁizpÛsobeny
pﬁedev‰ím Slovu moudrosti, ale mohou b˘t upraveny i pro pouÏití s jinou závislostí.
1. Pomozte lidem stanovit si cíle, odkdy a jak budou Ïít podle Slova moudrosti.
2. Modlete se za nû ve sv˘ch osobních modlitbách, a také kdyÏ jste s nimi.
3. Buìte pozitivní a podporujte je – i kdyÏ znovu podlehnou.
4. Pokraãujte v jejich v˘uce evangeliu. Uãte je, jak pouÏívat modlitbu a víru jako zdroje síly.
5. Pomáhejte jim pravidelnû chodit na shromáÏdûní a pﬁátelit se s lidmi, kteﬁí Ïijí podle Slova
moudrosti a kteﬁí stejné závislosti pﬁemohli.
6. Pokud je to vhodné, nabídnûte jim, Ïe jim dáte knûÏské poÏehnání.
7. Povzbuìte je, aby ze své domácnosti odstranili ‰kodlivé látky.
Dal‰í pokyny, jak pomoci lidem zbavit se závislosti, najdete v 10. kapitole.
Studium písem
NaS 89

1. Korintsk˘m 3:16–17

1. Korintsk˘m 6:19–20

Závazek
• Budete Ïít podle Slova moudrosti?
Otázky pro pohovor ke kﬁtu, které pﬁipadají v úvahu
• Jak rozumíte Slovu moudrosti? Jste ochotni b˘t tohoto zákona poslu‰ni [pﬁed sv˘m kﬁtem]?

DodrÏujte zákon desátku
Jedním z velkolep˘ch poÏehnání ãlenÛ Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ je
v˘sada pﬁispívat k rÛstu království BoÏího placením desátku. Desátek je odvûk˘ BoÏí
zákon. Napﬁíklad ve Starém zákonû prorok Abraham platil desátky ze v‰eho, co vlastnil
(viz Alma 13:15).
Tûm, kteﬁí platí desátek, Pán slibuje, Ïe otevﬁe okna nebes a vylije na nû poÏehnání tak
veliké, Ïe nebudou mít dostatek místa na to, aby ho pﬁijali. (Viz Malachiá‰ 3:10.) Tato
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Poznámky

poÏehnání mohou b˘t ãasná nebo duchovní, ale k tûm, kteﬁí tento Bohem dan˘ zákon
dodrÏují, jistû pﬁijdou.
Desátek znamená jedna desetina a Pán nám pﬁikazuje, abychom dávali desetinu svého
pﬁírÛstku, ãímÏ se rozumí pﬁíjmu, abychom mohli b˘t poÏehnáni. Zákon desátku nám
dává pﬁíleÏitost pomoci budovat Jeho království. Na‰e desátky jsou Pánu svaté a my Mu
placením desátkÛ vzdáváme ãest. BÛh slibuje, Ïe tûm, kteﬁí platí poctivé desátky, hojnû
poÏehná. Ti, kteﬁí desátky neplatí, okrádají Boha (viz Malachiá‰ 3:8). Ponechávají si nûco,
co oprávnûnû patﬁí Bohu. Nejprve máme hledat království BoÏí, a placení desátku je
dÛleÏit˘ zpÛsob, jak to mÛÏeme udûlat. Placení desátku je vyjádﬁením na‰í víry. Je to
vnûj‰í projev na‰í víry v Boha a v Jeho dílo.
Prostﬁedky z desátkÛ jsou pouÏívány k financování neustále probíhajících ãinností
Církve, jako je stavba a údrÏba chrámÛ a sborov˘ch domÛ, hlásání evangelia po celém
svûtû, provádûní chrámové práce a rodinné historie a mnoha dal‰ích celosvûtov˘ch aktivit.
Z desátku se neplatí místní vedoucí Církve, kteﬁí slouÏí bez jakékoli finanãní odmûny.
Místní vedoucí Církve posílají pﬁijaté desátky kaÏd˘ t˘den pﬁímo do ústﬁedí Církve.
Rada, kterou tvoﬁí První pﬁedsednictvo, Kvorum Dvanácti a Pﬁedsedající biskupstvo,
urãuje, jak˘mi konkrétními zpÛsoby budou tyto posvátné prostﬁedky z desátku pouÏity.
Studium písem
Desátek
NaS 119
NaS 120

ÎidÛm 7:1–2
Genesis 14:18–20

Leviticus 27:30–33
Malachiá‰ 3:7–12

Víra
3. Nefi 13:33

Eter 12:6

Závazek
• AÏ budete pokﬁtûni, budete Ïít podle zákona desátku?
Otázky pro pohovor ke kﬁtu, které pﬁipadají v úvahu
• Jak rozumíte zákonu desátku? Jste ochotni b˘t tohoto zákona poslu‰ni?

Zachovávejte zákon pÛstu
Velká poÏehnání jsou k dispozici tûm, kteﬁí poslouchají BoÏí pﬁikázání, Ïe se máme
postit. PÛst znamená zdrÏet se po nûjak˘ ãas jídla a pití. První nedûle v mûsíci je obvykle
vyhrazena jako zvlá‰tní den pro pÛst, bûhem nûhoÏ se zﬁíkáme dvou po sobû jdoucích
jídel, modlíme se a vydáváme svûdectví. K pÛstu patﬁí modlitba. KdyÏ se s vírou postíme
a modlíme, lépe vnímáme odpovûdi na své modlitby a poÏehnání od Pána. Pán nám
slibuje, Ïe nás neustále povede. Máme se postit a modlit za konkrétním úãelem. PÛst je
osobní a duchovní záleÏitost, nemáme tedy upoutávat pozornost na to, Ïe se postíme.
âisté náboÏenství v sobû zahrnuje péãi o chudé. Máme jim pomáhat uspokojovat jejich
fyzické a duchovní potﬁeby. KdyÏ se postíme, pﬁispíváme Církvi penûzi na péãi o chudé a
potﬁebné. ¤íkáme tomu postní obûÈ. Pﬁispíváme ãástkou odpovídající alespoÀ hodnotû
dvou jídel, která jsme sv˘m pÛstem u‰etﬁili. SvÛj pﬁíspûvek v‰ak nemusíme omezovat na
cenu dvou jídel. Jsme povzbuzováni, abychom byli tak ‰tûdﬁí, jak nám na‰e prostﬁedky
dovolují. Péãí o chudé plníme smlouvu svého kﬁtu a udrÏujeme si odpu‰tûní sv˘ch hﬁíchÛ.
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Studium písem
Poznámky

PÛst
Omni 1:26
Alma 5:45–46
Alma 6:6

Alma 17:2–3
Moroni 6:5
NaS 88:76

NaS 59:12–16
Matou‰ 6:1–4, 16–18
Izaiá‰ 58:6–11

Alma 4:12–13
Matou‰ 25:34–46

Jakub 1:27
Izaiá‰ 58:3–12

Péãe o chudé
Mosiá‰ 4:16–27
Mosiá‰ 18:8–10
Závazky
• Budete se pﬁí‰tí postní nedûli postit a modlit za nûjakou konkrétní potﬁebu?
• Budete pﬁispívat ‰tûdrou postní obûtí [, aÏ budete pokﬁtûni]?

Jak darovat desátky a obûti
Desátky a obûti se platí dobrovolnû a v soukromí. âlenové mohou platit desátek a
obûti kdykoli, ale obvykle je nejlep‰í platit desátek z pﬁíjmu tehdy, jakmile ho obdrÏíme,
a postní obûÈ v den pÛstu. âlenové pﬁispívají tak, Ïe vyplní poukázku desátku, kterou
lze získat od biskupstva. âlen si ponechá Ïlutou kopii poukázky, zatímco bíl˘ originál
a pﬁíspûvek vloÏí do poskytnuté obálky, kterou zalepí. Tuto obálku pﬁedá ãlenovi
biskupstva. Tyto dary se povaÏují za posvátné a patﬁí Pánu. âlen biskupstva a referent
vedou peãlivé a dÛvûrné záznamy o v‰ech pﬁíspûvcích.
Na konci kaÏdého roku se ãlenové úãastní vyrovnání desátku s biskupem, aby sami
urãili svou vûrnost v placení desátku. Pﬁi této soukromé schÛzce ãlenové obdrÏí v˘roãní
zprávu o v‰ech sv˘ch desátcích. V‰echny finanãní informace se uchovávají v pﬁísné
dÛvûrnosti.
Uãte, jak darovat desátky a obûti
UkaÏte formuláﬁ poukázky a vysvûtlete, jak ho pouÏívat. Poté, co jsou obrácení pokﬁtûni, mÛÏete
jim pomoci formuláﬁ vyplnit.

DodrÏujte a ctûte zákony
Svatí posledních dnÛ, aÈ Ïijí kdekoli, vûﬁí v poslu‰nost zákonÛ zemû, v níÏ Ïijí. âlenÛm
Církve se dostává rady, aby byli dobr˘mi obãany, zapojovali se do obãanské správy a do
politiky a poskytovali sluÏbu spoleãnosti. To v‰ak ãiní jako angaÏovaní obãané, nikoli jako
zástupci Církve.
Studium písem
NaS 58:21
NaS 98:5

NaS 130:20–21
NaS 134

âlánky víry 1:12
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Závazek
Poznámky

• Budete dodrÏovat zákony zemû, v níÏ Ïijete?
Otázky pro pohovor ke kﬁtu, které pﬁipadají v úvahu
• Dopustil(a) jste se nûkdy závaÏného zloãinu? Pokud ano, jste nyní v podmínce nebo jste
vy‰etﬁován(a) na svobodû? [Poznámka: âlovûk, kter˘ na kteroukoli z tûchto otázek odpoví
kladnû, musí mít pﬁedtím, neÏ bude pokﬁtûn, pohovor s presidentem misie.]
âinnost
Pro kaÏdé pﬁikázání v této lekci uveìte slib z písem, jejÏ Pán dává tûm, kteﬁí pﬁikázání dodrÏují.
Do svého deníku si zapi‰te sliby, které se naplnily ve va‰em Ïivotû.
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Zákony a obﬁady
Po kﬁtu a konfirmaci

© 1998 Del Parson. Nekopírujte.

Poznámky

Pﬁipravte se na v˘uku
Poté, co jsou obrácení pokﬁtûni a konfirmováni, vedoucí sboru rozhodují o tom, zda se
o zaji‰tûní v˘uky mají postarat misionáﬁi sboru nebo misionáﬁi na pln˘ úvazek, a o tom,
jak dlouho mají b˘t misionáﬁi na pln˘ úvazek zapojeni. Noví ãlenové mají b˘t uãeni této
lekci brzy poté, co byli pokﬁtûni a konfirmováni. MÛÏete je zaãít uãit o tûchto zákonech a
obﬁadech v období mezi kﬁtem a konfirmací, nebo dokonce je‰tû pﬁed kﬁtem. Kandidáti
kﬁtu mají pﬁed kﬁtem o tûchto zákonech a obﬁadech alespoÀ vûdût.
Tato lekce je sestavena podobnû jako lekce 4. Postup, kter˘ zvolíte, má vycházet z potﬁeb novû obrácen˘ch a z toho, k ãemu vás nabádá Duch. Neustále pﬁem˘‰lejte, jak
zájemcÛm pomoci Ïít podle evangelia, a modlete se o tom. ZvaÏte tyto námûty:
• V˘uku kaÏdého zákona a obﬁadu z této lekce, zatímco s nov˘m ãlenem opakujete
lekce „Poselství o znovuzﬁízení“, „Plán spasení“ a „Evangelium JeÏí‰e Krista“. Mohli
byste napﬁíklad, zatímco budete opakovat poselství o znovuzﬁízení, uãit o knûÏství a
misionáﬁské práci; zatímco budete opakovat plán spasení, byste mohli uãit o vûãném
manÏelství, chrámech a práci na rodinné historii a o v˘uce a uãení se v Církvi. AÏ
budete opakovat evangelium JeÏí‰e Krista, mohli byste uãit o tûsné a úzké cestû a
sluÏbû v Církvi.
• V˘uku dvou nebo tﬁí zákonÛ a obﬁadÛ formou samostatné lekce.
• V˘uku jednoho pﬁikázání nebo obﬁadu formou samostatné lekce.
Spolupracujte se ãleny, abyste nov˘m ãlenÛm pomohli pﬁijmout tyto zákony a obﬁady
a abyste jim pomohli zaãít podle nich Ïít. Pomozte nov˘m ãlenÛm porozumût tomu, Ïe
prostﬁednictvím dodrÏování BoÏích zákonÛ si udrÏí odpu‰tûní sv˘ch hﬁíchÛ a zÛstanou na
cestû vedoucí k vûãnému Ïivotu. Zakusí vût‰í pokoj a radost. Najdou odpovûdi na Ïivotní
otázky a pocit bezpeãí pramenící z vûdomí toho, Ïe patﬁí do pravé Církve JeÏí‰e Krista.
Zákony a obﬁady slouÏí jako návod na radostn˘ Ïivot s vírou v JeÏí‰e Krista a s pevnou
nadûjí v získání vûãného Ïivota s na‰ím Nebesk˘m Otcem.

Studujte zákony, obﬁady a závazky
AÏ bude studovat „Zákony a obﬁady“, pomÛÏe vám, budete-li se ﬁídit níÏe uveden˘m
postupem.
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• Prostudujte si oddíl, kter˘ popisuje nauku, a sestavte si jednoduch˘ plán lekce se tﬁemi
aÏ pûti hlavními body.
• Uãte svého spoleãníka dvou- aÏ tﬁíminutové verzi lekce. Procviãujte si, jak sdûlíte
jednotlivé v˘zvy k závazku a jak budete zájemcÛm pomáhat zbavovat se obav.
• Diskutujte o tom, jak efektivnû kontrolovat plnûní kaÏdého závazku, kter˘ novû
obrácení pﬁijali.

KnûÏství a pomocné organizace
KnûÏství je moc a pravomoc daná ãlovûku, aby jednal jménem Boha pro spasení Jeho
dûtí. Prostﬁednictvím knûÏství pﬁijímáme spásné obﬁady, stejnû jako poÏehnání uzdravení,
útûchy a rady.
Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ vede JeÏí‰ Kristus prostﬁednictvím apo‰tolÛ
a prorokÛ. Jsou to spravedliví muÏi, které BÛh povolal a kter˘m udûlil knûÏství. V dávné
dobû Kristus vysvûtil své apo‰toly a udûlil jim knûÏství. Tato pravomoc se ztratila, kdyÏ
lidé odmítli evangelium a zabili Krista a apo‰toly.
KnûÏská pravomoc byla znovuzﬁízena v roce 1829, kdy se proroku Josephu Smithovi
a Oliveru Cowderymu zjevil Jan Kﬁtitel. VloÏil ruce na jejich hlavu a udûlil jim Aronovo
knûÏství (viz NaS 13). Krátce nato vloÏili na Josepha Smitha a Olivera Cowderyho ruce
Petr, Jakub a Jan, tﬁi z pÛvodních dvanácti apo‰tolÛ, a udûlili jim Melchisedechovo
knûÏství, které sami obdrÏeli od JeÏí‰e Krista (viz NaS 27:12–13).
MuÏ mÛÏe získat knûÏskou pravomoc pouze ﬁádn˘m vysvûcením vkládáním rukou
nûkoho, kdo je drÏitelem této pravomoci. MuÏi, kter˘ pﬁijímá knûÏství, je dána úÏasná
pﬁíleÏitost. Uzavírá smlouvu, Ïe bude plnit posvátné povinnosti, slouÏit druh˘m a pomáhat budovat Církev. Musíme mít touhu slouÏit Bohu a musíme b˘t k této moci vysvûceni
(viz NaS 4:3; 63:57). Je také nezbytné, aby nositelé knûÏství vykonávali posvátné obﬁady,
napﬁíklad kﬁest a konfirmaci. KdyÏ se knûÏská pravomoc pouÏívá zpÛsobile, projevuje
se v ní moc BoÏí. KnûÏskou moc lze pouÏívat pouze ve spravedlivosti, lásce a trpûlivosti.
Ve‰keré knûÏství pochází od Boha. V Církvi jsou dvû knûÏství – Aronovo a
Melchisedechovo. Aronovo knûÏství vykonává obﬁady, jako jsou kﬁest a svátost.
ZpÛsobilí muÏ‰tí ãlenové ve vûku dvanáct a více let obdrÏí Aronovo knûÏství brzy
po kﬁtu a konfirmaci.
ZpÛsobilí dospûlí muÏi nakonec obdrÏí Melchisedechovo neboli vy‰‰í knûÏství.
Prostﬁednictvím moci tohoto knûÏství se ãlenÛm Církve dostává mnoha duchovních i
ãasn˘ch poÏehnání. ZpÛsobilí nositelé Melchisedechova knûÏství mohou udílet dar
Ducha Svatého, vysvûcovat ke knûÏství druhé, jsou-li tím povûﬁeni, pomazávat nemocné
posvûcen˘m olejem a udílet poÏehnání uzdravení a útûchy. ZpÛsobilí manÏelé a otcové,
kteﬁí jsou nositeli Melchisedechova knûÏství, mohou udílet sv˘m manÏelkám, dûtem a
dal‰ím rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm zvlá‰tní poÏehnání. Domovy ãlenÛ Církve nav‰tûvují
domácí uãitelé a peãují o jednotlivce i rodiny. Biskupové a presidenti kÛlÛ jsou soudci
v Církvi. Mají pravomoc pomáhat Svat˘m, kteﬁí zhﬁe‰ili, ãinit pokání a tû‰it se pln˘m
poÏehnáním plynoucím z ãlenství v Církvi. Provádûjí s lidmi pohovor, aby se pﬁesvûdãili
o jejich zpÛsobilosti vstoupit do chrámu.
Pomocné organizace pomáhají pod vedením knûÏství posilovat ãleny. Jsou velkou pomocí v misionáﬁské práci, neboÈ pomáhají nalézat a uãit zájemce a navazovat pﬁátelství
s nov˘mi obrácen˘mi. Îeny jsou od osmnácti let ãlenkami Pomocného sdruÏení, které
pomáhá slouÏit rodinám, jednotlivcÛm a spoleãnosti. Mladé Ïeny ve vûku od dvanácti
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do osmnácti let jsou zapojeny do programu Mladé Ïeny. Chlapci téhoÏ vûku se úãastní
programu Mladí muÏi. V‰echny dûti ve vûku od tﬁí do dvanácti let jsou souãástí organizace Primárek. V‰ichni ãlenové star‰í dvanácti let jsou zapsáni do tﬁíd Nedûlní ‰koly.

Poznámky

Studium písem
Mosiá‰ 18:17
Alma 13:1–19
NaS 20:38–65

NaS 84:19–20
NaS 107
NaS 121:34–46

Luká‰ 9:1–6
Jan 15:16
Jakub 5:14–15

Závazky
• Pﬁipravíte se na pﬁijetí Aronova knûÏství (t˘ká se zpÛsobil˘ch chlapcÛ od 12 let a
zpÛsobil˘ch muÏÛ)?
• Budete se pﬁipravovat na pﬁijetí Melchisedechova knûÏství (t˘ká se zpÛsobil˘ch
dospûl˘ch muÏÛ)?
• Zapojíte se aktivnû do pﬁíslu‰né pomocné organizace?

Misionáﬁská práce
âlenové, kteﬁí se dûlí o evangelium, hojnûji zakou‰ejí radost a mají v hojnûj‰í míﬁe
Ducha Pánû. KdyÏ se dûlíme o evangelium, oceÀujeme, jak drahocenné a smysluplné
pro nás je, a pociÈujeme vût‰í lásku k Bohu a druh˘m lidem. Pán sv˘m následovníkÛm
pﬁikázal, aby kázali evangelium celému svûtu a aby dali kaÏdému ãlovûku pﬁíleÏitost
pﬁijmout je ãi odmítnout. KdyÏ jsou lidé kﬁtûni, uzavírají smlouvu, Ïe budou stát jako
BoÏí svûdci za v‰ech dob. Je jim pﬁikázáno, aby se dûlili o evangelium s tûmi, kteﬁí ho
dosud nepﬁijali. Îijí-li vûrnû podle evangelia, dávají sv˘m rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm a
pﬁátelÛm pﬁíklad a ukazují jim velká poÏehnání, která Ïivot podle evangelia pﬁiná‰í.
Mají také vyuÏívat v‰ech pﬁíleÏitostí k tomu, aby odpovídali na otázky, dûlili se o ti‰tûné
nebo audiovizuální materiály a vyz˘vali druhé k tomu, aby se dovûdûli více o poselství
znovuzﬁízeného evangelia. âlenové se mají modlit za ty, kteﬁí nejsou ãleny Církve.
Mají se modlit o misionáﬁské pﬁíleÏitosti – pﬁíleÏitosti slouÏit tûm, kteﬁí nejsou na‰í víry,
a dûlit se s nimi o to, ãemu vûﬁí. Pán slibuje, Ïe ãlenÛm pﬁi sdílení evangelia pomÛÏe
poznat, co mají ﬁíkat a dûlat.
Studium písem
Jakob 5:70–75
Mosiá‰ 28:3
NaS 18:10–16

NaS 19:29
NaS 33:8–11
NaS 38:40–42

NaS 84:74–76, 88
NaS 88:81
NaS 100:5–8

Závazky
• Budete se pﬁipravovat, abyste mohli vyzvat pﬁátele a pﬁíbuzné, kteﬁí nepatﬁí k Církvi, k setkání
s misionáﬁi a ke studiu evangelia?
• Budete se modlit za misionáﬁe a za pﬁíleÏitosti sdílet evangelium?
• Budete se pﬁipravovat na sluÏbu na misii?
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Poznámky

Vûãné manÏelství
Základní jednotkou Církve je rodina. V rodinû lidé zaÏívají mnohé nejvût‰í Ïivotní
radosti i mnohá nejvût‰í Ïivotní trápení. ManÏelství mezi muÏem a Ïenou je ustanoveno
Bohem a je ústﬁedním bodem Jeho vûãného plánu pro spasení Jeho dûtí. ZpÛsob, kter˘m
je tvoﬁen smrteln˘ Ïivot, je boÏsky urãen˘ a je ochraÀován manÏelstvím. BoÏsk˘ plán
‰tûstí umoÏÀuje, aby rodinné vztahy pokraãovaly i po smrti. ManÏelství v‰ak mÛÏe b˘t
vûãné pouze tehdy, kdyÏ oprávnûní nositelé knûÏství vykonají peãeticí obﬁad ve svatém
chrámu a kdyÏ manÏel a manÏelka, kteﬁí byli takto zpeãetûni, dodrÏují smlouvy, které
uzavﬁeli. ManÏel s manÏelkou se mají mít navzájem rádi. Zatímco zachovávají pﬁikázání
a Ïijí podle zásad evangelia, mají s naprostou vûrností ctít své manÏelské smlouvy (viz
„Rodina – Prohlá‰ení svûtu“, Liahona, ﬁíjen 2004, 49; viz také NaS 42:22).
·tûstí v rodinném Ïivotû dosáhneme s nejvût‰í pravdûpodobností tehdy, kdyÏ je
zaloÏeno na uãení JeÏí‰e Krista a kdyÏ rodiãe dají svou rodinu na první místo. „Otcové
jsou boÏsky urãeni, aby v lásce a spravedlnosti pﬁedsedali sv˘m rodinám, a jsou
zodpovûdni za to, Ïe se postarají o Ïivotní potﬁeby a ochranu sv˘ch rodin. Matky jsou
zodpovûdny pﬁedev‰ím za v˘chovu sv˘ch dûtí. V tûchto posvátn˘ch zodpovûdnostech
jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní partneﬁi“ (Liahona,
ﬁíjen 2004, 49). Rodiãe mají spoleãnû uãit své dûti evangeliu JeÏí‰e Krista a mají jim
pomáhat podle nûho Ïít.
Satan podniká na rodinu soustﬁedûn˘ útok. Církevní vedoucí pﬁed lety vyhradili pondûlní veãer jako ãas pro rodinn˘ domácí veãer. Rodiãe mají tento ãas vyuÏít k tomu, aby
své dûti uãili evangeliu, aby posilovali svÛj vztah k dûtem a aby si spoleãnû uÏili legrace.
Rodinu lze dále posilovat kaÏdodenní rodinnou modlitbou a studiem písem, spoleãn˘m
uctíváním na shromáÏdûní, kterého se úãastní celá rodina, a sluÏbou druh˘m. Nebe je
pokraãováním ideálního domova. Prostﬁednictvím knûÏsk˘ch obﬁadÛ a spravedlivého
Ïivota mÛÏeme Ïít vûãnû jako rodina v BoÏí pﬁítomnosti.
Studium písem
ManÏelství
NaS 42:22
NaS 49:15
NaS 131:1–4

NaS 132:7
Genesis 2:24
Efezsk˘m 5:25

„Rodina – Prohlá‰ení svûtu“

NaS 130:2
1. Timoteovi 5:8

„Rodina – Prohlá‰ení svûtu“

MojÏí‰ 6:55–62
NaS 68:25–30

Efezsk˘m 6:4
Pﬁísloví 22:6

Rodina
Mosiá‰ 4:14–15
3. Nefi 18:21
Uãte dûti
Alma 56:47
Alma 57:21
Závazky
• Budete kaÏd˘ t˘den poﬁádat rodinn˘ domácí veãer? Budete se jako rodina kaÏd˘ den modlit,
budete kaÏd˘ den studovat písma a budete se vûnovat i dal‰ím rodinn˘m ãinnostem?
• Budete se pﬁipravovat na vstup do chrámu, abyste 1) pﬁijali vlastní obdarování, 2) byli oddáni
na ãas a vûãnost, 3) pokud jste jiÏ manÏelé, abyste byli zpeãetûni na vûãnost jako manÏel a
manÏelka a 4) aby k vám mohly b˘t pﬁipeãetûny va‰e dûti?
• Budete o sabatu uctívat spoleãnû jako rodina?
• Budete slouÏit druh˘m?
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Chrámy a rodinná historie
BÛh svému lidu pﬁikázal, aby budoval chrámy. V chrámu uzavíráme posvátné smlouvy a jsme obdarováni darem (obdrÏíme dar) moci a poznání shÛry. Tato moc nám pomáhá v kaÏdodenním Ïivotû a umoÏÀuje nám budovat BoÏí království. V chrámu mÛÏeme
b˘t také oddáni na ãas a vûãnost a umoÏnit tak své rodinû, aby byla na vûky spolu v BoÏí
pﬁítomnosti. Po alespoÀ jednom roce ãlenství mohou dospûlí, kteﬁí jsou toho hodni, obdrÏet od svého biskupa doporuãení pro získání vlastního obdarování. Poté, co manÏelsk˘
pár obdrÏí svá obdarování, mÛÏe b˘t zpeãetûn neboli oddán na vûãnost.
Spasitel má rád v‰echny lidi a pﬁeje si jejich spasení. Miliony lidí pﬁesto zemﬁely, aniÏ by
mûly jakoukoli pﬁíleÏitost vyslechnout poselství znovuzﬁízeného evangelia JeÏí‰e Krista nebo aniÏ by mûly pﬁíleÏitost pﬁijmout spásné obﬁady. Pán skrze svou láskyplnou milost a
milosrdenství umoÏÀuje spasení kaÏdému, kdo ve svém smrtelném Ïivotû nemûl pﬁíleÏitost
pﬁijmout a pochopit evangelium a uposlechnout ho. Tûmto zemﬁel˘m lidem je evangelium
kázáno v duchovním svûtû. âlenové Církve na zemi vykonávají spásné obﬁady v zastoupení sv˘ch zemﬁel˘ch pﬁedkÛ i jin˘ch lidí. Zemﬁelí lidé Ïijící v duchovním svûtû mají pﬁíleÏitost pﬁijmout nebo odmítnout evangelium a obﬁady vykonané v jejich zastoupení.
Z tohoto dÛvodu ãlenové Církve vyhledávají informace o sv˘ch pﬁedcích. VyplÀují
pﬁehledy rodokmenu a rodinné skupinové záznamy a ve svat˘ch chrámech pﬁedkládají
jména zemﬁel˘ch pﬁíbuzn˘ch, kteﬁí potﬁebují, aby za nû byly vykonány spásné obﬁady.
Toto se naz˘vá práce na rodinné historii. âlenové, kteﬁí jsou toho hodni, ve vûku od 12 let,
vãetnû nov˘ch ãlenÛ, mohou od svého biskupa obdrÏet doporuãení pro vykonávání kﬁtÛ
za mrtvé.

Poznámky

Rodinná historie
Vyzvûte nové ãleny, aby se setkali s nûjak˘m ãlenem nebo aby nav‰tívili místní stﬁedisko rodinné
historie (pokud je k dispozici) a seznámili se s prací na rodinné historii a získali pﬁehled o
dostupn˘ch zdrojích. Poskytnûte jim materiály pro rodinnou historii.
Studium písem
NaS 43:16
NaS 95:8–9
NaS 124:22–42

NaS 128
NaS 131
NaS 132

NaS 138
1. Petrova 3:18–21
Îalmy 65:4
1. Korintsk˘m 15:29
BroÏurka, Welcome to the Family History Center

Závazky
• Budete se pﬁipravovat na pﬁijetí chrámov˘ch obﬁadÛ? (Brzy po kﬁtu a konfirmaci mohou
ãlenové, kteﬁí jsou toho hodni, ve vûku od 12 let obdrÏet doporuãení pro vstup do chrámu
pro vykonávání kﬁtÛ za mrtvé.)
• Zapojíte se do práce na rodinné historii a budete pﬁedkládat jména pﬁedkÛ pro pﬁijetí
zástupn˘ch chrámov˘ch obﬁadÛ?
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Poznámky

SluÏba
Jedním z nejvût‰ích poÏehnání ãlenství v Církvi je pﬁíleÏitost ke sluÏbû. KdyÏ s láskou
slouÏíme druh˘m, slouÏíme Bohu. KdyÏ jsme kﬁtûni, uzavíráme smlouvu, Ïe budeme
takovou sluÏbu poskytovat (viz Mosiá‰ 18:8–10). Máme si zaãít uvûdomovat fyzické a
duchovní potﬁeby druh˘ch. Potom poskytujeme svÛj ãas, talenty a prostﬁedky, abychom
tyto potﬁeby pomohli uspokojit. Následujeme pﬁíklad Spasitele, kter˘ pﬁi‰el, aby slouÏil
druh˘m. Máme ãinit to, co ãinil JeÏí‰, a stát se takov˘mi, jako byl On.
Noví ãlenové dostávají brzy po kﬁtu od vedoucích knûÏství poÏehnání v podobû
zodpovûdnosti pomáhat v Církvi. Této zodpovûdnosti se ﬁíká povolání. Ve‰kerá práce
v Církvi je dobrovolná. Nikdo za tuto sluÏbu není placen. KdyÏ pﬁijímáme povolání, je
nám veﬁejnû na církevním shromáÏdûní vyjádﬁena podpora, aby ostatní ãlenové mohli
vzít na‰e povolání na vûdomí a mohli nás podporovat. Jsme také ustanoveni vedoucím
knûÏství, kter˘ nám udûlí zvlá‰tní poÏehnání, aby nám pomohl dobﬁe se na‰eho povolání
zhostit. Církev potﬁebuje talenty a schopnosti kaÏdého ãlena, aby naplnila ‰irokou ‰kálu
povolání. V‰echna povolání jsou dÛleÏitá a pomáhají budovat BoÏí království. Máme tato
povolání pﬁijímat a máme pilnû pracovat, abychom se nauãili sv˘m povinnostem a
abychom je plnili. KdyÏ tak ãiníme, rosteme ve víﬁe, rozvíjíme nové talenty, získáváme
vût‰í schopnost slouÏit a dostává se nám mnoha dal‰ích poÏehnání.
Studium písem
Pravá láska
Moroni 7:43–48

NaS 88:125

Matou‰ 22:36–40

1. Korintsk˘m 13:1–8

Alma 34:28–29

NaS 52:40

Matou‰ 25:40

Mosiá‰ 18:8–10

NaS 42:29

NaS 107:99–100

Péãe o chudé
Mosiá‰ 4:26
Máme slouÏit
Mosiá‰ 2:17
Závazky
• Pﬁijmete povolání v Církvi a budete plnit povinnosti, které s ním souvisejí (vãetnû povûﬁení b˘t
domácím uãitelem nebo nav‰tûvující uãitelkou)?
• Budete podporovat druhé v jejich povoláních?

V˘uka a uãení se v Církvi
Církev je zorganizována proto, aby zdokonalovala a Ïehnala Ïivot ãlenÛ. Poskytuje
nám pﬁíleÏitosti navzájem se uãit evangeliu, navazovat pﬁátelství a vzájemnû si slouÏit
a podporovat se v na‰em úsilí o spasení. V rodinû a prostﬁednictvím Církve se kaÏd˘
ãlen uãí naukám evangelia. KdyÏ jsou ãlenové povoláni, aby uãili, jsou jim poskytnuty
materiály a pomoc, aby uspûli.
Studium písem
NaS 88:77–79

Efezsk˘m 4:11–14

Závazek
• Budete chodit na shromáÏdûní?
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Vytrvejte do konce
Zatímco pokraãujeme v Ïivotû podle evangelia, pﬁibliÏujeme se k Nebeskému Otci.
Více se tû‰íme ze Spasitelova usmíﬁení a více si ho váÏíme. Na‰e rodina se více sbliÏuje.
ProÏíváme hlub‰í pocity lásky, radosti a pokoje, které plynou z usmíﬁení. Na‰e srdce se
mûní a my nacházíme bezpeãí v Ïivotû podle znovuzﬁízeného evangelia.
Zatímco nadále pouÏíváme víru v Krista, ãiníme pokání a obnovujeme své smlouvy,
tû‰íme se trvalému vedení Duchem Svat˘m. Vytrváme-li ve vûrnosti sv˘m smlouvám
aÏ do konce svého Ïivota, obdrÏíme Ïivot vûãn˘.
Nûkteﬁí ãlenové nevytrvají do konce nebo nezÛstanou plnû aktivními. Vytrvání do
konce je v‰ak osobní zodpovûdností. „Spasení své [konáme]“ (Filipensk˘m 2:12) a také
slouÏíme tûm, jejichÏ víra zeslábla neaktivitou, a máme je rádi.

Poznámky

Studium písem
2. Nefi 31:20–21
Moroni 6:4

NaS 20:37
âlánky víry 1:3

Jan 14:15, 21
Efezsk˘m 4:11–14

Filipensk˘m 2:12

Závazek
• Budete pokraãovat v Ïivotû podle evangelia tím, Ïe budete po cel˘ Ïivot zachovávat
smlouvy kﬁtu?
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Jak mám rozpoznat
Ducha a jak Mu
mám porozumût?

Poznámky

Vezmûte v úvahu
• Proã potﬁebuji pﬁijímat osobní zjevení?
• Kdo je Duch Svat˘ a jak pracuje?
• Proã se musím modlit s vírou?
• Jaká je úloha Ducha v misionáﬁské práci?
• Jak mohu rozpoznat vnuknutí Ducha?

Osobní zjevení

J

oseph Smith ﬁekl: „Spasení nemÛÏe pﬁijít bez zjevení; kdyÏ nûkdo slouÏí bez nûj, je
to marné.“ (History of the Church, 3:389.) Ve své práci budete úspû‰ní, kdyÏ se nauãíte pﬁijímat osobní zjevení a ﬁídit se jím. Joseph Smith také uãil, Ïe zjevení je nezbytné
pro va‰i kaÏdodenní práci: „Toto je zásada, kterou se ﬁídí správa nebes – zjevením pﬁizpÛsoben˘m okolnostem, ve kter˘ch se dûti království nacházejí.“ (History of the
Church, 5:135.)
BÛh má rád vás i v‰echny své dûti. TouÏí po tom, aby vás mohl podporovat ve va‰ich
bûÏn˘ch a konkrétních úkolech, problémech a zkou‰kách. Byla vám pﬁislíbena inspirace,
abyste vûdûli, co máte dûlat, a byla vám dána moc to ãinit (viz NaS 43:15–16). BÛh vám
bude pomáhat, kdyÏ se budete snaÏit rozpoznat Ducha piln˘m studiem písem a pochopit
ho. Povede vás k lidem, kteﬁí pﬁijmou poselství o znovuzﬁízení. Dá vám moc pﬁedávat
poselství a svûdãit o Kristu a o Jeho evangeliu. Bude na vás vylévat svá poÏehnání
prostﬁednictvím daru Ducha Svatého. Îádá po vás, abyste tohoto daru zÛstali hodni a
abyste prosili, hledali a klepali (viz NaS 4:7; Matou‰ 7:7–8).
Îijeme v dobû, o které prorokovali proroci Knihy Mormonovy – v dobû, kdy se lidé
„budou mezi sebou sváﬁiti a budou vyuãovati uãením sv˘m a zapﬁou Ducha Svatého,
89

4 Rozpoznávejte Ducha
Poznámky

kter˘ dává promlouvati“ (2. Nefi 28:4; viz také 3. Nefi 29:6; Mormon 9:7–8). Pﬁesto je i
mnoho lidí, kteﬁí prahnou po duchovních vûcech. AÏ se nauãíte pﬁijímat osobní zjevení,
budete uãit s mocí a pravomocí (viz Alma 17:3), protoÏe Duch Svat˘ vám dává moc
hovoﬁit (viz 1. Nefi 10:22).
KdyÏ pomáháte lidem, aby se dali pokﬁtít a konfirmovat, musíte prostﬁednictvím
Ducha Svatého usilovat o osobní zjevení a musíte ho pﬁijímat. Mûjte víru, Ïe budete
dostávat osobní zjevení, aby vás den co den vedla. Duch Svat˘ vám bude pomáhat
v kaÏdé oblasti va‰í práce.
âinnost: Osobní studium
Moroni ve svém závûreãném svûdectví napsal „nûkolik slov cestou nabádání“ (Moroni 10:2).
Pﬁeãtûte si Moroniho 10 a vlastními slovy napi‰te, k ãemu Moroni ãtenáﬁe Knihy Mormonovy
nabádá. (Nabádat znamená silnû k nûãemu povzbuzovat nebo na nûkoho naléhat, aby
nûco udûlal.)

Svûtlo Kristovo
âlovûk je schopen pﬁijmout duchovní vedení pﬁed kﬁtem a konfirmací. Tento duchovní
vliv zaãíná Svûtlem Kristov˘m, které „je [dáno] kaÏdému ãlovûku, aby mohl rozeznávati
dobro od zla“ (Moroni 7:16; viz také ver‰e 14–19).
Svûtlo Kristovo je „[b]oÏská energie, moc nebo vliv, kter˘ vystupuje od Boha skrze Krista
a dává Ïivot a svûtlo v‰em vûcem. Je zákonem, kter˘m jsou ﬁízeny v‰echny vûci v nebi i na
zemi. Také pomáhá lidem porozumûti pravdám evangelia a pomáhá jim vstoupiti na onu
cestu evangelia, jeÏ vede ke spasení.
Svûtlo Kristovo nemá b˘ti zamûÀováno s Duchem Svat˘m. Svûtlo Kristovo není osoba.
Je to vliv, kter˘ pochází od Boha a pﬁipravuje osobu pﬁijmouti Ducha Svatého. Je to vliv
pÛsobící pro dobro v Ïivotû v‰ech lidí. Jedním z projevÛ svûtla Kristova je svûdomí, které
pomáhá osobû voliti mezi správn˘m a ‰patn˘m. Jak lidé více poznávají evangelium,
jejich svûdomí se stává citlivûj‰ím. Lidé, kteﬁí následují svûtlo Kristovo, jsou vedeni
k evangeliu JeÏí‰e Krista“ (PrÛvodce k písmÛm, „Svûtlo, Svûtlo Kristovo“; viz také NaS
84:46–47).
President Boyd K. Packer ﬁekl: „Pro misionáﬁe... je dÛleÏité... aby vûdûl, Ïe Duch Svat˘
mÛÏe pÛsobit skrze Svûtlo Kristovo. Uãitel pravd evangelia nezasazuje do dospûlého
nebo do dítûte nûco cizího nebo dokonce nového. Misionáﬁ nebo uãitel spí‰e navazuje
kontakt s Duchem Kristov˘m, kter˘ tam jiÏ je. Evangelium jim bude ,znít‘ povûdomû.“
(„The Light of Christ,“ proslov na semináﬁi pro nové presidenty misií, 22. ãervna 2004, 2.)

Duch Svat˘
Osobnost Ducha Svatého. Duch Svat˘ je tﬁetím ãlenem BoÏstva. Je osobností ducha a nemá
tûlo z masa a kostí (viz NaS 130:22). Je Utû‰itelem, kter˘, jak Spasitel pﬁislíbil, bude uãit
Jeho následovníky v‰em vûcem a pﬁipomene jim v‰e, ãemu je uãil (viz Jan 14:26).
Moc Ducha Svatého. Svûdectví, které získávají upﬁímní zájemci pﬁed kﬁtem, pﬁichází mocí
Ducha Svatého. „Moc Ducha Svatého mÛÏe sestoupiti na osobu pﬁed kﬁtem a svûdãiti,
Ïe evangelium je pravdivé.“ (PrÛvodce k písmÛm, „Duch Svat˘“.) Dává ãlovûku svûdectví
o JeÏí‰i Kristu a Jeho díle a o díle Jeho sluÏebníkÛ na zemi. Duch Svat˘ svûdãí o pravdû.
Mocí Ducha Svatého mohou v‰ichni lidé poznat, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá. „Mocí
Ducha Svatého mÛÏete znáti pravdu ohlednû v‰ech vûcí.“ (Moroni 10:5.)
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Dar Ducha Svatého. Zájemci, kteﬁí obdrÏí svûdectví,
nemají je‰tû pﬁislíbeno stálé spoleãenství Ducha
„Dar Ducha Svatého
Svatého. Joseph Smith ﬁekl: „Je rozdíl mezi
pﬁichází poté, co ãlovûk ãiní
Duchem Svat˘m a darem Ducha Svatého.
pokání a stane se ho
Kornelius obdrÏel Ducha Svatého pﬁedtím, neÏ
byl pokﬁtûn, coÏ pro nûho byla pﬁesvûdãující moc
hodn˘m... Duch Svat˘
BoÏí o pravdû evangelia, nemohl ale obdrÏet dar
vydává svûdectví o pravdû
Ducha Svatého, dokud nebyl pokﬁtûn. Kdyby na
a vtiskne lidské du‰i
sebe nevzal toto znamení neboli obﬁad, Duch
reálnost Boha Otce a Syna
Svat˘, kter˘ ho pﬁesvûdãil o pravdû BoÏí, by
ho opustil.“ (History of the Church, 4:555.)
JeÏí‰e Krista tak hluboce,
„... právo míti stálé spoleãenství Ducha
Ïe ho od toho poznání
Svatého, kdykoli je ãlovûk toho hoden, je dar,
Ïádná pozemská moc
kter˘ mÛÏe b˘ti pﬁijat pouze vkládáním
nemÛÏe odlouãit.“
rukou nositele Melchisedechova knûÏství po
právoplatném kﬁtu do pravé Církve JeÏí‰e Krista.“
– PRESIDENT JAMES E. FAUST
„DAR DUCHA SVATÉHO – SPOLEHLIV¯ KOMPAS“,
(PrÛvodce k písmÛm, „Duch Svat˘“.)
POSELSTVÍ PRVNÍHO P¤EDSEDNICTVA, DUBEN 1996, 2
Jako ãlenové Církve jste obdrÏeli dar Ducha
Svatého knûÏskou pravomocí. S tímto darem
máte nárok na stálé spoleãenství Ducha Svatého, zÛstanete-li toho hodni. Modlete se o
vedení Ducha a stateãnû se ﬁiìte vnuknutími, která obdrÏíte.

Poznámky

Svat˘ Duch zaslíbení. O Duchu Svatém se také hovoﬁí jako o Svatém Duchu zaslíbení (viz
NaS 88:3). B˘t zpeãetûn Svat˘m Duchem zaslíbení znamená, Ïe Duch Svat˘ potvrzuje,
Ïe spravedlivé skutky, obﬁady a smlouvy jsou pro Boha pﬁijatelné. Svat˘ Duch zaslíbení
svûdãí Otci, Ïe spásné obﬁady byly ﬁádnû vykonány a Ïe smlouvy s nimi spojené jsou
zachovávány. Ti, kdo jsou zpeãetûni Svat˘m Duchem zaslíbení, obdrÏí v‰e, co má Otec
(viz NaS 76:51–60; Efezsk˘m 1:13–14). V‰echny smlouvy a úkony musejí b˘t zpeãetûny
Svat˘m Duchem zaslíbení, mají-li mít platnost po tomto Ïivotû (viz NaS 132:7, 18–19, 26).
Poru‰ování smluv mÛÏe zpeãetûní zru‰it.
Dary Ducha. Dary Ducha jsou zvlá‰tní duchovní poÏehnání, která Pán pﬁedává zpÛsobil˘m
jednotlivcÛm pro jejich vlastní prospûch a pro to, aby je pouÏívali pro poÏehnání dal‰ích.
Napﬁíklad misionáﬁi, kteﬁí se musejí nauãit novému jazyku, mohou obdrÏet dar jazykÛ, aby
jim poskytl boÏskou pomoc se jazyku nauãit. Nûkteré dary Ducha jsou popsány v Moronim
10:8–18; v Nauce a smlouvách 46:11–33 a v 1. Korintsk˘m 12:1–12. To jsou pouze nûkteré
z mnoha darÛ Ducha. Pán vám mÛÏe poÏehnat i jin˘mi zpÛsoby v závislosti na va‰í
vûrnosti, na va‰ich potﬁebách a na potﬁebách tûch, kter˘m slouÏíte. Po duchovních darech
máte touÏit a máte o nû velmi usilovat (viz NaS 46:8; 1. Korintsk˘m 76:51–60; Efezsk˘m
1:13–14). Tyto dary pﬁicházejí podle BoÏí vÛle prostﬁednictvím modlitby, víry a skutkÛ (viz
NaS 63:9–12; 84:64–73).
âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
Pﬁeãtûte si níÏe uvedené odkazy:
• PrÛvodce k písmÛm, „Duch Svat˘“, „Svûtlo, Svûtlo Kristovo“ a „Duch“.
• Our Search for Happiness, 84–86, 91–92.
• Vûrni víﬁe, „Duch Svat˘“ a „Duchovní dary“.
Písemnû popi‰te podstatu a úlohu Ducha Svatého.
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Pﬁeãtûte si Skutkové 4:23–33.
• Jak Petr a Jan usilovali o duchovní dary?
• Jak Pán zodpovûdûl jejich modlitby?
• Co se z této zku‰enosti mÛÏete nauãit o své práci?

Moc Ducha pÛsobící pﬁi obrácení
Moc Ducha Svatého je ústﬁedním prvkem vedoucím k obrácení. SnaÏte se porozumût
nauce o obrácení a také záÏitku spojenému s obrácením. Star‰í Boyd K. Packer vysvûtlil
ústﬁední úlohu Ducha pﬁi obrácení:
„KdyÏ dochází k obrácení, dûje se tak mocí Ducha. Aby bylo dosaÏeno úspûchu
v misionáﬁské práci, musejí nastat tﬁi vûci:
Musíme rozumût tomu, co musí zájemce pocítit, aby se obrátil.
Musíme rozumût tomu, jaké pocity musí mít misionáﬁ, aby uãil s mocí Ducha, jeÏ
zpÛsobuje obrácení.
A potom musíme rozumût tomu, jak se musí cítit ãlen, aby se úspû‰nû podílel na
záÏitku spojeném s obrácením.“ (Konference presidentÛ misie, 3. dubna 1985.)
âím lépe porozumíte tomu, jak se
zájemci, misionáﬁi a ãlenové cítí, kdyÏ
pﬁijímají svûdectví od Ducha, tím lépe
porozumíte své úloze, kterou je:
• Bádat v písmech a uãit se nauce a b˘t tím
povzneseni a mít osvícenou mysl.
• Vytváﬁet bûhem své v˘uky takové
prostﬁedí, v nûmÏ mÛÏe Duch Svat˘
vydávat svûdectví. Toho dosáhnete
v˘ukou a vydáváním svûdectví o
poselství o znovuzﬁízení. Uãte, jak jste
vedeni Duchem, a vydávejte svûdectví o
tom, Ïe mocí Ducha Svatého víte, Ïe to,
ãemu uãíte, je pravdivé.
• ¤ídit se vedením Ducha, kdyÏ
upravujete poselství potﬁebám daného
ãlovûka.
• Vyz˘vat lidi k ãinÛm. Jejich víra poroste, kdyÏ budou ãinit pokání, poslouchat
pﬁikázání a uzavírat smlouvy a dodrÏovat je.
Star‰í M. Russell Ballard o moci Ducha ﬁekl: „Opravdové obrácení pﬁichází skrze moc
Ducha. KdyÏ se Duch dotkne srdce, srdce se zmûní. KdyÏ jednotlivci... pociÈují, jak na nû
Duch pÛsobí, nebo kdyÏ vidí dÛkazy Pánovy lásky a Jeho milosrdenství ve svém Ïivotû,
vzdûlává je to a duchovnû posiluje a jejich víra v Nûj roste. Tyto zku‰enosti s Duchem
pﬁicházejí pﬁirozenû, je-li ãlovûk ochotn˘ zkou‰et slovo. Tímto zpÛsobem pocítíme, Ïe
evangelium je pravdivé.“ („Nyní je ãas“, Liahona, leden 2001, 88.)
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Duch Svat˘ pÛsobí na srdce lidí, aby tyto zmûny uskuteãnil. KdyÏ se lidé rozhodnou
dodrÏovat závazky, budou pociÈovat moc Ducha Svatého silnûji a budou získávat víru
poslouchat Krista. A tak máte lidem, se kter˘mi pracujete, pomáhat, aby rostli ve víﬁe,
tím, Ïe je vyz˘váte k tomu, aby ãinili pokání a uzavírali závazky a dodrÏovali je.

Poznámky

âinnost: Osobní studium
• Pﬁeãtûte si jeden nebo dva níÏe uvedené úseky z písem a pﬁemítejte o tom, co musí zájemce
pocítit, aby byl obrácen. Své pocity a dojmy si zaznamenejte do studijního deníku. O sv˘ch
my‰lenkách si pohovoﬁte s druh˘mi misionáﬁi a ãleny.
2. Nefi 4:16–35; Enos 1; Mosiá‰ 4–5; 18:7–14; 27–28; Alma 5; 17–22; 32; 36; 38
• Pﬁeãtûte si jeden nebo dva níÏe uvedené úseky z písem a pﬁemítejte o tom, co musíte
pociÈovat vy jako misionáﬁ a jako ãlen, abyste uãili s mocí zpÛsobující obrácení. Své pocity
a dojmy si zaznamenejte do studijního deníku. O sv˘ch my‰lenkách si pohovoﬁte s druh˘mi
misionáﬁi a ãleny.
1. Nefi 8:11–12; Mosiá‰ 28:1–4; Alma 26; 29; 31:26–38; 32; Moroni 7:43–48; NaS 4;
18:10–16; 50:21–22
Studium písem
Co tyto ver‰e uãí o moci Ducha ve va‰í práci?
2. Nefi 33:1–2
NaS 42:11–17

NaS 50:13–22
Skutkové apo‰tolÛ
2:37–38

1. Korintsk˘m 2:11–14
PrÛvodce k písmÛm,
„Obrácení, obrácen˘“

Co mÛÏete dûlat, abyste se ve své práci tû‰il moci Ducha?
Alma 32:27–28

NaS 42:14

Jan 7:17

Proã je dÛleÏité, abyste uãili tomu, co znáte a ãemu vûﬁíte?
Alma 5:43–47

NaS 52:9

NaS 80:4

Modlete se s vírou
Pánov˘m zpÛsobem mÛÏete uãit pouze mocí Ducha a Ducha obdrÏíte skrze modlitbu
víry. Pán ﬁekl: „A Duch vám bude dán skrze modlitbu víry; a neobdrÏíte-li Ducha, uãiti
nebudete.“ (NaS 42:14.) Budete-li se modlit o pomoc pﬁi své v˘uce, moc Ducha Svatého
ponese va‰e uãení „do srdce dûtí lidsk˘ch“ (2. Nefi 33:1).
President Gordon B. Hinckley znázornil tuto zásadu na pﬁíbûhu ze své misie:
„Nikdy nezapomenu na dva mladé muÏe, kteﬁí slouÏili v mé misii. Jeden byl superstar.
Byl vzdûlan˘. Byl bystr˘. Byl pohotov˘. Byl trochu namy‰len˘. Mûli jsme dal‰ího, kter˘
byl malíﬁem reklam. Pﬁi‰el z reklamního studia a mûl velice skrovné vzdûlání, o sv˘ch
nedostatcích ale vûdûl a spoléhal se na Pána. KdyÏ se modlil, vûdûli jste, Ïe rozmlouvá
s Pánem. Nebyla to rutina, byla to rozmluva a onen mlad˘ muÏ dokázal zázraky, zatímco
ten první bezdu‰e dûlal to, co mu bylo pﬁikázáno. Moc spoãívající na jednom a nedostatek moci u druhého byly zcela zjevné. Volejte k Pánu. On vás k tomu vyzval a On vám
bude odpovídat.“ (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 469.)
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Usilujte o to, abyste se modlili upﬁímnû,
s opravdov˘m zámûrem a „z celé síly srdce“
(Moroni 7:48). Úãinná modlitba vyÏaduje
velké úsilí (viz Moroni 10:3–4; NaS 8:10; 9:7).
VáÏnû pﬁem˘‰lejte o svém postoji a o
slovech, která pouÏíváte. KdyÏ se modlíte,
myslete na toto:
• PouÏívejte jazyka modlitby, kter˘
ukazuje, Ïe milujete a ctíte Nebeského
Otce. PouÏívejte vhodnou a uctivou ﬁeã
v kterémkoli jazyce, kter˘m mluvíte.
Napﬁíklad v angliãtinû pouÏívejte zájmena
z písem jako jsou Thee, Thou, Thy a Thine.
• VÏdy vyjádﬁete vdûãnost za svá poÏehnání.
Vûdomá snaha b˘t vdûãn˘m vám bude
pomáhat, abyste si uvûdomovali, jak je Pán
k vám ve va‰em Ïivotû milosrdn˘.
• Modlete se v˘slovnû o vedení a pomoc Ducha Svatého. UkaÏte, Ïe si tohoto poÏehnání
váÏíte, tím, Ïe jste vnímaví vÛãi duchovním vnuknutím a Ïe si jich jste vûdomi. Potom
se tûmito vnuknutími odváÏnû ﬁiìte.
• Modlete se s láskou a s pravou
láskou. Modlete se za lidi
jmenovitû. Proste o inspiraci,
která by vám pomohla porozumût
jejich potﬁebám a uspokojovat je.
Modlete se za blaho kontaktovan˘ch lidí, zájemcÛ, nov˘ch
obrácen˘ch a ménû aktivních
ãlenÛ. Modlete se za ãleny a
vedoucí knûÏství a pomocn˘ch
organizací ve své oblasti. Modlete
se za svou rodinu doma. Modlete
se za svého spoleãníka, dal‰í
misionáﬁe a svého presidenta
misie. Modlete se, abyste poznali,
jak mÛÏete pomáhat druh˘m, a
potom buìte ochotni pro nû
pﬁiná‰et obûti.

„Misionáﬁi mají... kaÏdé ráno pokleknout a
prosit Pána, aby uvolnil jejich jazyk a
hovoﬁil skrze nû pro poÏehnání tûch, které
budou uãit. Budou-li to dûlat, do jejich
Ïivota vstoupí nové svûtlo. Zavládne vût‰í
nad‰ení pro práci. Poznají, Ïe ve velice
skuteãném smyslu jsou sluÏebníky Pána a
hovoﬁí v Jeho zastoupení. Zjistí, Ïe ti,
které uãí, reagují jinak. Budou-li to
ãinit Duchem, jejich zájemci budou
reagovat pod vlivem téhoÏ Ducha.“
– PRESIDENT GORDON B. HINCKLEY
„MISIONÁ¤SKÁ SLUÎBA“, PRVNÍ CELOSVùTOVÉ
·KOLENÍ VEDOUCÍCH, 11. LEDNA 2003

• Modlete se o to, aby vám bylo
ukázáno, kam máte jít a co máte dûlat. Modlete se, abyste byli vedeni k tûm, kteﬁí jsou
pﬁipraveni pﬁijmout poselství o znovuzﬁízení. Modlete se, abyste je rozpoznali.
• Uznávejte, Ïe Nebesk˘ Otec ví lépe neÏ vy sami, co potﬁebujete. Spoléhejte se na
Ducha, abyste vûdûli, o co se máte modlit (viz 3. Nefi 19:24; NaS 46:28, 30).
• Ve sv˘ch veãerních modlitbách skládejte Pánu úãet ze sv˘ch denních ãinností.
Potom s Ním projdûte svÛj plán na pﬁí‰tí den. Naslouchejte vnuknutím Ducha.
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• Modlete se o sílu pro pﬁekonání poku‰ení. Poddávání se poku‰ení pﬁekáÏí Duchu.

Poznámky

• Modlete se, a je-li to vhodné, tak se i postûte o zvlá‰tní poÏehnání.
• Modlete se o písmech a pﬁemítejte nad nimi. Písma otevírají okno pro zjevení.
• Vûﬁte, Ïe BÛh vám na modlitby odpoví. Uznávejte, Ïe BoÏí my‰lení není va‰e my‰lení
(viz Izaiá‰ 55:8–9) a dÛvûﬁujte Bohu, Ïe vám na modlitby odpoví sv˘m vlastním
zpÛsobem a ve svém vlastním ãase.
âinnost: Osobní studium
Pﬁemítejte o níÏe uveden˘ch prohlá‰eních t˘kajících se upﬁímné modlitby:
„PotíÏ s vût‰inou na‰ich modliteb je v tom, Ïe je proná‰íme tak, jako bychom zvedali sluchátko
a objednávali si potraviny – objednáme a zavûsíme. Musíme meditovat, rozjímat, pﬁem˘‰let o
tom, o co a za co se modlíme, a potom hovoﬁit k Pánu jako jeden ãlovûk hovoﬁí s druh˘m.“
(Gordon B. Hinckley, Teachings of Gordon B. Hinckley, 469.)
„Je-li modlitba pouze kﬁeãovit˘m pláãem v období krize, potom je naprosto sobecká a my
zaãínáme pﬁem˘‰let o Bohu jako o opraváﬁi nebo agentuﬁe sluÏeb, která nám pomÛÏe pouze
v nouzov˘ch situacích. Na Nejvy‰‰ího máme myslet dnem i nocí – vÏdy – nejenom v dobách,
kdy v‰e ostatní selhalo a my zoufale potﬁebujeme pomoc.“ (Howard W. Hunter, The Teachings
of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 39.)
PouÏijte níÏe uvedenou stupnici a vyhodnoÈte své modlitby. Do studijního deníku si zapi‰te otázky
podobné tûmto: Kam byste na této stupnici zaﬁadil sám sebe? Kde byste na této stupnici chtûl b˘t?
Jak se chcete zmûnit?
·patné

Pﬁimûﬁené

Dobré

Slabá víra v Krista ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Silná víra v Krista
Nevdûãné ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Plné díkÛ
Mysl nesoustﬁedûná na práci ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Mysl soustﬁedûná na práci
Bez vztahu ke skutkÛm ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Skutky naplÀují modlitby
Opakující se ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Zamûﬁené na dne‰ní potﬁeby
Otupûlé pocity ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Vzdûlávající, osvûÏující
Zamûﬁené na neãisté my‰lenky ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Zamûﬁené na ãisté my‰lenky
Soustﬁedûné na sebe ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Pamatující na druhé lidi
Obecné, nekonkrétní ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Konkrétní, ne obecné
Chybí Duch ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Duch vede modlitbu
Nerozpoznávám odpovûdi ៊ᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡᔡ៉ Mám dÛvûru, Ïe BÛh odpovídá
na modlitby
Studium písem
Proã se musíte modlit o Ducha?
2. Nefi 32:8–9

NaS 42:14

NaS 50:13–22

Alma 37:36–37
3. Nefi 18:20
3. Nefi 19:9

NaS 50:29–30
PrÛvodce k písmÛm, „Modlitba“

O co se máte modlit?
Alma 6:6
Alma 13:28
Alma 34:17–27
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Uãte se rozpoznávat vnuknutí Ducha
Duch je vÏdy pﬁipraven, aby vás vedl a ﬁídil. Hovoﬁí v‰ak ti‰e, skrze va‰e pocity i va‰i
mysl. Jeden z velk˘ch úkolÛ pro vás i pro ty, s nimiÏ pracujete, je rozpoznávat tichá a
jemná vnuknutí Ducha Svatého.
Star‰í Boyd K. Packer uãil: „Hlas Ducha není v písmech popisován jako ,siln˘‘ nebo
,ostr˘‘. Není to ,hlas hromu ani... hlas velikého hﬁmotného hluku‘, ale spí‰e ‚tich˘ hlas
dokonalé mírnosti, jako by to byl ‰epot,‘ a ten mÛÏe ‚pronika[t] aÏ do nitra du‰e‘ a
‚zpÛsobi[t], Ïe... srdce hoﬁ[í]‘. (3. Nefi 11:3; Hel. 5:30; NaS 85:6–7.) VzpomeÀme si, Ïe
Eliá‰ zjistil, Ïe hlas Pánû nebyl ve vûtru ani v zemûtﬁesení ani v ohni, ale byl to ,hlas
tich˘ a [jemn˘]‘. (1. Král. 19:12.)
Duch nepﬁitahuje na‰i pozornost kﬁikem, ani s námi netﬁese tûÏkou rukou. Spí‰e ‰eptá.
Dot˘ká se nás tak jemnû, Ïe ho nemusíme, jestliÏe jsme pﬁíli‰ zaneprázdnûni, vÛbec
pocítit. (Îádn˘ div, Ïe nám bylo zjeveno Slovo moudrosti, protoÏe jak by mohl opilec
nebo narkoman pocítit takov˘ hlas?)
PﬁíleÏitostnû na nás bude tak silnû naléhat, Ïe mu nelze nevûnovat pozornost. Vût‰inou
v‰ak, pokud se neﬁídíme tímto jemn˘m pocitem, Duch ustoupí a ãeká, dokud se nezaãneme snaÏit naslouchat a sv˘m zpÛsobem a sv˘mi slovy neﬁekneme to, co v dávn˘ch dobách
Samuel: ,Mluv [Pane], nebo sly‰í sluÏebník tvÛj.‘ (1. Sam. 3:10.)“ („The Candle of the Lord“,
Ensign, Jan. 1983, 53.)
V dne‰ním svûtû o va‰i pozornost soupeﬁí mnoho hlasÛ, a nebudete-li opatrní, mohou
snadno pﬁehlu‰it duchovní dojmy.
âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
Prostudujte si níÏe uvedenou tabulku. Pﬁem˘‰lejte o tom, kdy jste zaÏili nûkter˘ z pocitÛ,
my‰lenek nebo dojmÛ popsan˘ch v níÏe uveden˘ch pasáÏích z písem. V prÛbûhu dal‰ího studia
a získávání zku‰eností doplÀujte k tomuto seznamu dal‰í pasáÏe. Pﬁem˘‰lejte o tom, jak mÛÏete
tyto zásady pouÏívat k tomu, abyste pomohli druh˘m pociÈovat a rozpoznávat Ducha.
NaS 6:23; 11:12–14;
¤ímanÛm 15:13; Galatsk˘m 5:22–23
NaS 8:2–3
NaS 128:1
Joseph Smith–Îivotopis 1:11–12
NaS 9:8–9
Alma 32:28; NaS 6:14–15; 1. Korintsk˘m 2:9–11
Alma 19:6
Mosiá‰ 5:2–5
Jan 14:26
Jan 14:27
Jan 16:13
Moroni 10:5
NaS 45:57
2. Nefi 31:18;
NaS 20:27; Jan 16:14
NaS 42:16; 84:85; 100:5–8; Luká‰ 12:11–12
Jan 16:8
Moroni 10:8–17; NaS 46:8–26; 1. Korintsk˘m 12
Alma 10:17; 12:3; 18:16, 20, 32, 35; NaS 63:41
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Dává pocity lásky, radosti, pokoje, trpûlivosti,
mírnosti, jemnosti, víry a nadûje.
Dává mysli my‰lenky a srdci pocity.
Zamûstnává mysl a pÛsobí na pocity.
Pomáhá písmÛm, aby mûla siln˘ úãinek.
Dává dobré pocity, aby uãil, Ïe nûco je pravdivé.
Osvûcuje mysl.
Nahrazuje temnotu svûtlem.
Posiluje touhu vyvarovat se
zla a poslouchat pﬁikázání.
Uãí pravdû a pﬁipomíná nám ji.
Dává pocity pokoje a útûchy.
Vede k pravdû a ukazuje budoucí vûci.
Zjevuje pravdu.
Vede a ochraÀuje pﬁed klamem.
Oslavuje Boha Otce a JeÏí‰e Krista
a vydává o nich svûdectví.
Vede slova pokorn˘ch uãitelÛ.
Rozpoznává a kárá hﬁích.
Dává dary Ducha.
Pomáhá vnímat neboli rozeznávat my‰lenky druh˘ch.
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NaS 46:30; 50:29–30
2. Nefi 32:1–5; NaS 28:15
1. Nefi 10:22; Alma 18:35
NaS 21:9; 100:8; Jan 15:26
2. Nefi 31:17; Alma 13:12; 3. Nefi 27:20
1. Nefi 2:16–17; 2. Nefi 33:1; Alma 24:8
1. Nefi 1:1–3; Exodus 31:3–5
1. Nefi 7:15; 2. Nefi 28:1; 32:7;
Alma 14:11; Mormon 3:16; Eter 12:2
NaS 50:13–22
NaS 88:3; Jan 14:26
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¤íká, o co se máme modlit.
¤íká, co máme dûlat.
Pomáhá spravedliv˘m mluvit s mocí a pravomocí.
Svûdãí o pravdû.
Posvûcuje a pﬁiná‰í odpu‰tûní hﬁíchÛ.
Pﬁiná‰í pravdu do srdce posluchaãe.
Zlep‰uje schopnosti a dovednosti.
Nutí nebo naopak zabraÀuje.
Vzdûlává uãitele i studenty.
Dodává útûchu.

President Gordon B. Hinckley v odpovûì na otázku: „Jak máme rozpoznávat vnuknutí Ducha?“ pﬁeãetl Moroniho 7:13, 16–17 a potom ﬁekl: „Toto je koneckoncÛ zkou‰ka.
Pﬁesvûdãuje to ãlovûka, aby ãinil dobro, aby se pozvedl, aby stál s hlavou vztyãenou,
aby dûlal správné vûci, aby byl laskav˘, aby byl ‰tûdr˘? Potom je od Ducha BoÏího...
Vyz˘vá-li to k ãinûní dobra, je to od Boha. Vyz˘vá-li to k ãinûní zla, je to od ìábla...
A ãiníte-li správné vûci a Ïijete-li správn˘m zpÛsobem, poznáte v srdci, jak˘ Duch
k vám hovoﬁí.
Vnuknutí Ducha rozpoznáte podle ovoce Ducha – to, co osvûtluje, to, co buduje, to,
co je pozitivní, kladné a povzná‰ející a vede nás k lep‰ím my‰lenkám, lep‰ím slovÛm a
lep‰ím skutkÛm, je Duch BoÏí.“ (Teachings of Gordon B. Hinckley, 260–261.)
BÛh odpovídá na va‰e modlitby skrze osobní inspiraci a zjevení. Prostﬁednictvím Ducha
Svatého vás povede ve va‰em úsilí najít zájemce, bûhem va‰í v˘uky znovuzﬁízenému evangeliu a pﬁi posilování ménû aktivních ãlenÛ a nov˘ch obrácen˘ch. Va‰ím úkolem je Ïít zpÛsobile, vroucnû se modlit a nauãit se rozpoznávat vedení Ducha a odváÏnû ho následovat.

Spoléhejte se na Ducha
Jako PánÛv sluÏebník máte konat Jeho práci Jeho zpÛsobem a Jeho mocí. Nûkteﬁí misionáﬁi si jsou jisti, Ïe vûdí, jak dosáhnout úspûchu. Jin˘m tato dÛvûra chybí. Mûjte v‰ak na
pamûti, Ïe svou dÛvûru a víru máte vkládat v Krista, a ne v sebe. Spoléhejte se radûji na
Ducha neÏ na své talenty a schopnosti. DÛvûﬁujte Duchu, Ïe vás povede v kaÏdé oblasti
va‰í práce. Prorok Joseph Smith uãil, Ïe Duch je základem v˘uky a kázání:
„Îádn˘ ãlovûk nemÛÏe kázat evangelium bez Ducha Svatého.“ (History of the Church,
2:477.)
„Nûkteﬁí byli povoláni a vysvûceni Duchem zjevení a proroctví a zaãali kázat tak,
jak jim Duch dával promlouvat, a i kdyÏ byli slabí, pﬁesto byli posilováni mocí BoÏí.“
(History of the Church, 4:538.)
„[Joseph Smith] pokraãoval, aby pﬁedal star‰ím pokyny t˘kající se kázání evangelia
a v‰típil jim nezbytnost získání Ducha, aby mohli kázat s Duchem Svat˘m seslan˘m
z nebe.“ (History of the Church, 4:13.)
Bûhem sv˘ch t˘denních a denních plánovacích zasedání si kaÏd˘ den budete muset
poloÏit nûkteré základní otázky – dokonce mnohokrát dennû (viz rámeãek Studium
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písem, kter˘ následuje, pro pﬁíklady otázek). Usilujte o inspiraci k tomu, abyste si na
tyto otázky odpovûdûli zpÛsobem, kter˘ vyÏaduje daná situace. Odpovûdi máte potom
pouÏít pﬁi vytváﬁení sv˘ch plánÛ. Máte ale také b˘t ochotni následovat Ducha a své
plány zmûnit, kdyÏ vyvstanou nepﬁedvídané pﬁíleÏitosti.
Prostudujte si níÏe uvedené ver‰e a uvaÏujte o tom, jak odpovídají na tyto dÛleÏité
otázky, které si máte kaÏd˘ den pokládat. UvaÏujte o tom, jak tyto pasáÏe ovlivní va‰e
úsilí nacházet lidi, va‰e plánovací zasedání, osobní studium a studium se spoleãníkem.
UvaÏujte také o tom, jak˘ mají v˘znam, kdyÏ uãíte lekce, kdyÏ vyz˘váte lidi k tomu,
aby uãinili závazky, kdyÏ závazky prÛbûÏnû kontrolujete, kdyÏ posilujete nové a ménû
aktivní ãleny a kdyÏ pracujete se ãleny.
Studium písem
Kam mám jít?
Helaman 10:17
NaS 31:11

NaS 75:26–27
NaS 79:1–2

Co mám dûlat?
1. Nefi 4:6
2. Nefi 32:2–5

NaS 28:15
NaS 52:3–4

Co mám ﬁíkat?
2. Nefi 33:1
Alma 5:43–46
Alma 11:22
Helaman 5:18
Helaman 13:3–5

NaS 33:8–10
NaS 50:13–22
NaS 68:1–4
NaS 75:3–11
NaS 100:5–8

Matou‰ 10:19–20
Marek 13:11
1. Korintsk˘m 2:4–5, 12–13
Exodus 4:10–12

Jak mám pﬁizpÛsobit své uãení potﬁebám sv˘ch zájemcÛ?
Alma 12:7
Alma 41:1

3. Nefi 17:2–3
NaS 71:1

NaS 84:85

Které ver‰e mám pouÏít a jak je mám pouÏít?
Mosiá‰ 18:19–20
Mosiá‰ 27:35
NaS 18:32–36

NaS 32:4
NaS 42:11–17
NaS 68:1–4

NaS 71:1
NaS 80:4
Luká‰ 24:13–32

Varování
KdyÏ se modlíte o inspiraci, máte si také své pocity ovûﬁovat. Napﬁíklad svá
rozhodnutí porovnejte s písmy a s uãením Ïijících prorokÛ. Ujistûte se o tom, Ïe va‰e
pocity jsou v souladu s povûﬁením, které máte; napﬁíklad neobdrÏíte zjevení, abyste
ﬁekli místnímu biskupovi, jak má vykonávat své povolání. O sv˘ch rozhodnutích a
závûrech diskutujte se sv˘m spoleãníkem, se sv˘m vedoucím okrsku nebo se sv˘m
presidentem misie, je-li to vhodné.
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President Howard W. Hunter poskytl tuto radu: „Dovolte mi pronést slova varování...
myslím, Ïe kdyÏ nejsme opatrní..., mÛÏeme se zaãít snaÏit napodobovat opravdov˘ vliv
Ducha Pánû neãestn˘mi prostﬁedky a prostﬁedky, které manipulují. Jsem znepokojen,
kdyÏ se zdá, Ïe silné emoce nebo hojnû kanoucí
slzy jsou povaÏovány za pﬁítomnost Ducha. Jistû,
Duch Pánû mÛÏe vyvolat silné citové pohnutí,
„Jsme-li toho hodni, máme
vãetnû slz, ale tento vnûj‰í projev nemá b˘t mylnû
právo získat zjevení pro
povaÏován za pﬁítomnost Ducha samotného.“
sebe, rodiãe pro své dûti a
(The Teachings of Howard W. Hunter, 184.) Duch
Pánû vÏdy vzdûlává.
ãlenové Církve ve svém
Zjevení a duchovní záÏitky jsou posvátné. Mají
povolání. Právo na získání
b˘t uchovávány v soukromí a hovoﬁit se o nich
zjevení pro druhé v‰ak
má pouze ve vhodn˘ch situacích. Jako misionáﬁi
nepﬁesahuje hranice
si moÏná budete duchovní záÏitky uvûdomovat
více neÏ kdykoli dﬁíve v Ïivotû. Odolávejte
na‰eho správcovství.“
poku‰ení o tûchto záÏitcích otevﬁenû hovoﬁit.
– PRESIDENT JAMES E. FAUST
Star‰í Boyd K. Packer radil: „Poznal jsem,
„SPOLEâENSTVÍ DUCHA SVATÉHO“, POSELSTVÍ PRVNÍHO
Ïe silné a pÛsobivé duchovní záÏitky k nám
P¤EDSEDNICTVA, B¤EZEN 2002, 2
nepﬁicházejí velmi ãasto. A kdyÏ se tak stane,
jsou obyãejnû pro na‰e vlastní vzdûlání, pouãení
nebo nápravu. Pokud k tomu nejsme povoláni oprávnûnou autoritou, nedávají nám
právo, abychom na jejich základû radili druh˘m nebo je napomínali.
Myslím si také, Ïe není moudré neustále hovoﬁit o neobvykl˘ch duchovních záÏitcích.
Ty mají b˘t ochraÀovány s péãí a mají se sdílet pouze tehdy, kdyÏ vás nabádá sám Duch,
abyste je pouÏili k poÏehnání druh˘ch.“ (Ensign, Jan. 1983, 53.)

Poznámky

Studium písem
Spoléhání na Ducha je tak dÛleÏité, Ïe Pán nás velice silnû varuje, abychom Ducha nepopírali
ani ho neuhá‰eli. Co se dovídáte z níÏe uveden˘ch pasáÏí z písem?
Jakob 6:8–9
3. Nefi 29:5–6

Mormon 9:7–9
Moroni 10:7–8

NaS 11:25–26
1. Tessalonicensk˘m 5:19–20

Zapamatujte si
• Modlete se s vírou, Ïe va‰e modlitby budou zodpovûzeny.
• Uãte se rozumût vnuknutím Ducha, rozpoznávat je a ﬁídit se jimi.
• Uãte se spoléhat se na Ducha, aby vám ukazoval, kam máte jít, co máte dûlat a co máte ﬁíkat.
• Uãte druhé, jak rozpoznávat Ducha.
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Námûty pro studium a uplatnûní
Osobní studium
• Své duchovní záÏitky si zaznamenávejte do deníku. Napﬁíklad odpovûzte na otázky
tohoto druhu: Porozumûl jsem nûãemu lépe, kdyÏ jsem studoval písma? Mûl jsem
nûjaké neobvyklé pﬁíleÏitosti setkat se s lidmi, se kter˘mi jsem se mohl podûlit o
nûjaké poselství? Bylo mi v okamÏiku, kdy jsem to potﬁeboval, dáno, co mám
ﬁíci? Pocítil jsem silnou lásku k lidem, se kter˘mi jsem se setkal? Jak byly mé
modlitby zodpovûzeny?

• Rozdûlte stránku na dva sloupce. Jeden sloupec nadepi‰te „Co udûlal Pán“ a
druh˘ „Co udûlal Lehi nebo Nefi“. Pﬁeãtûte pﬁíbûh o Liahonû a zlomeném luku
(1. Nefi 16:9–30) nebo o tom, jak Nefi stavûl loì (1. Nefi 17:7–16; 18:1–6).
Pﬁi ãtení zapisujte události z pﬁíbûhu do pﬁíslu‰n˘ch sloupcÛ. UvaÏujte o tom,
co vás pﬁíbûh mÛÏe nauãit o povaze inspirace.

• Projdûte si deník a najdûte situace, kdy jste byl veden Duchem nebo kdy jste mûl
zjevení nebo jin˘ dar Ducha. Pﬁem˘‰lejte o tom, kdy, kde a proã k tûmto záÏitkÛm
do‰lo. Udûlali jste nûco zvlá‰tního, abyste se na tento záÏitek pﬁipravili? Jak se
v tomto záÏitku projevila Pánova ruka? Jaké jste mûli pocity? Co mÛÏete dûlat,
abyste mûli podobné záÏitky? KdyÏ si budete tyto záÏitky pﬁipomínat, mohou vám
pomoci znovu rozpoznat a obdrÏet Ducha.

• Kniha Skutkové apo‰tolÛ v Bibli byla nazvána „Kniha SkutkÛ Svatého Ducha skrze
apo‰toly“. Pﬁeãtûte si záhlaví kapitol knihy Skutkové apo‰tolÛ a vysvûtlete, proã je
tento titul vhodn˘. Najdûte dÛkaz, kter˘ by va‰e vysvûtlení ospravedlnil.

• Prostudujte si níÏe uvedenou radu a pﬁemítejte o ní. Jak souvisí s va‰imi
kaÏdodenními ãinnostmi, které se t˘kají hlásání slova?
„¤ekni bratﬁím, aby byli pokorní a vûrní a dbali na to, aby si udrÏeli Ducha
Pánû, a on je povede správnû. Buìte opatrní a neodhánûjte ten tich˘ a jemn˘
hlas; ten je bude uãit tomu, co mají dûlat a kam mají jít; ten ponese plody
království. ¤ekni bratﬁím, aby mûli své srdce ochotné nechat se pﬁesvûdãit,
takÏe aÏ k nim Duch Svat˘ pﬁijde, jejich srdce bude pﬁipraveno ho pﬁijmout.
Ducha Pánû mohou rozpoznat ode v‰ech dal‰ích duchÛ – bude jim na‰eptávat
do du‰e pokoj a radost; zlobu, nenávist, svár a ve‰keré zlo odejme z jejich
srdce a jejich jedin˘m pﬁáním bude konat dobro.“ (Citováno v Juvenile
Instructor, 19 July 1873, 114.)
Prorok Joseph Smith dal tuto radu Brighamu Youngovi ve snu témûﬁ tﬁi roky po
své smrti. Kdybyste byli na místû Brighama Younga a obdrÏeli byste tuto radu,
co byste udûlali?

• Prostudujte si Almu 33:1–12; 34:17–29, 38. Na jaké otázky Alma odpovídal?
(Projdûte si Almu 33:1–2.) Jak Alma na tyto otázky odpovûdûl? Jaké uji‰tûní
poskytl, Ïe BÛh sly‰í modlitby a odpovídá na nû?

• Pán slíbil, Ïe Duch nás povede mnoha dÛleÏit˘mi zpÛsoby. Pﬁi ãetbû níÏe uveden˘ch pasáÏí urãete oblasti své práce, které vyÏadují vedení Ducha. Co pﬁikázání
a sliby obsaÏené v níÏe uveden˘ch ver‰ích znamenají pro va‰e osobní studium
a pro studium se spoleãníkem? Co znamenají pro schÛzky okrsku, konference
zóny, kﬁestní a dal‰í shromáÏdûní?
Modlitba
3. Nefi 19:24
NaS 50:30

NaS 46:30
¤ímanÛm 8:26

Vedení shromáÏdûní
Moroni 6:9
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Psaní
NaS 9:9
NaS 47:4

NaS 124:4
NaS 24:6

NaS 104:81
MojÏí‰ 6:6

• Pﬁeãtûte níÏe uvedené pasáÏe z písem (vãetnû záhlaví k tûmto oddílÛm).
NaS 60:1–5

NaS 61:1–4, 21–22

NaS 62:4–8

Co bylo v tomto pﬁípadû pro Pána velmi dÛleÏité?
Na ãem Pánu nezáleÏelo?
UvaÏujte o níÏe uvedeném prohlá‰ení star‰ího Dallina H. Oakse:
„[âlovûk mÛÏe mít] silnou touhu b˘t veden Duchem Pánû, ale... tuto touhu nemoudﬁe roz‰iﬁuje aÏ do bodu, kdy chce b˘t veden ve v‰em. Touha b˘t veden Pánem je
síla, ale musí b˘t doprovázena pochopením, Ïe Nebesk˘ Otec ponechává mnohá
rozhodnutí na na‰í osobní volbû. Osobní rozhodování je jedním ze zdrojÛ rÛstu a
oãekává se, Ïe se mu budeme vûnovat ve smrtelnosti. Lidé, kteﬁí se snaÏí pﬁesunout ve‰keré rozhodování na Pána a prosí o zjevení pﬁi kaÏdém rozhodnutí, brzy
zjistí, Ïe jsou situace, kdy se modlí o vedení a neobdrÏí ho. Pravdûpodobnû se to
napﬁíklad stane v bezpoãtu onûch situací, kdy jsou rozhodnutí snadná nebo kdy je
pﬁijatelné i druhé rozhodnutí.
Máme vûci prom˘‰let v mysli a pouÏívat pﬁitom rozumov˘ch schopností, které do
nás vloÏil ná‰ Stvoﬁitel. Potom se máme modlit o vedení, a kdyÏ ho obdrÏíme, máme
podle nûj jednat. NeobdrÏíme-li vedení, máme jednat podle svého nejlep‰ího úsudku.
Lidé, kteﬁí trvale hledají zjevené vedení t˘kající se vûcí, ve kter˘ch se Pán rozhodl, Ïe
nás nebude ﬁídit, si mohou odpovûì vymyslet ve vlastní fantazii nebo podle sv˘ch
sklonÛ, nebo mohou dokonce obdrÏet odpovûì prostﬁednictvím fale‰ného zjevení.“
(„Our Strengths Can Become Our Downfall“, Ensign, Oct. 1994, 13–14.)
Jak˘ je vztah mezi tím, kdyÏ se ﬁídíme vlastním úsudkem, a tím, kdyÏ se
spoléháme na Ducha?

Studium se spoleãníkem
• Pohovoﬁte si o modlitbách, které proná‰íte jako spoleãníci. Jsou vedeny Duchem
Svat˘m? Dostáváte na své modlitby odpovûdi? KdyÏ se modlíte jako spoleãníci:

– Vûﬁíte, Ïe BÛh vám dá to, oã ve spravedlivosti Ïádáte?
– Berete odpovûdi na své modlitby na vûdomí a dûkujete za nû?
– Modlíte se za lidi jmenovitû a uvaÏujete o jejich potﬁebách?
– Modlíte se za sebe navzájem a o to, aby vás vedl Duch?
– Dostáváte na své modlitby odpovûdi?
Pohovoﬁte si jako spoleãníci o tom, jak budete dychtivûji usilovat o Ducha.

• Diskutujte o rÛzn˘ch zpÛsobech, kter˘mi lidé popisují vliv Ducha Svatého. Zapisujte
si poznámky, které zájemci uãinili o sv˘ch zku‰enostech s Duchem, kdyÏ se uãili
evangeliu a kdyÏ se snaÏili zachovávat pﬁikázání. Jak mÛÏete pomoci druh˘m
rozpoznávat tento posvátn˘ vliv? Jak se pﬁitom mÛÏete vyvarovat toho, abyste
s nimi manipulovali?

• UvaÏujte o tom, jak se vás t˘ká tato rada, a diskutujte o tom: „Duchovní vûci si
nemÛÏete vynutit silou. Slova jako vynucovat, donucovat, nutit, tlaãit, vyÏadovat,
nepopisují ná‰ nárok na Ducha. NemÛÏete donutit Ducha, aby vám odpovûdûl, tak
jako nemÛÏete donutit fazoli, aby vyklíãila, nebo kuﬁe, aby se vyklubalo z vajíãka
dﬁíve, neÏ pﬁijde jejich ãas. MÛÏete vytvoﬁit podmínky, které rÛst, v˘Ïivu a ochranu
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podpoﬁí; ale nemÛÏete pÛsobit silou nebo je nutit – musíte ãekat, aÏ vyrostou.“
(Boyd K. Packer, „The Candle of the Lord“, Ensign, Jan. 1983, 53.)

• Diskutujte o níÏe uveden˘ch prohlá‰eních a o tom, jak tyto zásady mohou zmûnit
va‰e modlitby i práci. Jak mohou va‰e modlitby ovlivnit va‰e kaÏdodenní plánování,
stanovování cílÛ, práci a ãinnosti?
„Na‰e skutky jsou do znaãné míry dûtmi na‰ich modliteb. KdyÏ jsme se pomodlili,
jednáme; na‰e správné prosby mají za následek stanovení spravedlivého smûru
na‰eho jednání.“ (Bruce R. McConkie, „Why the Lord Ordained Prayer“, Ensign,
Jan. 1976, 12.)
„Upﬁímná modlitba pﬁedpokládá, Ïe kdyÏ prosíme o nûjaké poÏehnání nebo ctnost,
máme pro ono poÏehnání pracovat a onu ctnost pûstovat.“ (David O. McKay,
Secrets of a Happy Life, 114–115.)
„Proste [Boha], aby vás postavil právû tam, kde vás chce mít, a aby vám ﬁekl,
co chce, abyste dûlali, a chovejte v sobû pocit, Ïe jste po ruce, abyste to ãinili.“
(Brigham Young, Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 46.)

SchÛzka okrsku a konference zóny
• Pﬁedneste lekci o pouÏívání vhodné a uctivé ﬁeãi v modlitbû.
• Je-li to vhodné, poÏádejte misionáﬁe, aby se podûlili o pﬁíbûh nebo záÏitek, kter˘ sly‰eli pﬁi nedávném svûdeckém shromáÏdûní, pﬁi v˘uce nebo v jiné situaci. Duchovní
pﬁíbûhy a zku‰enosti, které vyprávûjí druzí lidé, vám mohou pomoci rozvinout víru a
uvûdomit si, Ïe vliv Ducha je ‰iroce roz‰íﬁen˘ a ãast˘.

• Vyjádﬁete vdûãnost za projevy Pánovy ruky ve va‰í práci (viz NaS 59:21). Diskutujte
o tom, jak vám vyjadﬁování vdûãnosti pomáhá vidût malé, ale velmi dÛleÏité zpÛsoby,
kter˘mi vám Pán Ïehná (viz Eter 3:5).

• PoÏádejte misionáﬁe, aby pronesli proslovy o poslání a moci Ducha Svatého.
• PoÏádejte nûkterého nedávno obráceného ãlena, aby pohovoﬁil o tom, jak na nûho
pÛsobil Duch, kdyÏ byl zájemcem.

President misie
• PﬁíleÏitostnû poÏádejte misionáﬁe, aby vhodné duchovní záÏitky uvedli ve svém
t˘denním dopise pro vás.

• Pﬁi pohovorech se misionáﬁÛ pﬁíleÏitostnû zeptejte na jejich ranní a veãerní
modlitby. Zeptejte se jich, zda si myslí, Ïe jsou jejich modlitby smysluplné.

• Zeptejte se misionáﬁÛ, jak pomáhají zájemcÛm pociÈovat a rozpoznávat Ducha.
• Je-li to vhodné, povûzte misionáﬁÛm, jak pﬁijímáte zjevení o pﬁesunech
misionáﬁÛ, o misionáﬁích, kteﬁí jsou neposlu‰ní nebo potﬁebují pomoc, a
o naukách, kter˘m uãíte.
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Jakou úlohu má
Kniha Mormonova?
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Vezmûte v úvahu
• Proã je Kniha Mormonova závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏenství?
• Jak Kniha Mormonova odpovídá na velké otázky du‰e?
• Proã je Kniha Mormonova tak mocn˘m nástrojem pﬁi procesu obrácení?
• Jak mám pouÏívat Knihu Mormonovu, abych posílil víru druh˘ch a abych jim
pomohl více se pﬁiblíÏit k Bohu?
• Proã je slib v Moronim 10:3–5 ústﬁedním bodem v misionáﬁské práci?

K

niha Mormonova je mocn˘m dÛkazem Kristovy boÏskosti. Je také dÛkazem toho, Ïe
znovuzﬁízení bylo uskuteãnûno prostﬁednictvím proroka Josepha Smitha. Nezbytnou
souãástí obrácení je obdrÏet svûdectví od Ducha Svatého, Ïe Kniha Mormonova je
pravdivá. Jako misionáﬁi musíte mít pﬁedev‰ím osobní svûdectví o tom, Ïe Kniha
Mormonova je pravdivá. Toto svûdectví mÛÏe vést bûhem procesu obrácení k hluboké
a trvalé víﬁe v moc Knihy Mormonovy. DÛvûﬁujte tomu, Ïe Duch Svat˘ vydá svûdectví
kaÏdému, kdo Knihu Mormonovu ãte, kdo o ní pﬁemítá a kdo s upﬁímn˘m srdcem,
s opravdov˘m zámûrem a s vírou v Krista se ptá Boha, zda je pravdivá. Toto svûdectví
Ducha Svatého má b˘t ústﬁedním bodem va‰í v˘uky.

Kniha Mormonova je závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏenství
Prorok Joseph Smith uãil, Ïe Kniha Mormonova je
„závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏenství“ (úvod ke Knize
Mormonovû). Pﬁi jiné pﬁíleÏitosti prohlásil: „Odejmûte Knihu
Mormonovu a zjevení, a kde je na‰e náboÏenství? Nemáme
Ïádné.“ (History of the Church, 2:52.)
Klenba je pevná architektonická konstrukce zhotovená
z dílÛ ve tvaru klínu, které se o sebe navzájem opírají.
Prostﬁední díl, neboli závûrn˘ kámen, je obvykle vût‰í neÏ

ZÁVùRN¯ KÁMEN
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ostatní klíny a udrÏuje ostatní kameny na místû. KdyÏ Joseph Smith nazval Knihu
Mormonovu „závûrn˘m kamenem na‰eho náboÏenství“, uãil, Ïe Kniha Mormonova drÏí
na‰e náboÏenství pohromadû. President Ezra Taft Benson ﬁekl, Ïe Kniha Mormonova je
závûrn˘m kamenem nejménû ve tﬁech smûrech:
Svûdectví o Kristu. „Kniha Mormonova je závûrn˘m kamenem v na‰em svûdectví o JeÏí‰i
Kristu, kter˘ sám je úheln˘m kamenem v‰eho, co dûláme. Mocnû a jasnû vydává
svûdectví o tom, Ïe On skuteãnû je.“
Plnost nauky. „Sám Pán prohlásil, Ïe Kniha Mormonova obsahuje ,plnost evangelia JeÏí‰e
Krista‘. (NaS 20:9.) ... V Knize Mormonovû nalezneme plnost tûch nauk, které jsou nutné
pro na‰e spasení. A jsou vyuãovány jasnû a jednodu‰e, takÏe se i dûti mohou uãit cestám
spasení a oslavení.“
Základ svûdectví. Právû tak, jako se rozpadne klenba, je-li
odstranûn závûrn˘ kámen, tak i celá Církev stojí nebo padá
s pravdivostí Knihy Mormonovy. Nepﬁátelé Církve tomu
jasnû rozumûjí. Proto jdou tak daleko ve snaze vyvrátit
pravdivost Knihy Mormonovy, neboÈ kdyby mohla b˘t
zdiskreditována, byl by s ní zdiskreditován i prorok
Joseph Smith. Stejnû by to dopadlo i s na‰ím nárokem na
klíãe knûÏství, na zjevení a na znovuzﬁízenou Církev.
Ale podobnû – jestliÏe je Kniha Mormonova pravdivá – a
miliony nyní svûdãí, Ïe mají svûdectví od Ducha, Ïe
skuteãnû pravdivá je – pak ãlovûk musí pﬁijmout tvrzení
o znovuzﬁízení a v‰e, co ho doprovází. (A Witness and a
Warning [1988], 18–19.)
Kniha Mormonova ve spojení s Duchem je va‰ím nejmocnûj‰ím prostﬁedkem pro
obrácení lidí. Je nejsprávnûj‰í ze v‰ech knih na zemi (viz úvod ke Knize Mormonovû).
Uãí jasnû Kristovû nauce, zejména v lekcích, kter˘m uãíte zájemce. PouÏívejte ji jako
hlavního zdroje pro v˘uku znovuzﬁízeného evangelia. NíÏe jsou uvedeny pﬁíklady
nauk, kter˘m jasnû uãí Kniha Mormonova a kter˘m budete uãit zájemce.
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Nauky

Odkazy

Poselství o znovuzﬁízení
evangelia JeÏí‰e Krista

Odpadlictví, znovuzﬁízení,
Joseph Smith, knûÏská
pravomoc

1. Nefi 12–14
2. Nefi 3; 26–29
Mosiá‰ 18

Plán spasení

„Velik˘ plán Vûãného Boha“
zahrnující pád AdamÛv,
usmíﬁení, vzkﬁí‰ení a soud

2. Nefi 2; 9
Mosiá‰ 3; 15
Alma 12; 40–42

Evangelium JeÏí‰e Krista

Víra v Krista, pokání, kﬁest,
dar Ducha Svatého a vytrvání
do konce

2. Nefi 31–32
3. Nefi 11; 27

Pﬁikázání; zákony a obﬁady

Obﬁady – napﬁíklad kﬁest,
konfirmace, vysvûcení ke
knûÏství a svátost

3. Nefi 11:22–28; 18
Moroni 2–6
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âinnost: Osobní studium
Do studijního deníku si zapi‰te odpovûdi na tyto otázky:
• Jak studium Knihy Mormonovy ovlivnilo va‰e svûdectví o JeÏí‰i Kristu?
• Jak mÛÏete pouÏívat Knihu Mormonovu, abyste pomáhali posilovat svûdectví druh˘ch?
Studium písem
Co o Knize Mormonovû ﬁíká Spasitel?
NaS 1:29
NaS 3:19–20
NaS 17:6

NaS 19:26–27
NaS 20:5–16
NaS 33:16

NaS 42:12
MojÏí‰ 7:62

Fotografii laskavû poskytla spoleãnost C. Harrison Conroy Co., Inc. Nekopírujte.

Kniha Mormonova svûdãí o Kristu
Hlavním posláním Knihy Mormonovy je
pﬁesvûdãit v‰echny lidi, Ïe JeÏí‰ je Kristus (viz
titulní strana Knihy Mormonovy). Svûdãí o Kristu
tím, Ïe potvrzuje, Ïe Jeho Ïivot, poslání a moc jsou
skuteãností. Uãí pravé nauce t˘kající se usmíﬁení,
které je základem plánu spasení. Nûkteﬁí z tûch,
jejichÏ spisy jsou zachovány v Knize Mormonovû,
osobnû vidûli Krista. Bratr JaredÛv, Nefi a Jakob
vidûli pﬁedsmrtelného Krista. Mormon a Moroni
vidûli vzkﬁí‰eného Krista. Kromû toho, velké
mnoÏství lidí se setkalo se Spasitelem bûhem jeho
krátké ale mocné náv‰tûvy mezi Nefity (viz 3. Nefi
11–28). Ti, kteﬁí o Spasiteli vûdí málo nebo nevûdí
nic, Ho poznají prostﬁednictvím ãetby Knihy
Mormonovy, pﬁemítání o ní a prostﬁednictvím
toho, kdyÏ se budou o ní modlit.
Svûdectví o Knize Mormonovû potvrzuje svûdectví Bible, Ïe JeÏí‰ je Jednorozen˘ Syn
BoÏí a Spasitel svûta. AÏ budete uãit plnosti evangelia JeÏí‰e Krista, budete ãasto svûdãit
o Spasiteli a Vykupiteli svûta. Mocí Ducha Svatého budete pﬁidávat své Ïivé svûdectví o
pravdivosti tohoto poselství.
Studium písem
Jaké dÛvody uvedli proroci Knihy Mormonovy pro sepsání sv˘ch záznamÛ?
1. Nefi 6:4–6
1. Nefi 9:3–5
2. Nefi 4:15–16
2. Nefi 25:23–29
2. Nefi 26:15–16
2. Nefi 29:11–14

2. Nefi 33:13–15
Jakob 1:4–7
Jakob 4:1–6, 12
Enos 1:13
Jarom 1:2
Omni 1:25–26

Slova Mormonova 1:3–8
Alma 37:2, 14
3. Nefi 5:14–15
Mormon 8:35
NaS 3:16–20
NaS 10:46–48
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Kniha Mormonova a Bible se vzájemnû podporují
Lidé zastávají ‰irokou ‰kálu pohledÛ na Bibli. Nûkteﬁí vûﬁí, Ïe Bible je naprosto dokonalá,
bez chyby a Ïe je to v‰e, co potﬁebujeme, abychom byli spaseni. Jiní si myslí, Ïe Bible je
literatura, která stojí za studium, popírají ale, Ïe je dÛkazem Kristovy boÏskosti a zázrakÛ
nebo Ïe je pﬁím˘m zjevením od Boha. Nûkteﬁí se rozhodli Bibli ignorovat a dal‰í ji nikdy
nevidûli nebo nemûli pﬁíleÏitost si ji pﬁeãíst.
Svatí posledních dnÛ vûﬁí, „Ïe Bible je slovo BoÏí, nakolik je pﬁeloÏena správnû“
(âlánky víry 1:8). Kniha Mormonova je daleka toho, aby s Biblí soutûÏila; podporuje ji,
nabádá nás, abychom ji ãetli, a svûdãí o pravdivosti jejího poselství. Knihu Mormonovu
a Bibli máte pouÏívat tak, aby se vzájemnû podporovaly.
Kniha Mormonova hovoﬁí o dávn˘ch smlouvách, které BÛh uzavﬁel se sv˘mi dûtmi; Bible
vypráví o velk˘ch prorocích, kteﬁí skrze víru také pﬁijali tyto smlouvy. Kniha Mormonova
svûdãí o Kristu a o Jeho usmíﬁení; Bible poskytuje zprávu o Jeho narození, sluÏbû, smrti,
usmíﬁení a vzkﬁí‰ení. A tak se Bible a Kniha Mormonova vzájemnû doplÀují a obohacují.
Anglické vydání Bible SPD ve verzi krále Jakuba a Kniha Mormonova mají kﬁíÏové
odkazy a studijní pomÛcky, díky kter˘m je dﬁevo Judovo (Bible) a dﬁevo Jozefovo
(Kniha Mormonova) v na‰ich rukou jedním (viz Ezechiel 37:15–17; viz také 1. Nefi
13:34–41; 2. Nefi 3:12; 29:8). Pﬁi v˘uce dávejte pﬁednost pasáÏím z Knihy Mormonovy,
ale také ukazujte, jak Kniha Mormonova a Bible uãí stejn˘m zásadám.
Knihu Mormonovu pouÏívejte k objasnûní a vysvûtlení pasáÏí z Bible. Napﬁíklad Nov˘
zákon uvádí, Ïe Kristus byl pokﬁtûn, aby naplnil „v‰elikou spravedlnost“ (Matou‰ 3:14–15).
Kniha Mormonova vysvûtluje, co znamená naplnit v‰elikou spravedlnost (viz 2. Nefi 31:5–9).
KdyÏ budete pouÏívat Knihu Mormonovu a Bibli jako dva doprovázející se svazky
písem, ony pﬁemohou svár a napraví fale‰nou nauku (viz 2. Nefi 3:12).
Bible uãí o zákonu svûdkÛ toto: „V ústech dvou neb tﬁí svûdkÛ staneÈ kaÏdé slovo.“
(2. Korintsk˘m 13:1.) V souladu s tímto zákonem Kniha Mormonova i Bible svûdãí o
JeÏí‰i Kristu.
âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
Najdûte kﬁíÏové odkazy t˘kající se níÏe uveden˘ch námûtÛ v Knize Mormonovû a v Bibli.
V závorce za kaÏd˘m námûtem jsou uvedeny pﬁíklady. DoplÀte vlastní pasáÏe a námûty.
• Proroci (Amos 3:7 a Jakob 4:4–6)
• Odpadlictví (2. Timoteovi 4:3–4 a 2. Nefi 28)
• Znovuzﬁízení (Skutkové apo‰tolÛ 3:19–21 a 1. Nefi 13:34–42)
• Dûti BoÏí (Skutkové apo‰tolÛ 17:29 a 1. Nefi 17:36)
Studium písem
Co o Knize Mormonovû ﬁíká Bible?
Jan 10:16
Izaiá‰ 29:4, 11–18

Ezechiel 37:15–17

PrÛvodce k písmÛm, „Efraim“, podheslo:
Dﬁevo Efraimovo neboli Jozefovo

Co o Bibli ﬁíká Kniha Mormonova?
1. Nefi 13:20–29, 40–41
2. Nefi 29:3–14

3. Nefi 23:1

Mormon 7:8–9

Jak˘mi zpÛsoby obû knihy slouÏí jako svûdectví o Kristu?
2. Nefi 29:8
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President Ezra Taft Benson ﬁekl, Ïe misionáﬁi „musejí ukazovat, jak [Kniha Mormonova]
odpovídá na velké otázky du‰e“. („Flooding the Earth with the Book of Mormon“, Ensign,
Nov. 1988, 5.)
Mezi „velké otázky du‰e“ mohou patﬁit napﬁíklad tyto otázky: Existuje skuteãnû BÛh?
Existoval jsem dﬁíve, neÏ jsem se narodil? Budu Ïít po smrti? Jak˘ je smysl Ïivota? Je
JeÏí‰ skuteãnû Spasitelem?
Jiné otázky se mohou zamûﬁovat na potﬁeby,
které mají spí‰e ãasn˘ charakter: Jak mohu zlep‰it
vztah se sv˘m manÏelem nebo manÏelkou? Jak
mohu pomoci sv˘m dospívajícím dûtem nebo
vnouãatÛm, aby se vyvarovaly drog nebo
nemorálnosti? Jak mohu najít práci, abych uÏivil
rodinu?
Evangelium JeÏí‰e Krista nám pomáhá
odpovídat na oba druhy otázek. KdyÏ uvûﬁíme,
Ïe Kniha Mormonova je pravdivá, zaãneme
odpovídat na otázky t˘kající se smyslu Ïivota
a nadûje na vûãn˘ Ïivot. Kniha Mormonova
popisuje plán ‰tûstí, kter˘ Ïivotu dává smysl a
perspektivu. V Knize Mormonovû se jasnû uãí
odpovûdím napﬁíklad na níÏe uvedené otázky.
• Existuje BÛh? (Alma 22)
• Co ode mne JeÏí‰ Kristus oãekává? (2. Nefi 9)
• Jak mi mÛÏe víra v JeÏí‰e Krista pomáhat? (Alma 36)
• Existuje Ïivot po smrti? (Alma 40)
• Jak˘ je smysl Ïivota? (Alma 34)
• Proã BÛh pﬁipou‰tí zlo a utrpení? (2. Nefi 2; Alma 14:9–11; 60:13)
• Potﬁebuje moje dítû kﬁest? (Moroni 8)
• Zná mû BÛh? (Alma 5:38, 58)
• Odpovídá BÛh na modlitby? (Enos 1)
• Jak mohu najít pokoj a radost? (Mosiá‰ 2, 4)
• Jak mÛÏe b˘t moje rodina ‰Èastnûj‰í a jednotnûj‰í? (Mosiá‰ 2)
• Jak mohu najít rovnováhu mezi svou rodinou a zamûstnáním? (3. Nefi 13)
• Jak mohu posílit vztah k manÏelovi nebo manÏelce? (3. Nefi 14)
• Jak se mohu vyvarovat zla, které ohroÏuje mou rodinu? (Alma 39)
• Jak se mohu vyvarovat hﬁíchu? (Helaman 5)
KdyÏ ãteme Knihu Mormonovu pod vedením Ducha, pomáhá nám najít odpovûdi na
osobní otázky. Uãí, Ïe modlitba a zjevení jsou klíãem k ﬁe‰ení konkrétních problémÛ.
Pomáhá nám mít víru, Ïe BÛh na‰e modlitby zodpoví.
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Kniha Mormonova nám také pomáhá
porozumût tomu, Ïe BoÏí pﬁikázání nejsou
„Ve svûtû mnohem
omezujícím seznamem toho, co dûlat máme, nebo
nebezpeãnûj‰ím... má
naopak co dûlat nemáme, ale ukazateli cesty ke
‰Èastnému a bohatému Ïivotu. KdyÏ zaãneme
Kniha Mormonova – Dal‰í
chápat, Ïe první zásady a obﬁady evangelia jsou
svûdectví o JeÏí‰i Kristu
cestou k bohatému Ïivotu, uvûdomíme si, Ïe tyto
v˘Ïivnou moc uzdravovat
zásady pomáhají odpovûdût na jakoukoli otázku a
hladovûjící duchy svûta.“
naplnit jakoukoli potﬁebu. Napﬁíklad pochopíme,
Ïe pokání, odpu‰tûní a smlouva, Ïe budeme
– PRESIDENT BOYD K. PACKER
slouÏit druh˘m, jsou nezbytné pﬁi zdokonalování
„KNIHA MORMONOVA – DAL·Í SVùDECTVÍ O
JEÎÍ·I KRISTU“, LIAHONA, LEDEN 2002, 73
vztahu s manÏelsk˘m partnerem. Uvidíme, Ïe víra
v Krista, pﬁijímání a dodrÏování smluv a
následování vnuknutí Ducha mÛÏe dospívajícím
pomoci, aby se vyvarovali mocn˘m poku‰ením, která je obklopují.
Evangelium mÛÏe vyﬁe‰it témûﬁ jakoukoli otázku nebo potﬁebu. Právû z tohoto
dÛvodu máte „uãiti zásadám evangelia mého, jeÏ jsou v Bibli a v Knize Mormonovû, ve
které je plnost evangelia“ (NaS 42:12).
âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
Zhotovte seznam „velk˘ch otázek du‰e“, které zájemci pokládají. Najdûte v Knize Mormonovû
ver‰e, které na tyto otázky odpovídají. Odpovûdi si zapi‰te do studijního deníku a pouÏívejte je
pﬁi v˘uce.

Kniha Mormonova pﬁibliÏuje lidi k Bohu
Prorok Joseph Smith o Knize Mormonovû ﬁekl, Ïe „se ãlovûk dodrÏováním jejích
pﬁedpisÛ pﬁiblíÏí Bohu více neÏli prostﬁednictvím kterékoli jiné knihy“ (úvod ke Knize
Mormonovû). Kniha Mormonova je odrazov˘m mÛstkem ke svûdectví a k osobnímu
zjevení. PouÏívejte Knihu Mormonovu, abyste lidem pomohli získat duchovní záÏitky,
zejména svûdectví od Ducha Svatého, Ïe samotná kniha je pravdivá. DÛsledn˘m
vyz˘váním lidí, aby Ïili podle zásad, které se nacházejí v Knize Mormonovû, jim
pomÛÏete rozvíjet víru v JeÏí‰e Krista a pﬁiblíÏit se k Bohu.
President Gordon B. Hinckley prohlásil: „Ti, kteﬁí s modlitbou v srdci ãtou [Knihu
Mormonovu], aÈ jsou chudí ãi bohatí, uãení nebo neuãení, rostou pod její mocí... Slibuji
vám bez v˘hrad, Ïe kdyÏ budete s modlitbou v srdci ãíst Knihu Mormonovu, bez ohledu
na to, kolikrát jste ji ãetli dﬁíve, do va‰eho srdce vstoupí... Duch Pánû. Va‰e rozhodnutí
kráãet v poslu‰nosti Jeho pﬁikázání se posílí a získáte silnûj‰í svûdectví, Ïe Syn BoÏí
skuteãnû Ïije.“ („The Power of the Book of Mormon“, Ensign, June 1988, 6.)

Na námitky odpovídejte pomocí Knihy Mormonovy
Mnozí lidé nebudou vûﬁit v‰emu, ãemu uãíte. President Ezra Taft Benson uãil, jak
Kniha Mormonova mÛÏe b˘t nejdÛleÏitûj‰í pomÛckou pﬁi reagování na tyto situace:
„Knihu Mormonovu máme pouÏívat pﬁi odpovídání na námitky vÛãi Církvi...
... V‰echny námitky, aÈ se t˘kají potratu, plurálního manÏelství, uctívání sedmého dne,
atd. závisejí v podstatû na tom, zda Joseph Smith a jeho následovníci byli, nebo nyní jsou,
proroci BoÏí, kteﬁí pﬁijímali, nebo nyní pﬁijímají, boÏské zjevení...
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... Jedin˘ problém, kter˘ si musí ãlovûk mající námitky
vyﬁe‰it sám, je ten, zda je Kniha Mormonova pravdivá.
NeboÈ je-li Kniha Mormonova pravdivá, potom JeÏí‰ je
Kristus, Joseph Smith byl jeho prorok, Církev JeÏí‰e
Krista Svat˘ch posledních dnÛ je pravdivá a i dnes ji
vede prorok pﬁijímající zjevení.
Na‰ím hlavním úkolem je hlásat evangelium a ãinit
to efektivnû. Nejsme povinni odpovídat na kaÏdou
námitku. KaÏd˘ ãlovûk je nakonec podpírán stûnou
víry a tam musí zaujmout své stanovi‰tû.“ (A Witness
and a Warning, 4–5.)
Napﬁíklad upﬁímní zájemci mohou mít námitky
k tomu, co jste uãili o Slovu moudrosti. Pomozte jim,
aby vidûli, Ïe jejich skuteãnou otázkou je, zda Joseph
Smith hovoﬁil jako BoÏí prorok, kdyÏ bylo toto pﬁikázání
v této dispensaci obnoveno. MÛÏete ﬁíci: „Mít víru
pﬁijmout toto uãení bude vyÏadovat uji‰tûní, Ïe toto
pﬁikázání k nám pﬁi‰lo prostﬁednictvím proroka Josepha
Smitha, kter˘ dostal zjevení od Boha. To, Ïe Joseph
Smith je prorok BoÏí, mÛÏe ãlovûk poznat tak, Ïe ãte
Knihu Mormonovu a modlí se o ní.“
Zájemci se sami musejí zbavit sv˘ch obav a námitek. Vy jim mÛÏete pomáhat, kdyÏ je
budete zamûﬁovat na to, co bude posilovat jejich víru v JeÏí‰e Krista – na to, aby ãetli Knihu
Mormonovu a modlili se o ní. KdyÏ budou posilovat své svûdectví o znovuzﬁízení, budou
mít sílu pﬁekonávat své námitky a obavy.
KdyÏ reagujete na jejich obavy, mûjte na pamûti, Ïe na‰e poznání pochází od novodob˘ch prorokÛ – od Josepha Smitha a jeho následovníkÛ – kteﬁí pﬁijímají pﬁímé zjevení od
Boha. První otázkou, kterou si tedy musí zájemce zodpovûdût, je otázka, zda byl Joseph
Smith prorok, a na tuto otázku mÛÏe získat odpovûì tím, Ïe bude ãíst Knihu Mormonovu
a modlit se o ní.
Joseph Smith a Kniha Mormonova
Jedna moÏnost, jak poznat, Ïe Joseph Smith je prorok BoÏí, je ãíst Knihu Mormonovu a modlit
se o ní.
âinnost: Osobní studium
Do studijního deníku si zapi‰te, jak byste se odvolali na Josepha Smitha a Knihu Mormonovu,
abyste odpovûdûli na níÏe uvedené námitky nebo obavy:
• „Nevûﬁím, Ïe BÛh je‰tû hovoﬁí k lidem.“
• „Vûﬁím, Ïe mohu uctívat Boha sv˘m vlastním zpÛsobem a Ïe ho nemusím uctívat
prostﬁednictvím nûjakého organizovaného náboÏenství.“
• „Proã, kdyÏ vstoupím do va‰í církve, musím pﬁestat pít víno pﬁi jídle?“
• „Proã potﬁebuji náboÏenství?“
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Jak máte pouÏívat Knihu Mormonovu?
Mnozí zájemci buì Knihu Mormonovu neãtou, nebo tomu, co ãtou, nerozumûjí. Ti,
kteﬁí Knihu Mormonovu neãtou nebo jí nerozumûjí, budou mít potíÏe s tím, aby obdrÏeli svûdectví, Ïe je pravdivá.
âtûte Knihu Mormonovu se sv˘mi zájemci
Pﬁi spoleãné ãetbû se modlete, aby Duch Svat˘ zájemcÛm dosvûdãil, Ïe Kniha Mormonova
je pravdivá.

ZájemcÛm mÛÏete pomáhat tím, Ïe s nimi
budete ãíst Knihu Mormonovu. Modlete se o
pomoc, abyste vybrali takové pasáÏe, které se
t˘kají jejich obav a problémÛ. MÛÏete s nimi
ãíst v rámci schÛzky pro v˘uku nebo bûhem
náv‰tûvy pro prÛbûÏnou kontrolu. MÛÏete
také domluvit, aby se zájemci ãetli ãlenové.
K obzvlá‰tû dÛleÏit˘m pasáÏím patﬁí
titulní strana, úvod (zejména poslední dva
odstavce) a Moroni 10:3–5. Tyto pasáÏe
pomáhají zájemcÛm pochopit, jak získat
svûdectví o Knize Mormonovû. Povzbuìte je, aby Knihu Mormonovu ãetli od zaãátku,
vãetnû svûdectví tﬁí a osmi svûdkÛ a svûdectví proroka Josepha Smitha.
âtûte krátké pasáÏe (napﬁíklad 1. Nefiho 3:7 nebo Mosiá‰e 2:17) i del‰í pasáÏe nebo celé
kapitoly (napﬁíklad 2. Nefiho 31, Almu 7 nebo 3. Nefiho 18) a diskutujte o nich.
KdyÏ ãtete se zájemci, obãas zastavte a
diskutujte o tom, co ãtete. UpozorÀujte je na
„NepovaÏujte prosím
klíãová poselství nebo dÛleÏité nauky a pﬁi
Knihu Mormonovu za
spoleãné ãetbû je vyhledávejte. Podûlte se o
samozﬁejmost. Modlete se
vhodné my‰lenky, pocity, svûdectví a osobní
o vizi, jak lze Knihu
zku‰enosti. Pomáhejte druh˘m pocítit duchovní
moc Knihy Mormonovy. Tímto zpÛsobem je
Mormonovu ve va‰í misii
mÛÏete uãit pravé nauce pﬁímo z Knihy
pouÏívat efektivnûji. Slibuji,
Mormonovy. Pokraãujte v této ãinnosti i pﬁi
Ïe kdyÏ tak budete ãinit,
následn˘ch náv‰tûvách, aby si lidé, které uãíte,
va‰e mysl bude osvícena a
mohli osvojit schopnost samostatnû si ãíst a
vy budete znát smûr,
modlit se.
kter˘m máte jít.“
KdyÏ uãíte zásadám a naukám, pouÏívejte
pﬁitom slova a v˘razy prorokÛ Knihy
– STAR·Í JOSEPH B. WIRTHLIN
Mormonovy. Vysvûtlete historické pozadí a
SEMINÁ¤ PRO NOVÉ PRESIDENTY MISIÍ, 23. âERVNA 1999
kontext pasáÏe. Vysvûtlete neznámá slova a
v˘razy.
„Vztahujte“ na sebe a na své zájemce to, co jste pﬁeãetli, tak, Ïe budete hledat uplatnûní,
která jsou dÛleÏitá pro vás osobnû i pro va‰e zájemce (viz 1. Nefi 19:23). „Vztahovat“
znamená vytváﬁet mentální most mezi porozumûním nauce a Ïivotem podle ní. Abyste
ãetli upﬁímnû, s opravdov˘m zámûrem, musíte vy i ti, které uãíte, b˘t ochotni podle nauky
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jednat, zaãlenit ji do svého kaÏdodenního Ïivota, a je-li to nutné, ãinit pokání. KdyÏ budete
Ïít podle dané nauky, získáte uji‰tûní, Ïe je pravdivá. Napﬁíklad mÛÏete zájemci ﬁíci:
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• „Nefi, podobnû jako vy, stál pﬁed tûÏk˘m úkolem. KdyÏ ale pouÏil víru a ﬁekl si ,pÛjdu
a uãiním vûci, které pﬁikázal Pán,‘ podaﬁilo se mu úkol splnit. (Pﬁeãtûte 1. Nefiho 3:7.)
Vím, Ïe BÛh pro vás pﬁipraví cestu, abyste dokázal Ïít podle Slova moudrosti.“
• „Jendo, je dobré, Ïe se chcete osvobodit od pocitu viny, kter˘ máte. To, co Spasitel
slíbil NefitÛm, slibuje i vám – budete-li ãinit pokání, dáte-li se pokﬁtít a pﬁijmete-li
Ducha Svatého, budete ,[nevinn˘] pﬁed Otcem‘.“ (Pﬁeãtûte 3. Nefiho 27:16.)
Spoléhejte se na slib v Moronim 10:3–5. KaÏd˘ ãlovûk, kter˘ ãte upﬁímnû tuto knihu a
modlí se o ní, mÛÏe naprosto jistû poznat, mocí Ducha Svatého, Ïe je pravdivá. Dûlejte
v‰e, co je ve va‰ich silách, abyste zájemcÛm pomáhali:
• âíst Knihu Mormonovu a pﬁemítat o jejím poselství, které se t˘ká JeÏí‰e Krista.
• Modlit se k Bohu s vírou v JeÏí‰e Krista, aby obdrÏeli svûdectví, Ïe Kniha Mormonova
je pravdivá a Ïe Joseph Smith je prorok znovuzﬁízení.
• Modlit se upﬁímnû a s opravdov˘m zámûrem, coÏ znamená, Ïe mají v úmyslu jednat
podle odpovûdí, které od Boha obdrÏí.
Vy také máte pravidelnû uplatÀovat tento slib, abyste posilovali a obnovovali své vlastní
svûdectví o Knize Mormonovû. Takto obnovované svûdectví vám bude pomáhat udrÏet
si pevnou dÛvûru, Ïe kaÏd˘, kdo tento slib uplatní, obdrÏí odpovûì.
PouÏívejte Knihu Mormonovu v kaÏdé oblasti své práce
Kniha Mormonova je mocnou pomÛckou pro obrácení ãlovûka. PouÏívejte ji jako svého hlavního
zdroje pro v˘uku znovuzﬁízené pravdy.

Zapamatujte si:
• Kniha Mormonova je závûrn˘m kamenem na‰eho svûdectví o Kristu, na‰í nauky a na‰eho
svûdectví.
• Kniha Mormonova uãí jasnû naukám obsaÏen˘m v misionáﬁsk˘ch lekcích.
• PouÏívejte Knihu Mormonovu, kdyÏ odpovídáte na otázky du‰e a kdyÏ reagujete na námitky
vÛãi Církvi.
• âtûte dÛslednû z Knihy Mormonovy se sv˘mi zájemci a s novû obrácen˘mi. Pomáhejte jim, jak
nejlépe umíte, aby si kaÏd˘ den sami ãetli a aby uplatÀovali ve svém Ïivotû to, ãemu se nauãí.
• DÛvûﬁujte Pánovu slibu, Ïe kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ upﬁímnû ãte Knihu Mormonovu a modlí se o
ní, mocí Ducha Svatého pozná, Ïe je pravdivá.
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Námûty pro studium a uplatnûní
Osobní studium
• Pﬁeãtûte si 2. Nefiho 2, 9, 30, 31, 32 a zv˘raznûte si kaÏd˘ odkaz na JeÏí‰e
Krista. Vypi‰te si Kristova rÛzná jména a tituly pouÏité v tûchto kapitolách.
Podtrhnûte si slova, která pronesl Kristus. Zv˘raznûte si Jeho vlastnosti a Jeho
skutky. V této ãinnosti mÛÏete pokraãovat, dokud nepﬁeãtete celou Knihu
Mormonovu.

• Do studijního deníku si zapi‰te, jaké jste mûli pocity, kdyÏ jste poprvé získali
duchovní svûdectví, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá.

• NaS 20:17 pouÏívá v˘raz „skrze tyto vûci víme“, aby uvedla nauky, které uãí a
objasÀuje Kniha Mormonova. Pﬁeãtûte si NaS 20:15–35 a vypi‰te si nauky, o
nichÏ je zde zmínka. Vyberte jednu z tûchto nauk a pouÏijte PrÛvodce k písmÛm,
abyste porovnali svÛj seznam s tím, co o tûchto naukách uãí Bible.

• Porovnejte kázání na hoﬁe v Matou‰ovi 5–7 a Kristovo kázání u chrámu ve
3. Nefim 12–14. Pi‰te si seznam jednoduch˘ch a drahocenn˘ch pravd
znovuzﬁízen˘ch prostﬁednictvím Knihy Mormonovy.

• Pi‰te si seznam otázek, které zájemci pokládají. Najdûte si pasáÏe Knihy
Mormonovy, které na tyto otázky odpovídají, a podle potﬁeby je pouÏívejte
pﬁi své kaÏdodenní v˘uce.

• Najdûte nûjak˘ ver‰ z Knihy Mormonovy, kter˘ mûní vá‰ Ïivot. Své pocity t˘kající
se tohoto ver‰e si zaznamenejte do studijního deníku.

• Najdûte v Knize Mormonovû kaÏd˘ pﬁípad, kde jsou zaznamenána slova nûãí
modlitby. Do studijního deníku si zapi‰te spoleãné prvky tûchto modliteb.

• Pﬁeãtûte si 2. Nefiho 33:10–15 a Moroniho 10:27–29, 34. Co vám povûdí Nefi a
Moroni u soudné stolice o tom, jak jste pouÏívali Knihu Mormonovu? Odpovûì si
zapi‰te a stanovte si cíle ke zlep‰ení.

• Ze záhlaví kapitol Mosiá‰e 11–16 si vypi‰te souhrn toho, ãemu uãil Abinadi.
Pﬁeãtûte si tyto kapitoly a svÛj souhrn roz‰iﬁte.

• Ze záhlaví kapitol Mosiá‰e 2–5 vypi‰te souhrn toho, ãemu uãil král Beniamin.
Pﬁeãtûte si tyto kapitoly a svÛj souhrn roz‰iﬁte.

• Pﬁi svém kaÏdodenním studiu Knihy Mormonovy si do studijního deníku
zaznamenávejte pasáÏe, které na vás zapÛsobily. Zapi‰te si, jak je budete
uplatÀovat ve svém Ïivotû.

Studium se spoleãníkem
• âtûte spoleãnû pasáÏe z Knihy Mormonovy. Podûlte se o to, ãemu jste se nauãili
a co jste pocítili. Také si navzájem vydávejte svûdectví.

• Kterému proroku nebo misionáﬁi Knihy Mormonovy byste se chtûli podobat a proã?
O svou odpovûì se podûlte se sv˘m spoleãníkem.

• Jako spoleãníci si pﬁeãtûte Almu 26 a 29. Podûlte se o pocity ze své misie. Své
pocity si zapi‰te do studijního deníku.

• Pﬁeãtûte si Almu 39 a pohovoﬁte si o tom, jak naprosto dÛleÏitá byla písma pro
Ammona a jeho misionáﬁské spoleãníky. Najdûte odkazy, které popisují, jak
pouÏívali písma.
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• Se spoleãníkem ãtûte Almu 11–14, jeden se ujmûte role Almy nebo Amuleka a
druh˘ role protivníkÛ. V‰ímejte si, jak tito misionáﬁi odpovídali na obtíÏné otázky.

• Pﬁeãtûte si níÏe uveden˘ pravdiv˘ pﬁíbûh a pohovoﬁte si o tom, co jste se nauãili o
v˘znamu a moci Knihy Mormonovy (jména byla pozmûnûna).
„KdyÏ jsme vyzvali Sniderovi ke kﬁtu a konfirmaci, sestra Sniderová byla pﬁipravena,
ale bratr Snider ﬁekl: ,Star‰í, nedûlejte si velké nadûje. Nevím, jestli to nûkdy dokáÏu!‘
I kdyÏ bratr Snider pﬁijímal to, ãemu jsme uãili, a byl vÏdy vﬁel˘ a pﬁátelsk˘, dûlal si
velké starosti s tím, jak by na vstup do jiné církve zareagovala jeho rodina.
Poté, co jsme nûkolik t˘dnÛ sledovali jeho boj, jsme se spoleãníkem pocítili,
Ïe máme se Sniderov˘mi znovu pﬁeãíst 3. Nefiho 11. Nikdy nezapomenu na to,
co se onoho veãera stalo. KdyÏ jsme otevﬁeli Knihu Mormonovu, mÛj spoleãník
vysvûtlil: ,Tato kapitola, jak si moÏná vzpomenete, vypráví o Spasitelovû náv‰tûvû
u lidu Knihy Mormonovy. Zde se doãítáme o Spasitelovû lásce k tûmto lidem a o
tom, ãemu je uãil.‘ V‰ichni jsme se stﬁídali ve ãtení po jednom nebo dvou ver‰ích.
KdyÏ jsme pﬁeãetli pát˘ ver‰, mÛj spoleãník ãtení pﬁeru‰il a ﬁekl: ,VÏdy na mne
pÛsobí popis hlasu, kter˘ sly‰eli, jak je zde uveden. Ten hlas nebyl ostr˘, nebyl
siln˘, a i kdyÏ to byl hlas tich˘, mûl na nû pronikav˘ úãinek. Tento hlas nejenom
sly‰eli u‰ima, ale hovoﬁil k jejich srdci.‘ Sledoval jsem, jak Sniderovi pozornû
naslouchají mému spoleãníkovi.
Po urãité diskusi o modlitbû a naslouchání Duchu pﬁi‰la ﬁada na bratra Snidera,
aby ãetl: ,A vizte, napotﬁetí hlasu, kter˘ sly‰eli, porozumûli; a ten jim pravil: Hle,
mÛj milovan˘ Syn, v nûmÏ se mi dobﬁe zalíbilo a v nûmÏ jsem oslavil jméno své –
sly‰te jej.‘ Bratr Snider se zastavil a peãlivû se zahledûl na svou Knihu
Mormonovu. Potom se podíval na mû a ﬁekl: ,Nebesk˘ Otec byl skuteãnû hrd˘ na
svého Syna, Ïe ano?‘ ,Ano,‘ ﬁekl jsem. Bratr Snider se podíval opût na svou knihu
a hledûl na otevﬁené stránky, jako by hluboce pﬁem˘‰lel. Nakonec ﬁekl: ,Chtûl
bych, aby na mû byl Nebesk˘ Otec také hrd˘. Pﬁem˘‰lím, jak by pﬁedstavil mû.
Myslím, kdybych... dobrá, kdybych chtûl, aby na mû byl hrd˘, potom musím dûlat
lépe to, co si ode mû pﬁeje.‘ ,Ano, myslím, Ïe by to bylo dÛleÏité,‘ odpovûdûl
jsem. ,Dobﬁe,‘ pokraãoval bratr Snider. ,Myslím, Ïe jsem si dûlal pﬁíli‰ velké
starosti s tím, co si budou myslet v‰ichni ostatní, a málo jsem pom˘‰lel na to,
co si myslí BÛh.‘ Po krátké pauze bratr Snider pok˘val hlavou a s odhodlan˘m
pohledem ﬁekl: ,Myslím, Ïe udûlám nejlépe, kdyÏ se dám pokﬁtít.‘ Jeho odpovûì
byla tak neoãekávaná, Ïe jsme na nûj se spoleãníkem vytﬁe‰tili oãi. Nakonec mÛj
spoleãník ﬁekl. ,Ano, to bude správné. Skuteãnû, pozdûji v této kapitole Spasitel
uãí...‘ KdyÏ mÛj spoleãník hovoﬁil, pociÈoval jsem oheÀ v srdci a vdûãnost za moc
Knihy Mormonovy.“
Jak tito misionáﬁi pouÏili Knihu Mormonovu? Jak ji budete se sv˘m spoleãníkem
uÏívat efektivnûji pﬁi svém misionáﬁském úsilí?

SchÛzka okrsku a konference zóny
• Procviãujte pouÏívání Knihy Mormonovy v‰emi zpÛsoby uveden˘mi v hlavním
záhlaví této kapitoly.

• Zapisujte si námitky nebo otázky, které zájemci mají. Navzájem si vysvûtlujte, jak
byste na tyto otázky odpovûdûli za pouÏití Knihy Mormonovy.

• âtûte spoleãnû pasáÏe z Knihy Mormonovy. Podûlte se o poznání, pocity a
svûdectví.

• Procviãujte pouÏití Knihy Mormonovy k potvrzení poselství o znovuzﬁízení.
• Vyberte si jednoho z velk˘ch misionáﬁÛ Knihy Mormonovy. Hovoﬁte o
charakteristick˘ch vlastnostech tohoto misionáﬁe a poÏádejte misionáﬁe, aby si je
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zapsali. Vyzvûte kaÏdého misionáﬁe, aby si dal za cíl, Ïe bude jednu z tûchto
vlastností uplatÀovat. Tuto ãinnost t˘kající se misionáﬁÛ z Knihy Mormonovy
pravidelnû opakujte.

• Vyzvûte misionáﬁe, aby se podûlili o zku‰enosti, pﬁi nichÏ Kniha Mormonova
pomohla jejich zájemcÛm pﬁi procesu obrácení.

• PoÏádejte misionáﬁe, aby se podûlili o svou nejlep‰í odpovûì z Knihy Mormonovy
na nûkterou otázku du‰e.

President misie
• Uãte misionáﬁe, jak mají pouÏívat Knihu Mormonovu k potvrzení pravdivosti
poselství o znovuzﬁízení.

• Pﬁeãtûte s misionáﬁi 1. Nefiho 1 a porovnejte ji se zku‰eností Josepha Smitha.
• Poskytnûte misionáﬁÛm ãist˘ broÏovan˘ v˘tisk Knihy Mormonovy. PoÏádejte je,
aby si rÛzn˘mi barvami zv˘raznili:

– KaÏd˘ odkaz na JeÏí‰e Krista (kaÏdé z Jeho jmen nebo zájmen, která se
k Nûmu vztahují).

– Jeho slova (pronesená pﬁímo Jím nebo proroky, kdyÏ ﬁíkají: „Tak praví Pán“).
– Jeho vlastnosti.
– Nauky a zásady obsaÏené v Knize Mormonovû.
PoÏádejte misionáﬁe, aby na kaÏdé stránce dole spoãítali celkov˘ poãet zv˘raznûn˘ch
míst. Pﬁi pohovorech a bûhem schÛzek okrsku v prÛbûhu dvou nebo tﬁí mûsícÛ, kdy
budete tuto ãinnost provádût, Ïádejte misionáﬁe, aby se vzájemnû podíleli o to, ãemu
se nauãili. Mohli byste uváÏit, Ïe podobnou ãinnost vykonáte v rámci celé misie
s tím, Ïe budete zv˘razÀovat odkazy na víru v JeÏí‰e Krista, pokání, kﬁest, dar Ducha
Svatého nebo na kteroukoli základní zásadu evangelia.

• Bûhem pohovorÛ vyz˘vejte misionáﬁe, aby se s vámi podûlili o ver‰e z Knihy
Mormonovy, které mûní jejich Ïivot.

• Pomozte misionáﬁÛm, aby vidûli, jak Kniha Mormonova uãí naukám obsaÏen˘m
v misionáﬁsk˘ch lekcích. Kdyby napﬁíklad bylo námûtem usmíﬁení, nechÈ si
misionáﬁi zapí‰í do jednoho sloupeãku kaÏd˘ hlavní prvek usmíﬁení, o kterém se
uãí v Knize Mormonovû, vãetnû odkazÛ na nûj. AÈ si potom zapí‰í do druhého
sloupeãku k pﬁíslu‰n˘m prvkÛm usmíﬁení stejné prvky, jak jim uãí Bible, tak, aby
byly vedle sebe. PoÏádejte misionáﬁe, aby ponechali prázdná místa u tûch prvkÛ,
které v Bibli chybûjí nebo jim Bible neuãí. MisionáﬁÛm bude zcela zﬁejmé, jak˘m
zpÛsobem je Kniha Mormonova závûrn˘m kamenem na‰í nauky. TutéÏ ãinnost lze
provádût s dal‰ími naukami, kter˘m misionáﬁi uãí.

• Sepi‰te otázky du‰e, které lidé kladou misionáﬁÛm ve va‰í misii. Vyzvûte
misionáﬁe, aby nalezli odpovûdi v Knize Mormonovû.
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Jak mám rozvíjet
kﬁesÈanské vlastnosti?

Poznámky

Vezmûte v úvahu
• Jak mohu rozvíjet vlastnosti, které mne uãiní mocnûj‰ím a efektivnûj‰ím sluÏebníkem
evangelia JeÏí‰e Krista?
• Jak mi rozvíjení kﬁesÈansk˘ch vlastností pomÛÏe naplnit mé misionáﬁské poslání?
• Kterou vlastnost potﬁebuji rozvinout nejvíce?

N

a poãátku své pozemské sluÏby se JeÏí‰ Kristus procházel po pobﬁeÏí Galilejského
moﬁe a zavolal na dva rybáﬁe, Petra a Ondﬁeje. „Poìte za mnou“, ﬁekl, „a uãiním vás
rybáﬁe lidí“. (Matou‰ 4:19; viz také Marek 1:17.) Pán ke svému dílu povolal i vás, a zve
vás, abyste Jej následovali. V˘zva následovat Krista je v˘zvou ﬁídit se Jeho pﬁíkladem a
stát se takov˘m, jako je On.
Nûkteré kapitoly v pﬁíruãce KaÏte evangelium mé jsou zamûﬁeny na to, co jako misionáﬁi
musíte dûlat – jak studovat, jak uãit, jak moudﬁe nakládat s ãasem. Není v‰ak dÛleÏité
jen to, co dûláte, ale také to, kdo jste.
Znovuzﬁízené evangelium vám umoÏÀuje stát se takov˘mi, jako jsou Nebesk˘ Otec a
JeÏí‰ Kristus. Spasitel nám ukázal cestu. Je nám dokonal˘m pﬁíkladem a pﬁikazuje nám,
abychom se stali takov˘mi, jako je On (viz 3. Nefi 27:27). Uãte se o Nûm a snaÏte se zaãlenit
Jeho vlastnosti do svého Ïivota. Mocí Jeho usmíﬁení mÛÏete tohoto cíle dosáhnout a mÛÏete
vést ostatní k tomu, aby ho dosáhli také.
Písma popisují nezbytné kﬁesÈanské vlastnosti, které v sobû musíte rozvíjet nejen jako
misionáﬁ, ale i v prÛbûhu svého Ïivota. Prostudujte si pasáÏe z písem v této kapitole a
hledejte dal‰í pﬁíklady kﬁesÈansk˘ch vlastností pﬁi studiu dal‰ích pasáÏí.
KﬁesÈanské vlastnosti jsou darem od Boha. Získáte je, kdyÏ budete svobodu jednání
pouÏívat spravedlivû. PoÏádejte Nebeského Otce, aby vám tûmito vlastnostmi poÏehnal;
nemÛÏete je v sobû rozvinout bez Jeho pomoci. S touhou potû‰it Boha si uvûdomujte své
slabosti a buìte ochotní a dychtiví se zlep‰it.
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Studium písem
Co se v tûchto ver‰ích pí‰e o následování pﬁíkladu JeÏí‰e Krista?
3. Nefi 12:48
3. Nefi 27:21, 27

Jan 13:1–16

1. Petrova 2:21

Jak spolu souvisejí první zásady evangelia a kﬁesÈanské vlastnosti?
Moroni 8:25–26

Námûty pro studium této kapitoly
Tuto kapitolu je moÏné studovat mnoha zpÛsoby. Zkuste jeden z níÏe uveden˘ch námûtÛ:
• Po provedení „Vyhodnocení vlastností“ na konci této kapitoly si vyberte vlastnost,
kterou nejvíce potﬁebujete rozvinout nebo kterou si nejvíce pﬁejete rozvinout.
Prostudujte si oddíl vûnovan˘ této vlastnosti a stanovte si cíle, abyste ji rozvíjeli.
• Pﬁeãtûte si kapitolu bez studia uveden˘ch ver‰Û a rozhodnûte se, kterou vlastnost si
chcete prostudovat hloubûji. Potom si prostudujte klíãové ver‰e spojené s touto vlastností.
Vyhledejte v písmech dal‰í ver‰e, které uãí o této vlastnosti, av‰ak nejsou uvedeny v této
kapitole. Do svého studijního deníku si zapi‰te námûty pro rozvíjení této vlastnosti.
• Vyberte si vlastnost, kterou si pﬁejete prostudovat. ¤iìte se postupem uveden˘m
v oddíle „Rozvíjení kﬁesÈansk˘ch vlastností“, kter˘ najdete na konci této kapitoly.

KdyÏ máte víru v Krista, pak v Nûj vûﬁíte jako v Syna
BoÏího, Otcova Jednorozeného v tûle. Pﬁijímáte Ho jako
svého Spasitele a Vykupitele a ﬁídíte se Jeho uãením.
Vûﬁíte, Ïe skrze Jeho usmíﬁení vám mohou b˘t hﬁíchy
odpu‰tûny. Víra v Nûj znamená, Ïe Mu dÛvûﬁujete a jste
si jisti tím, Ïe On vás má rád.
Víra vede ke skutkÛm, k nimÏ patﬁí pokání, poslu‰nost
a zasvûcená sluÏba. KdyÏ máte víru v JeÏí‰e Krista,
dÛvûﬁujete Pánu natolik, Ïe se ﬁídíte Jeho pﬁikázáními –
i kdyÏ zcela nerozumíte dÛvodÛm pro jejich existenci.
DokáÏete to, co si Pán pﬁeje, abyste dokázali. PomÛÏete
vyvolat dobro ve svém vlastním Ïivotû i v Ïivotû druh˘ch.
V souladu s vÛli Pánû jste schopni ãinit zázraky. Va‰e víra
se projeví pílí a prací.
Víra je zásada moci. BÛh pracuje skrze svou moc,
pouÏívá ji v‰ak zpravidla v odpovûì na víru (viz Moroni 10:7). Pracuje podle víry sv˘ch
dûtí. Pochyby a strach jsou protikladem víry.
Va‰e víra vzroste piln˘m studiem, modlitbou, zasvûcenou sluÏbou a poslu‰ností
vnuknutí Ducha Svatého a pﬁikázání.
Va‰e víra v JeÏí‰e Krista poroste, ãím lépe budete poznávat Jeho a Jeho uãení. KdyÏ
budete zkoumat písma a budete v nich bádat, poznáte Jeho cesty, Jeho lásku ke v‰em
lidem a Jeho pﬁikázání.
Víra mimo jiné znamená dÛvûru v poslání a moc Ducha Svatého. Vírou obdrÏíte
odpovûdi na modlitby a osobní inspiraci, která vás povede v Pánovû práci.
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Studium písem
Co je to víra?
Alma 32:21
Eter 12:6

ÎidÛm 11:1; viz poznámku pod ãarou b
PrÛvodce k písmÛm, „Vûﬁiti, víra“

Vûrni víﬁe, „Víra“

Jak získáte víru a co mÛÏete vírou vykonat?
2. Nefi 25:29
2. Nefi 26:13
Mosiá‰ 4:6–12

Alma 32
Helaman 15:7–8
Eter 12:7–22

Moroni 7:33
¤ímanÛm 10:17
ÎidÛm 11

Jaká poÏehnání získáváme vírou?
Mosiá‰ 3:17
Mosiá‰ 5:1–15

Helaman 5:9–12

Jan 14:6

Nadûje
Nadûje je trvalá dÛvûra, Ïe Pán splní sliby,
jeÏ vám dal. Projevuje se jistotou, optimismem,
„NechÈ jako uãedníci
nad‰ením a trpûlivou vytrvalostí. Je to víra
poÏehnaní nadûjí podáváme
a oãekávání, Ïe se nûco pﬁihodí. KdyÏ máte
pomocnou ruku v‰em tûm,
nadûji, propracováváte se zkou‰kami a
kteﬁí se z jakéhokoli dÛvodu
obtíÏemi s jistotou a uji‰tûním, Ïe v‰echny
vûci budou spoleãnû pÛsobit pro va‰e dobro.
uch˘lili od nadûje evangelia
Nadûje vám pomáhá vítûzit nad skleslostí.
(viz Kol. 1:23). NechÈ
Písma ãasto popisují nadûji v JeÏí‰e Krista jako
pozvedáme ruce, jeÏ jsou
uji‰tûní, Ïe zdûdíte vûãn˘ Ïivot v celestiálním
svû‰eny v beznadûji.“
království.
President James E. Faust uãil:
– STAR·Í NEAL A. MAXWELL
„BRIGHTNESS OF HOPE“, ENSIGN, NOV. 1994, 36
„Nadûje je kotvou na‰í du‰e...
Nadûje je dÛvûra v BoÏí sliby, víra, Ïe pokud
jednáme nyní, touÏebná poÏehnání se naplní v budoucnosti...
Spolehliv˘m zdrojem na‰í nadûje je to, Ïe jsme synové a dcery Boha a Ïe Jeho Syn,
Pán JeÏí‰ Kristus, nás zachránil od smrti.“ („Nadûje, kotva du‰e“, Liahona, leden 2000.)
Studium písem
Co je to nadûje a v co máme doufat?
2. Nefi 31:20
Alma 58:10–11
Eter 12:4, 32

Moroni 7:40–48
NaS 59:23
NaS 138:14

¤ímanÛm 8:24–25
ÎidÛm 6:10–20
PrÛvodce k písmÛm, „Doufati, nadûje“

Pravá láska a láska
Jeden ãlovûk se jednou zeptal JeÏí‰e: „Které jest pﬁikázání veliké v zákonû?“ JeÏí‰
odpovûdûl: „Milovati bude‰ Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze v‰í du‰e své,
a ze v‰í mysli své. To jest pﬁední a veliké pﬁikázání. Druhé pak jest podobné tomu:
Milovati bude‰ bliÏního svého jako sebe samého.“ (Matou‰ 22:36–39.)
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Pravá láska je „ãistá láska Kristova“
(Moroni 7:47). Obsahuje v sobû vûãnou
lásku Boha ke v‰em Jeho dûtem. Máme
usilovat o to, abychom si osvojili tento
druh lásky. KdyÏ jste naplnûni pravou
láskou, posloucháte BoÏí pﬁikázání a dûláte
v‰e, co mÛÏete, abyste slouÏili ostatním a
pomáhali jim pﬁijmout znovuzﬁízené
evangelium.
Pravá láska je dar od Boha. Prorok
Mormon ﬁekl, Ïe se máme „[modlit]
k Otci z celé síly srdce, [abychom] mohli
b˘ti naplnûni touto láskou“ (Moroni 7:48).
KdyÏ se budete ﬁídit touto radou a budete
se ze v‰ech sil snaÏit konat spravedlivá
díla, va‰e láska ke v‰em lidem poroste, obzvlá‰tû k tûm, mezi nimiÏ pracujete. Zaãnete
pociÈovat upﬁímn˘ zájem o vûãné blaho a ‰tûstí ostatních lidí. Uvidíte je jako dûti BoÏí,
které mají schopnost stát se takov˘mi, jako je ná‰ Nebesk˘ Otec, a budete pracovat
v jejich prospûch. Vyvarujete se negativních pocitÛ, jak˘mi jsou zloba, závist, Ïádostivost
nebo chamtivost. Vyvarujete se posuzování druh˘ch, jejich kritizování nebo toho, abyste
o nich ﬁíkali nûco negativního. Budete se snaÏit pochopit je i jejich stanovisko. Budete
s nimi mít trpûlivost a budete se jim snaÏit pomáhat, kdyÏ budou mít problémy nebo
kdyÏ budou skleslí. Pravá láska, stejnû jako víra, vede k ãinÛm. Pravou lásku v sobû
rozvinete tehdy, kdyÏ budete vyhledávat pﬁíleÏitosti ke sluÏbû ostatním a k tomu, abyste
dávali sami ze sebe.
Studium písem
Co je to pravá láska?
Moroni 7:45–48

1. Korintsk˘m 13

PrÛvodce k písmÛm, „Pravá láska“

Jak JeÏí‰ Kristus projevoval pravou lásku?
1. Nefi 19:9
Alma 7:11–13

Eter 12:33–34

Luká‰ 7:12–15

Co vás tyto ver‰e uãí o pravé lásce?
2. Nefi 26:30
Mosiá‰ 2:17
Mosiá‰ 28:3

Alma 7:24
Eter 12:28
NaS 88:125

1. Timoteovi 4:12
1. Petrova 4:8; viz poznámku pod ãarou a

Ctnost
Ctnost vzniká ve va‰ich nejskrytûj‰ích my‰lenkách a tuÏbách. Je to zpÛsob my‰lení a
chování zaloÏen˘ na vysok˘ch morálních zásadách. ProtoÏe Duch Svat˘ nepﬁeb˘vá
v neãist˘ch svatostáncích, ctnost je nezbytnou podmínkou k obdrÏení vedení Ducha.
To, na co se rozhodnete myslet a co se rozhodnete dûlat, kdyÏ jste o samotû a kdyÏ vûﬁíte,
Ïe se nikdo nedívá, je siln˘m mûﬁítkem va‰í ctnosti.
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Ctnostní lidé jsou duchovnû ãistí a neposkvrnûní. Soustﬁeìují se na spravedlivé,
povzná‰ející my‰lenky a nehodné my‰lenky, jeÏ vedou k nevhodn˘m ãinÛm, z mysli
vyhánûjí. DodrÏují BoÏí pﬁikázání a ﬁídí se radami církevních vedoucích. Modlí se o sílu
odolávat poku‰ení a o sílu dûlat to, co je správné. âiní rychle pokání z jakéhokoli hﬁíchu
nebo ‰patného skutku. Îijí tak, aby byli hodni chrámového doporuãení.
Va‰e mysl je jako divadelní jevi‰tû; ale v divadle va‰í mysli mÛÏe b˘t v danou dobu
pouze jedin˘ herec. KdyÏ je jevi‰tû ponecháno prázdné, vstoupí na nû ãasto my‰lenky
temnoty a hﬁíchu, aby pokou‰ely. Ale tyto my‰lenky nemají Ïádnou moc, pokud jevi‰tû
va‰í mysli zamûstnávají hodnotné my‰lenky, jako tﬁeba píseÀ nebo ver‰ z písem, které
znáte zpamûti a které si mÛÏete ve chvíli poku‰ení vybavit. Kontrolováním jevi‰tû va‰í
mysli mÛÏete úspû‰nû odolat vytrval˘m nutkáním poddat se poku‰ení a oddat se hﬁíchu.
MÛÏete se stát ãist˘mi a ctnostn˘mi.

Poznámky

Studium písem
Co znamená b˘t ctnostn˘m?
NaS 4:6
NaS 25:2
NaS 38:24

NaS 46:33
NaS 121:45–46
âlánky víry 1:13

2. Petrova 1:3–8
PrÛvodce k písmÛm, „Ctnost“

Znalosti
Pán pﬁikázal: „... usilujte o vûdomosti, dokonce studiem a také vírou“ (NaS 88:118).
Také nás varoval: „Pro ãlovûka je nemoÏné, aby byl spasen v nevûdomosti.“ (NaS 131:6.)
Vyhledávejte znalosti, obzvlá‰tû duchovní znalosti. Studujte kaÏd˘ den písma a studujte
také slova Ïijících prorokÛ. Studiem a modlitbou vyhledávejte pomoc pro své konkrétní
otázky, obtíÏe a pﬁíleÏitosti. Vûnujte zvlá‰tní pozornost pasáÏím z písem, které mÛÏete
pouÏít, aÏ budete uãit a odpovídat na otázky o znovuzﬁízeném evangeliu.
Pﬁem˘‰lejte o tom, jak mÛÏete uplatnit zásady evangelia ve svém Ïivotû. KdyÏ budete
studovat pilnû, s modlitbou v srdci a s ãist˘m zámûrem, Duch Svat˘ osvítí va‰i mysl, bude
vás uãit a pomÛÏe vám porozumût v˘znamu písem a uãení Ïijících prorokÛ. Znalosti
mÛÏete získat také tím, kdyÏ budete pozorovat ostatní a kdyÏ jim budete naslouchat,
obzvlá‰tû pokud pÛjde o církevní vedoucí. MÛÏete ﬁíci jako Nefi: „NeboÈ du‰e má se tû‰í
z písem a srdce mé nad nimi pﬁemítá... Vizte, du‰e má se tû‰í z vûcí Pánû; a srdce mé
neustále pﬁemítá o tom, co jsem vidûl a sly‰el“ (2. Nefi 4:15–16).
Studium písem
Jak nám znalosti pomáhají ve vykonávání díla Pánû?
Alma 17:2–3

NaS 88:77–80

Jak mÛÏete získat znalosti?
2. Nefi 32:1–5
Moroni 10:5
NaS 42:61

NaS 76:5–10
NaS 88:118

PrÛvodce k písmÛm,
„Poznání, znalost“
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Trpûlivost
Trpûlivost je schopnost pﬁeãkat
zdrÏení, potíÏe, protivenství nebo
utrpení bez pocitÛ zloby, rozãarování
nebo úzkosti. Je to schopnost konat vÛli
BoÏí a pﬁijímat Jeho naãasování. KdyÏ
jste trpûliví, obstojíte i pod nátlakem a
jste schopni ãelit protivenství klidnû a
s nadûjí. Trpûlivost souvisí s nadûjí
a vírou – musíte ãekat na to, aÏ se
Pánova slíbená poÏehnání naplní.
Trpûlivost potﬁebujete ve sv˘ch kaÏdodenních zkou‰kách a vztazích, obzvlá‰tû se
sv˘m spoleãníkem. Musíte mít trpûlivost se
v‰emi lidmi, vãetnû se sebou sam˘mi, kdyÏ
pracujete na pﬁekonávání chyb a slabostí.

„Îivot je pln˘ tûÏkostí, drobnûj‰ích
i tûch, jeÏ jsou závaÏnûj‰í povahy.
Zdá se, Ïe na kaÏdého z nás ãeká
nekoneãná zásoba obtíÏí.
Na‰ím problémem je to,
Ïe ãasto oãekáváme okamÏité
vyﬁe‰ení tûchto obtíÏí a
zapomínáme, Ïe ãasto je zapotﬁebí
nebeské ctnosti – trpûlivosti.“
– PRESIDENT THOMAS S. MONSON
„PATIENCE – A HEAVENLY VIRTUE,“ ENSIGN, NOV. 1995, 59

âinnost: Osobní studium
• Prostudujte si Mosiá‰e 28:1–9. Po ãem touÏili synové Mosiá‰ovi?
• Jakou dal Pán radu tûmto misionáﬁÛm? (Viz Alma 17:10–11 a 26:27.)
• Jaké byly v˘sledky jejich trpûlivosti a píle? (Viz Alma 26.)
• Své odpovûdi si zapi‰te do studijního deníku.
Studium písem
Proã je trpûlivost dÛleÏitá? Jak spolu souvisejí trpûlivost a víra?
Mosiá‰ 23:21
Mosiá‰ 24:9–16
Alma 31:31
Alma 32:41–43

Alma 34:40–41
NaS 101:38
¤ímanÛm 5:3–5
¤ímanÛm 8:24–25

2. Korintsk˘m 6:1–10
Jakub 5:10–11
Îalmy 46:10
PrÛvodce k písmÛm, „Trpûlivost“

Pokora
Pokora je ochota podﬁídit se vÛli Pánû a vzdát Pánu
ãest za to, ãeho dosáhneme. K tomu patﬁí i vdûãnost
za Jeho poÏehnání a uznání va‰í neustálé potﬁeby Jeho
boÏské pomoci. Pokora není znamením slabosti; je to
znamení duchovní síly. KdyÏ Mu pokornû dÛvûﬁujete
a uznáváte Jeho moc a milosrdenství, získáte uji‰tûní,
Ïe Jeho pﬁikázání slouÏí k va‰emu dobru. Jste si jisti,
Ïe kdyÏ na Pána spoléháte, mÛÏete vykonat cokoli, co
od vás vyÏaduje. Jste také ochotni dÛvûﬁovat Jeho
vyvolen˘m sluÏebníkÛm a ﬁídit se jejich radou.
Pokora vám pomÛÏe ve va‰em úsilí b˘t poslu‰n˘,
pilnû pracovat a nesobecky slouÏit.
Opakem pokory je p˘cha, kterou písma odsuzují.
B˘t py‰n˘ znamená dÛvûﬁovat sobû samému více
neÏ Bohu nebo Jeho sluÏebníkÛm. Také to znamená
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dávat pﬁednost vûcem svûtsk˘m pﬁed vûcmi BoÏími. Py‰ní lidé pﬁisuzují pocty sobû
sam˘m, místo aby vzdali slávu Bohu. P˘cha je soutûÏivá; ti, kteﬁí jsou py‰ní, usilují o to,
aby mûli více, a domnívají se, Ïe jsou lep‰í neÏ druzí lidé. P˘cha obvykle vede k pocitÛm
zloby a nenávisti a je velk˘m kamenem úrazu.

Poznámky

Studium písem
Co znamená b˘t pokorn˘?
2. Nefi 9:28–29
Mosiá‰ 4:11–12

Alma 5:26–29
Alma 26:12

Matou‰ 26:39
PrÛvodce k písmÛm,
„Pokora, pokorn˘, pokoﬁiti se“

Jaká poÏehnání obdrÏíte, kdyÏ se pokoﬁíte?
Alma 32:1–16
Eter 12:27
NaS 12:8

NaS 67:10
NaS 112:10
NaS 136:32–33

Matou‰ 23:12

Jak v sobû mÛÏete rozpoznat p˘chu?
1. Nefi 15:7–11
1. Nefi 16:1–3

2. Timoteovi 3:1–4
Pﬁísloví 13:10

Pﬁísloví 15:10
Pﬁísloví 28:25

Píle
Píle je stálé, dÛsledné, svûdomité a
energické úsilí pﬁi vykonávání Pánova
díla. Pán oãekává, Ïe budete pracovat
pilnû – vytrvale a s velik˘m úsilím a
péãí. Piln˘ misionáﬁ pracuje efektivnû
a v˘konnû. Píle je v misionáﬁské práci
vyjádﬁením va‰í lásky k Pánu a k Jeho
dílu. KdyÏ jste pilní, nalézáte ve své
práci radost a uspokojení.
Konejte mnoho dobra ze své vlastní
svobodné vÛle (viz NaS 58:27). Neãekejte,
aÏ vám va‰i vedoucí ﬁeknou, co máte
udûlat. Pokraãujte, dokud neudûláte
v‰e, co mÛÏete, i kdyÏ jste unavení.
Soustﬁeìte se na nejdÛleÏitûj‰í vûci a
vyvarujte se pl˘tvání ãasem. Modlete se
o vedení a o sílu. Pravidelnû a efektivnû
plánujte. Vyh˘bejte se v‰emu, co
rozptyluje va‰e my‰lenky nebo ãiny.

„Mnohokrát jsem jiÏ ﬁekl, Ïe jedním
z nejvût‰ích tajemství misionáﬁské
práce je práce! Pokud misionáﬁ
pracuje, obdrÏí Ducha; kdyÏ obdrÏí
Ducha, bude Duchem uãit; a kdyÏ
uãí Duchem, dotkne se srdce lidí a
bude ‰Èastn˘. Nebude se mu st˘skat
po domovû, nebude se bát o rodinu,
neboÈ v‰echen ãas a talenty a zájmy
se soustﬁedí na práci ve sluÏbû.
Práce, práce, práce – neexistuje
Ïádná uspokojivá náhrada,
obzvlá‰tû v misionáﬁské práci.“
– PRESIDENT EZRA TAFT BENSON
THE TEACHINGS OF EZRA TAFT BENSON (1988), 200
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Studium písem
Co znamená b˘t piln˘?
Moroni 9:6
NaS 10:4

NaS 107:99–100

PrÛvodce k písmÛm, „Píle“

Proã od vás Pán oãekává, Ïe budete pilní?
NaS 75:2–5
NaS 123:12–14

NaS 127:4

NaS 130:20–21

Jak souvisí píle se svobodou jednání?
Mosiá‰ 4:26–27

NaS 58:26–29

Poslu‰nost
Od vás, od misionáﬁÛ, se oãekává, Ïe
budete ochotnû dodrÏovat pﬁikázání,
dodrÏovat pravidla misie a ﬁídit se radou
sv˘ch vedoucích. Poslu‰nost je prvním
zákonem nebe. Je to ãin víry. Nûkdy se od
vás moÏná bude poÏadovat, abyste udûlali
nûco, ãemu nebudete zcela rozumût. KdyÏ
poslechnete, posílíte svou víru, znalosti,
moudrost, svûdectví, ochranu a svobodu.
Ze v‰ech sil poslouchejte Pána, Ïijícího
proroka a svého presidenta misie.

„KázeÀ spoãívající v kaÏdodenní
poslu‰nosti, ãistém Ïití a
zdravém Ïivotû vytváﬁí kolem vás
zbroj ochrany a bezpeãí, která vás
ochrání pﬁed poku‰eními, jeÏ vás
obklopují na cestû smrtelností.“
– STAR·Í L. TOM PERRY
„CALLED TO SERVE“, ENSIGN, MAY 1991, 39

Studium písem
Co znamená b˘t poslu‰n˘?
1. Nefi 2:3
Mosiá‰ 5:8
Mosiá‰ 15:7

NaS 82:8–10
Matou‰ 7:24–27
Jan 7:17

Jan 14:15
PrÛvodce k písmÛm, „Poslouchati,
poslu‰nost, poslu‰n˘“

âemu se mÛÏete o poslu‰nosti nauãit z tûchto ver‰Û?
1. Nefi 3:7

NaS 105:6

2. Královská 5:1–14

Proã mladí váleãníci Helamanovy armády poslouchali s dÛsledností?
Jak byli poÏehnáni?
Alma 56:45–48

Alma 57:21–27

Rozvíjení kﬁesÈansk˘ch vlastností
NíÏe uveden˘ postup vám mÛÏe pomoci pﬁi studiu vlastností popsan˘ch v této kapitole
a dal‰ích vlastností, o nichÏ hovoﬁí písma, a pﬁi jejich rozvíjení:
• Vyberte si vlastnost, kterou si pﬁejete rozvinout.
• Napi‰te definici a popis této vlastnosti.
• Pﬁi studiu si zaznamenávejte otázky k zodpovûzení.
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• Vypi‰te si a peãlivû si prostudujte pasáÏe z písem, které o této vlastnosti uãí.

Poznámky

• Zaznamenávejte si své pocity a dojmy.
• Stanovte si cíle a utvoﬁte plány k uplatnûní dané vlastnosti ve svém Ïivotû.
• Modlete se, aby vám Pán pomohl tuto vlastnost rozvinout.
• Pﬁi rozvíjení kaÏdé vlastnosti pravidelnû vyhodnocujte svÛj pokrok.
âinnost: Osobní studium
Vyberte si vlastnost z této kapitoly nebo z písem. ¤iìte se postupem uveden˘m v˘‰e, abyste
vlastnosti lépe porozumûli a naplánovali si, jak ji budete rozvíjet.
Podívejte se na obrázek jmenovky. Jak se va‰e
jmenovka li‰í od té, kterou nosí zamûstnanci nûjaké
spoleãnosti? Pov‰imnûte si, Ïe dvû nejv˘raznûj‰í
ãásti jsou va‰e jméno a jméno Spasitele. Jak
mÛÏete zajistit, abyste zastupovali Spasitele jako
jeden z Jeho uãedníkÛ? Proã je dÛleÏité, aby si
lidé v dobrém spojovali va‰e jméno se jménem
Spasitele? Své my‰lenky si zapi‰te do studijního
deníku.
Studium písem
O jak˘ch vlastnostech se hovoﬁí v písmech?
Mosiá‰ 3:19
Alma 7:23
NaS 4

NaS 121:41–45
âlánky víry 1:13

Filipensk˘m 4:8
2. Petrova 1:5–8

Zapamatujte si
• Musíte b˘t kﬁesÈansk˘m misionáﬁem, a ne pouze dûlat misionáﬁskou práci.
• Nauãit se b˘t takov˘m, jako je Kristus, je práce na cel˘ Ïivot.
• Pﬁíkladem Krista se ﬁídíte – a Jeho vlastnosti rozvíjíte – postupnû, jeden ãin a jedno
rozhodnutí po druhém.
• K tomu, abychom se zmûnili a stali se podobn˘mi Kristu, je zapotﬁebí víry, pokání,
dodrÏování smluv, obdrÏení zv˘‰ené míry Ducha Svatého a vytrvání do konce.
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Námûty pro studium a uplatnûní
Osobní studium
• Pﬁipravte si pûtiminutov˘ proslov o jedné z vlastností probíran˘ch v této kapitole.
• Za pouÏití PrÛvodce k písmÛm vyhledejte pﬁíklady, kter˘mi Spasitel ztûlesÀoval
vlastnosti popsané v této kapitole. Své poznatky si zaznamenejte do studijního
deníku.

• Pravidelnû provádûjte „Vyhodnocení vlastností“ na konci této kapitoly.
• Vyberte si vlastnost z této kapitoly. PoloÏte si otázku:
– Jak mohu rozvinout tuto vlastnost?
– Jak musím zmûnit své srdce, mysl a jednání, abych tuto vlastnost rozvinul?
– Jak mi dodrÏování smluv pomÛÏe rozvinout tuto vlastnost?
– Jak mi rozvíjení této vlastnosti pomÛÏe, abych byl hoden Ducha Svatého a
stal se mocnûj‰ím sluÏebníkem evangelia JeÏí‰e Krista?

• Najdûte pﬁíklady kﬁesÈansk˘ch vlastností v Ïivotû muÏÛ a Ïen v písmech. Své
dojmy si zaznamenejte do studijního deníku.

Studium se spoleãníkem
• Studujte odkazy na kﬁesÈanské vlastnosti ve vybran˘ch knihách schválen˘ch pro
misionáﬁe.

• Diskutujte o vztahu mezi rÛzn˘mi vlastnostmi. Napﬁíklad:
– Jak víra souvisí s pílí?
– Jak spolu souvisejí pokora a láska?
– Jak znalost posiluje trpûlivost?
SchÛzky okrsku a konference zóny
• Nûkolik dnÛ pﬁed schÛzkou okrsku nebo konferencí zóny poÏádejte kaÏdého
misionáﬁe, aby si vybral jednu z vlastností v této kapitole nebo v písmech a
pﬁipravil si pûtiminutov˘ proslov o této vlastnosti, vãetnû ver‰Û, které mu nebo jí
pomohly.
Bûhem schÛzky dejte nûkolika misionáﬁÛm ãas na to, aby se o své proslovy
podûlili.

• Rozdûlte misionáﬁe do tﬁí skupin a dejte jim níÏe uveden˘ úkol:
1. skupina: Pﬁeãtûte si 1. Nefiho 17:7–16 a odpovûzte na níÏe uvedené otázky:

– Jak Nefi pouÏíval víru?
– Jak se to, co uãinil Nefi, podobá tomu, co uãinil Kristus?
– Jaké sliby dal Pán Nefimu, kdyÏ bude vûrn˘ a kdyÏ bude dodrÏovat pﬁikázání?
– Jak lze tyto ver‰e uplatnit v misionáﬁské práci?
2. skupina: Pﬁeãtûte si Jákoba 7:1–15 a odpovûzte na níÏe uvedené otázky:

– Proã byla Jákobova víra dostateãnû silná, aby odolala útoku ·erema?
– Jak Jákob pouÏíval víru, kdyÏ hovoﬁil se ·eremem?
– âím se Jákobovo jednání podobalo jednání Kristovu?
– Co mÛÏeme udûlat pro to, aby na‰e víra byla jako víra Jákobova?
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3. skupina: Pﬁeãtûte si Joseph Smith – Îivotopis 1:8–18 a odpovûzte na níÏe
uvedené otázky:

– Jak˘mi zpÛsoby projevoval Joseph Smith víru v JeÏí‰e Krista?
– Jak byla jeho víra zkou‰ena?
– Jak se to, co uãinil, podobá tomu, co uãinil Kristus?
– Co mÛÏeme udûlat pro to, abychom následovali pﬁíklad Josepha Smitha?
Poté, co skupiny dokonãí práci, poÏádejte misionáﬁe, aby se vrátili na svá místa
a podûlili se o to, o ãem hovoﬁili.

• Podûlte se o zku‰enost s tím, jak vám poÏehnala nebo jak vás inspirovala víra
jiného ãlovûka.

• OdkaÏte misionáﬁe na „Vyhodnocení vlastností“. Dejte kaÏdému misionáﬁi list
papíru, na kter˘ si zapí‰e své odpovûdi.
AÏ pracovní list vyplní, vyzvûte je, aby si dali osobní cíle.
PoÏádejte nûkolik misionáﬁÛ, aby se podûlili o to, ãemu se nauãili a jaké mûli
pocity, kdyÏ pracovní list vyplÀovali.
Podûlte se o své svûdectví o dÛleÏitosti rozvíjení kﬁesÈansk˘ch vlastností.

President misie
• PoÏádejte misionáﬁe, aby si pﬁeãetli jedno ze ãtyﬁ evangelií v Novém zákonû nebo
3. Nefiho 11–28. AÈ si podtrhnou, co dûlal Spasitel a co mohou dûlat i oni.

• Uãte misionáﬁe píli pomocí stanovování cílÛ a plánování. UkaÏte jim, Ïe píle
v soustﬁeìování se na lidi je projevem lásky.

• Bûhem pohovorÛ misionáﬁe Ïádejte, aby pohovoﬁili o vlastnosti, kterou se snaÏí
rozvíjet.

• Na konferenci zóny vyzvûte misionáﬁe, aby hovoﬁili o kﬁesÈansk˘ch vlastnostech,
které obdivují na sv˘ch spoleãnících.
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VYHODNOCENÍ VLASTNOSTÍ
Pozornû si pﬁeãtûte v‰echna níÏe uvedená prohlá‰ení. Posuìte, do jaké míry je dané prohlá‰ení o vás pravdivé, a vyberte nejvhodnûj‰í odpovûì
z klíãe k odpovûdím. Zapi‰te si odpovûì na kaÏdé prohlá‰ení do studijního deníku. Duchovní rÛst je postupn˘ proces a nikdo není dokonal˘,
proto mÛÏete oãekávat, Ïe se u nûkter˘ch prohlá‰ení ohodnotíte lépe neÏ u jin˘ch.

Klíã k odpovûdím

Víra
_____
_____
_____

_____

_____

_____

_____

_____
_____

1. Vûﬁím v Krista a pﬁijímám Ho za svého
Spasitele. (2. Nefi 25:29)
2. Jsem si jist˘, Ïe mne BÛh miluje.
(1. Nefi 11:17)
3. DÛvûﬁuji Spasiteli natolik, abych pﬁijal
Jeho vÛli a udûlal v‰e, oã mne poÏádá.
(1. Nefi 3:7)
4. Pevnû vûﬁím, Ïe skrze usmíﬁení JeÏí‰e
Krista mi mohou b˘t odpu‰tûny v‰echny
hﬁíchy. (Enos 1:5–8)
5. Mám dostatek víry v Krista na to, abych
obdrÏel odpovûdi na své modlitby.
(Mosiá‰ 27:14)
6. Pﬁem˘‰lím o Spasiteli bûhem dne a
pamatuji na to, co pro mne uãinil.
(NaS 20:77, 79)
7. Mám potﬁebnou víru k tomu, abych umoÏnil, aby se v mém Ïivotû i v Ïivotû druh˘ch
mohlo uskuteãnit dobro. (Eter 12:12)
8. Mocí Ducha Svatého vím, Ïe Kniha
Mormonova je pravdivá. (Moroni 10:3–5)
9. Mám dostatek víry v Krista na to, abych
vykonal cokoli, co On chce, abych udûlal –
i zázraky, bude-li to potﬁeba. (Moroni 7:33)

Nadûje
_____ 10. Jedním z m˘ch nejvût‰ích pﬁání je zdûdit
vûãn˘ Ïivot v celestiálním království BoÏím.
(Moroni 7:41)
_____ 11. Jsem si jist˘, Ïe moje misie bude ‰Èastná
a úspû‰ná. (NaS 31:3–5)
_____ 12. Pokud se t˘ká budoucnosti, mám z ní
pokojné a optimistické pocity. (NaS 59:23)
_____ 13. Pevnû vûﬁím, Ïe jednoho dne budu Ïít
s Bohem a stanu se takov˘m, jako je On.
(Eter 12:4)
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1 = nikdy

2 = obãas

3 = ãasto

4 = témûﬁ vÏdy

_____ 19. KdyÏ je to vhodné, ﬁíkám lidem, Ïe je
mám rád a Ïe mi na nich záleÏí.
(Luká‰ 7:12–15)
_____ 20. Vyhledávám pﬁíleÏitosti ke sluÏbû druh˘m.
(Mosiá‰ 2:17)
_____ 21. O druh˘ch hovoﬁím kladnû. (NaS 42:27)
_____ 22. Jsem k druh˘m laskav˘ a mám s nimi
trpûlivost, a to i tehdy, kdyÏ je s nimi tûÏké
vyjít. (Moroni 7:45)
_____ 23. Raduji se z úspûchu druh˘ch.
(Alma 17:2–4)

Ctnost
_____ 24. Jsem neposkvrnûn˘ a ãist˘ v srdci.
(Îalmy 24:3–4)
_____ 25. Nepﬁeji si konat zlo, ale dobro.
(Mosiá‰ 5:2)
_____ 26. Lze se na mne spolehnout – co slíbím,
to udûlám. (Alma 53:20)
_____ 27. Soustﬁeìuji se na spravedlivé, povzná‰ející
my‰lenky a nehodné my‰lenky z mysli
vyháním. (NaS 121:45)
_____ 28. âiním pokání ze sv˘ch hﬁíchÛ a snaÏím se
pﬁekonávat své slabosti. (NaS 49:26–28)
_____ 29. Ve svém Ïivotû pociÈuji vliv Ducha
Svatého. (NaS 11:12–13)

Znalosti
_____ 30. Jsem si jist˘ sv˘m porozumûním naukám
a zásadám evangelia. (Eter 3:19–20)
_____ 31. KaÏd˘ den studuji písma. (Jan 5:39)
_____ 32. Svûdomitû se snaÏím porozumût pravdû a
nalézt odpovûdi na své otázky. (NaS 6:7)
_____ 33. Skrze Ducha se mi dostává znalosti a
vedení. (1. Nefi 4:6)
_____ 34. Mám rád nauky a zásady evangelia a
cením si jich. (2. Nefi 4:15)

Pravá láska a láska

Trpûlivost

_____ 14. Upﬁímnû touÏím po vûãném blahu a ‰tûstí
druh˘ch lidí. (Mosiá‰ 28:3)
_____ 15. KdyÏ se modlím, prosím o pravou lásku –
ãistou lásku Kristovu. (Moroni 7:47–48)
_____ 16. SnaÏím se pochopit pocity druh˘ch a porozumût jejich stanovisku. (Judas 1:22)
_____ 17. Odpou‰tím tûm, kteﬁí mne uráÏejí nebo mi
kﬁivdí. (Efezsk˘m 4:32)
_____ 18. SnaÏím se pomáhat druh˘m, kdyÏ mají
problémy nebo kdyÏ je nûco trápí.
(Mosiá‰ 18:9)

_____ 35. Trpûlivû ãekám, aÏ se naplní poÏehnání a
sliby Pánû. (2. Nefi 10:17)
_____ 36. Jsem schopen si na vûci poãkat bez rozãilování nebo zklamání. (¤ímanÛm 8:25)
_____ 37. Jsem shovívav˘ a trpûliv˘ k v˘zvám a
obtíÏím, jeÏ mne jako misionáﬁe potkávají.
(Alma 17:11)
_____ 38. Jsem shovívav˘ k chybám a slabostem
druh˘ch. (¤ímanÛm 15:1)
_____ 39. Jsem trpûliv˘ sám k sobû a pﬁi pﬁekonávání slabostí spoléhám na Pána. (Eter 12:27)
_____ 40. âelím protivenství a utrpení s klidem a
nadûjí. (Alma 34:40–41)

5 = vÏdy

Pokora
_____ 41. Jsem mírn˘ a pokorn˘ v srdci.
(Matou‰ 11:29)
_____ 42. Spoléhám na Pána, Ïe mi pomÛÏe.
(Alma 26:12)
_____ 43. Jsem upﬁímnû vdûãn˘ za poÏehnání, která
od Pána dostávám. (Alma 7:23)
_____ 44. Mé modlitby jsou naléhavé a upﬁímné.
(Enos 1:4)
_____ 45. Jsem vdûãn˘ za to, jak mne moji vedoucí
a uãitelé vedou. (2. Nefi 9:28)
_____ 46. SnaÏím se podvolit Pánovû vÛli, aÈ je jakákoli. (Mosiá‰ 24:15)

Píle
_____ 47. Pracuji efektivnû, a to i tehdy, kdyÏ nejsem
v ãasové tísni nebo nejsem peãlivû sledován. (NaS 58:26–27)
_____ 48. Soustﬁeìuji své úsilí na nejdÛleÏitûj‰í vûci.
(Matou‰ 23:23)
_____ 49. Proná‰ím osobní modlitbu alespoÀ dvakrát
dennû. (Alma 34:18–27)
_____ 50. Soustﬁeìuji své my‰lenky na své povolání
misionáﬁe. (NaS 4:2, 5)
_____ 51. Stanovuji si pravidelnû cíle a plánuji.
(NaS 88:119)
_____ 52. Pracuji pilnû, dokud svou práci úspû‰nû
nedokonãím. (NaS 10:4)
_____ 53. Nacházím ve své práci radost a uspokojení.
(Alma 36:24–25)

Poslu‰nost
_____ 54. KdyÏ se modlím, Ïádám o sílu odolávat
poku‰ení a o sílu dûlat to, co je správné.
(3. Nefi 18:15)
_____ 55. DodrÏuji poÏadovaná pﬁikázání, abych byl
hoden chrámového doporuãení.
(NaS 97:8)
_____ 56. DodrÏuji ochotnû pravidla misie a ﬁídím se
radou sv˘ch vedoucích. (ÎidÛm 13:17)
_____ 57. SnaÏím se ze v‰ech sil Ïít v souladu se
zákony a zásadami evangelia. (NaS 41:5)

7 Uãte se jazyku

Jak se mohu lépe uãit
jazyku své misie?

Poznámky

Vezmûte v úvahu
• Proã musím neustále zdokonalovat své jazykové schopnosti?
• Jak mohu zdokonalovat svou schopnost hovoﬁit a uãit v jazyce své misie?
• Jak mohu obdrÏet dar jazykÛ?

Pﬁipravujte se duchovnû

P

án prohlásil, Ïe „kaÏd˘ ãlovûk usly‰í plnost evangelia ve svém vlastním jazyce a ve
své vlastní ﬁeãi skrze ty, jiÏ jsou vysvûceni k této moci“ (NaS 90:11). Posilujte své
osobní svûdectví, abyste do sv˘ch slov vnesli moc zpÛsobující obrácení. Nejprve si prostudujte nauky a lekce ve svém rodném jazyce. Toto porozumûní posílí va‰e svûdectví
a va‰i schopnost pﬁesvûdãivû uãit a svûdãit. Poté se mÛÏete uãit vyjadﬁovat poselství o
znovuzﬁízení pod vedením Ducha v jazyce své misie.
NíÏe je uvedeno, jak mÛÏete posílit svou víru v to, Ïe vám Pán pomÛÏe uãit a svûdãit
v jazyce va‰í misie:
• Uvûdomte si, Ïe vás povolal BÛh prostﬁednictvím proroka.
• Îijte tak, abyste byli hodni spoleãenství Ducha Svatého.
• Buìte poslu‰ni pﬁikázání a misionáﬁsk˘ch norem.
• Upﬁímnû se modlete o BoÏí pomoc.

Buìte zasvûcení a pilní
Nauãit se efektivnû vyuãovat v jazyce své misie vyÏaduje vytrvalou snahu. Nebuìte
pﬁekvapeni, kdyÏ se to zpoãátku bude zdát obtíÏné. Nauãit se jazyku vyÏaduje ãas. Buìte
trpûliví sami se sebou. Vyhledávejte pomoc svého spoleãníka, ãlenÛ, zájemcÛ a ostatních
misionáﬁÛ.

Foto: GettyImages.com. Nekopírujte.

• KaÏd˘ den studujte jazyk své misie, procviãujte ho a pouÏívejte ho.
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Poznámky

Nepﬁestávejte zdokonalovat své jazykové dovednosti ani poté, kdyÏ vám lidé zaãnou
rozumût. Jak va‰e schopnost hovoﬁit nov˘m jazykem poroste, lidé budou více naslouchat
tomu, co ﬁíkáte, a ne tomu, jak to ﬁíkáte. Budete mít ménû starostí s tím, jak se podûlit o
pocity, jeÏ chováte v srdci. Budete schopni lépe reagovat na potﬁeby zájemcÛ a na
nabádání Ducha.
Usilujte o to, abyste bûhem své misie a po svém návratu tento jazyk dobﬁe ovládali.
Pán do vás hodnû investoval, a i pozdûji ve va‰em Ïivotû mÛÏe mít pro va‰e jazykové
schopnosti uplatnûní. Star‰í Jeffrey R. Holland vysvûtlil: „Doufáme, Ïe kaÏd˘ misionáﬁ,
kter˘ se pro hlásání slova uãí novému jazyku, jej ovládne v kaÏdém moÏném ohledu...
A kdyÏ tak ãiníte, va‰e schopnosti hlásat slovo a svûdãit se budou zdokonalovat. Va‰i
zájemci vás lépe pﬁijmou a vy na nû zapÛsobíte duchovnûji. Nespokojte se pouze s takzvan˘m misionáﬁsk˘m slovníkem. Napnûte v jazyce své síly a získáte snaz‰í pﬁístup
k srdcím lidí“ (missionary satellite broadcast, Aug. 1998).
Pﬁi uãení se jazyku své misie na to nejste sami. Kdykoli Pán dává pﬁikázání, pﬁipravuje i
cestu k jeho uskuteãnûní (viz 1. Nefi 3:7). Usilujte o Jeho pomoc. ZasvûÈte se svému studiu.
âasem získáte jazykové dovednosti potﬁebné k tomu, abyste jako misionáﬁi naplnili své
poslání.

Uãte se angliãtinû
Pokud nemluvíte anglicky, máte jako misionáﬁ angliãtinu studovat. To vám bude
pﬁiná‰et poÏehnání bûhem va‰í misie a po cel˘ Ïivot. Studium angliãtiny vám umoÏní,
abyste pomáhali budovat Pánovo království je‰tû dal‰ími zpÛsoby, a bude poÏehnáním
pro vás i va‰i rodinu. Mnohá doporuãení obsaÏená v této kapitole vám pomohou.
Soustﬁeìte se obzvlá‰tû na tato doporuãení:
• Stanovte si cíl, Ïe budete hovoﬁit anglicky se sv˘m spoleãníkem. Pokud vá‰ spoleãník
jiÏ umí anglicky a snaÏí se nauãit va‰emu jazyku, mÛÏete se napﬁíklad rozhodnout,
Ïe v bytû budete mluvit anglicky a venku jazykem misie.
• âtûte Knihu Mormonovu v angliãtinû se sv˘m spoleãníkem. MÛÏete se také
rozhodnout, Ïe se budete stﬁídat: Vy pﬁeãtete ver‰ v angliãtinû a vá‰ spoleãník
pak pﬁeãte ver‰ v jazyce misie. Opravujte si navzájem v˘slovnost a intonaci.
• Pokud nemáte Ïádnou jednoduchou uãebnici anglické mluvnice, poÏádejte svého
presidenta misie, aby vám nûjakou doporuãil.

Zásady pro studium jazyka
Tento oddíl popisuje zásady, které vám pomohou efektivnûji studovat jazyk a uãit se mu.
• Vezmûte zodpovûdnost na sebe. Pravidelnû tvoﬁte a upravujte své cíle pro studium jazyka
a upravujte svÛj studijní plán. SnaÏte se hovoﬁit studovan˘m jazykem pﬁi kaÏdé
pﬁíleÏitosti.
• UãiÀte své studium smyslupln˘m. PoloÏte si otázku: Proã toto studuji? Jak mi to
pomÛÏe lépe komunikovat? Spojujte si to, co studujete, se skuteãn˘mi situacemi
a kaÏdodenními ãinnostmi. Pﬁi studiu jazyka se zamûﬁujte na oblasti, které vám
pomohou ﬁíci to, co ﬁíci chcete. Napﬁíklad, pokud byste do v˘uky rádi zahrnuli
pﬁíbûh z písem, nauãte se slovíãka a mluvnici potﬁebné k vyprávûní.
• Usilujte o komunikaci. Usilujte o to, abyste nalezli rovnováhu mezi studiem mluvnice
a struktury jazyka a uãením se prostﬁednictvím kaÏdodenních ãinností. Rozhovor
s rodil˘mi mluvãími jazyka nelze niãím nahradit.
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• Peãlivû se uãte nov˘m pojmÛm. Pokud si budete pravidelnû opakovat, co jste studovali,
a budete to znovu procviãovat v nov˘ch situacích, budete schopni si jazykové jevy
lépe vybavit a efektivnûji je pouÏívat.

Poznámky

Vytvoﬁte si plán pro studium jazyka
Plán pro studium jazyka pomáhá nov˘m i zku‰en˘m misionáﬁÛm soustﬁeìovat se na to,
co mohou kaÏd˘ den udûlat pro to, aby zlep‰ili svou schopnost hovoﬁit jazykem misie.
Vá‰ plán bude zahrnovat to, co budete dûlat bûhem doby vyhrazené ke studiu jazyka a co
budete dûlat bûhem dne.
Podle potﬁeby vyuÏijte ãást doby vyhrazené ke studiu jazyka k tomu, abyste si vytvoﬁili
nebo upravili svÛj studijní plán. Pak se kaÏdé ráno, bûhem doby vyhrazené ke studiu
jazyka, uãte jazykov˘m jevÛm potﬁebn˘m pro ãinnosti toho dne. Následující pokyny vám
pomohou vytvoﬁit vlastní plán pro studium studia:
1. Stanovte si cíle. Cíle na t˘den a cíle na den vám pomohou nauãit se jazyku va‰í misie.
Zamûﬁujte své cíle na zdokonalování schopnosti komunikovat a uãit bûhem naplánovan˘ch
aktivit, jak˘mi jsou schÛzky pro v˘uku, pﬁíleÏitosti k nacházení a schÛzky rady sboru.
ZhodnoÈte svÛj pokrok v dosahování jazykov˘ch cílÛ. PoloÏte si otázku, co mÛÏete udûlat
pro to, abyste bûhem sv˘ch naplánovan˘ch aktivit komunikovali jasnûji a mocnûji.
2. Vyberte si nástroje, které pouÏijete. Seznamte se s následujícími jazykov˘mi nástroji a urãete,
které z nich mÛÏete pouÏít k dosaÏení sv˘ch cílÛ:
• Standardní písma v jazyce va‰í misie.
• Lekce v jazyce va‰í misie.
• Kapesní slovník.
• Malá uãebnice mluvnice.
• Jazykové materiály misionáﬁského
v˘cvikového stﬁediska.
• Poznámkové (indexové) kartiãky.
• Kapesní zápisník.
• Jiné církevní materiály v jazyce
va‰í misie.
3. Uãte se zpamûti slovíãka a fráze. Vyhledejte slovíãka a fráze, které vám pomohou dosáhnout
va‰ich cílÛ. Do svého studijního plánu mÛÏete zaãlenit tyto námûty:
• V lekcích, broÏurách, písmech a jin˘ch církevních publikacích vyhledejte slovíãka a fráze,
které mÛÏete pouÏívat pﬁi v˘uce.
• Slova nebo fráze, které neznáte, si zapisujte do zápisníku. Noste u sebe mal˘ slovník a
tato slova v nûm vyhledávejte.
• Noste u sebe poznámkové (indexové) kartiãky, abyste mohli studovat po cel˘ den.
Na jednu stranu kartiãky si napi‰te slovo nebo frázi a na druhou jejich v˘znam.
Slova, kter˘m se nauãíte, odloÏte. Na zb˘vajících slovech pracujte, dokud je nebudete
v‰echna znát.
• Nová slova a fráze pouÏívejte ve vûtách bûhem osobního studia, v˘uky a v prÛbûhu dne.
• Procviãujte si v˘slovnost hlasit˘m vyslovováním nov˘ch slov a frází.
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• Nauãte se zpamûti klíãové ver‰e z písem v jazyce své misie.
• Nauãte se zpamûti jednoduchá prohlá‰ení z lekcí nebo broÏurek, která vyjadﬁují klíãové
zásady evangelia. Najdûte jiné zpÛsoby, jak tyto my‰lenky vyjádﬁit.
4. Uãte se mluvnici. Své jazykové nástroje vyuÏijte k urãení mluvnick˘ch zásad, které vám
pomohou dosáhnout va‰ich cílÛ. V pﬁípadû potﬁeby poÏádejte o pomoc svého spoleãníka,
zku‰eného misionáﬁe nebo ãlena. ZvaÏte vyuÏití nûkter˘ch níÏe uveden˘ch námûtÛ:
• PouÏijte uãebnici mluvnice, kterou jste obdrÏeli v MVS, nebo uãebnici doporuãenou
va‰ím presidentem misie k tomu, aby vám pomohla porozumût mluvnick˘m a vûtn˘m
strukturám nacházejícím se v lekcích, broÏurkách a písmech.
• Pro své naplánované aktivity si pﬁipravujte vûty, které uplatÀují tyto mluvnické jevy.
Procviãujte si vyslovování a psaní tûchto vût.
• V‰ímejte si slovosledu ve studovaném jazyce a také slov a jejich ãástí.
• KaÏd˘ den vyhledávejte pﬁíleÏitosti k procviãování a uplatÀování mluvnice, kterou
studujete.
5. Aktivnû naslouchejte. ZvaÏte vyuÏití níÏe uveden˘ch námûtÛ:
• Pozornû naslouchejte rodil˘m mluvãím. Napodobujte to, co sly‰íte.
• KdyÏ sly‰íte nûco, ãemu nerozumíte, zapi‰te si to a zjistûte, co to znamená. Procviãujte
si pouÏití daného slova nebo modelu vûty.
• KdyÏ nasloucháte, zamûﬁujte se na slovíãka a modely, kter˘m jste se nedávno uãili.
• KdyÏ usly‰íte frázi vyjádﬁenou jinak, neÏ byste ji ﬁekli vy, zapi‰te si ji a procviãujte ji.
Jako sluÏebníci Pánû v‰ak vÏdy pouÏívejte vhodn˘ jazyk, a nikoli slang.
• Udûlejte si seznam v˘razÛ, které vám lidé mohou ﬁíci bûhem va‰ich plánovan˘ch
aktivit. Vyhledejte si slova a fráze, které s tûmito v˘razy souvisejí. Plánujte si a
procviãujte si, jak na to odpovûdût.
6. Zdokonalujte svou schopnost ãíst a psát. âtûte Knihu Mormonovu v jazyce své misie,
abyste se uãili slovíãkÛm a frázím a abyste procviãovali mluvnici, v˘slovnost a plynulost.
PouÏívání písem pﬁi studiu jazyka má velkou moc. ZvaÏte také níÏe uvedené námûty:
• Nauãte se psát a ãíst abecedu, písmo nebo znaky va‰eho jazyka. V systémech zaloÏen˘ch
na psaní znakÛ se soustﬁeìujte na schopnost ãíst, napﬁíklad písma, která vám pomÛÏe
pﬁi v˘uce.
• âtûte si nahlas z Knihy Mormonovy, jin˘ch písem nebo církevních ãasopisÛ v jazyce
své misie. V‰ímejte si slovíãek, frází a mluvnice, které neznáte. Pokud nûjakému slovu
nerozumíte, pokuste se porozumût jeho v˘znamu z kontextu pasáÏe pﬁedtím, neÏ si ho
vyhledáte. Zapi‰te si slovo na kartiãku. Bude-li to nutné, ãtûte zároveÀ písma ve svém
rodném jazyce a v jazyce své misie.
• AÈ vám nûkdo pﬁi ãtení pomáhá s v˘slovností, intonací a s odmlkami.
• Procviãujte si psaní v jazyce své misie – napﬁíklad osobní poznámky a pﬁipomínky,
osobní dopisy, dûkovné a povzbuzující dopisy. Zapisujte své svûdectví do v˘tiskÛ
Knihy Mormonovy, které rozdáváte.
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7. Îádejte o pomoc ostatní. ZvaÏte vyuÏití níÏe uveden˘ch námûtÛ:

Poznámky

• Pokud je vá‰ spoleãník rodil˘ mluvãí, vyuÏijte této velké pﬁíleÏitosti a
dávejte mu ãasto otázky a Ïádejte
ho o hodnocení.
• Îádejte svého spoleãníka a rodilé
mluvãí, aby vás opravovali a
doporuãovali vám, jak se mÛÏete
zdokonalit. KdyÏ pouÏijí slovo,
kterému nerozumíte, poÏádejte je,
aby vám ho vysvûtlili. Dûti a
prarodiãe ãasto ochotnû pomáhají.
• Vyzvûte ty, které uãíte, aby vám
pomáhali. Vysvûtlete: „Uãím se va‰emu jazyku. Prosím pomozte mi. KdyÏ nebudu
nacházet to správné slovo, prosím pomozte mi.“
• Neváhejte poÏádat o konkrétní pomoc: „Jak se ﬁekne __________?“ „Jak se vyslovuje
__________?“ „Co znamená __________?“ „MÛÏete to prosím zopakovat?“ Odpovûdi si
zapisujte a studujte je.
• PoÏádejte ãleny, aby vás vyzkou‰eli podle va‰ich kartiãek nebo seznamÛ slovíãek a
pomohli vám se ãtením písem nahlas.
8. Vyhodnocujte a upravujte svÛj studijní plán. KaÏd˘ t˘den pﬁezkoumejte svÛj studijní plán,
abyste si ovûﬁili, zda se osvûdãil. Vyzvûte svého spoleãníka a vedoucí misie, aby vám
navrhli oblasti ke zdokonalování.
Hovoﬁte jazykem své misie pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti. Bûhem dne hovoﬁte se sv˘mi spoleãníky
studovan˘m jazykem co nejvíce. Modlete se v tomto jazyce v soukromí i na veﬁejnosti,
abyste se nauãili vhodnému jazyku pro modlitbu a uãili se vyjadﬁovat, co máte na srdci.
Nebojte se udûlat chyby. KaÏd˘, kdo se uãí novému jazyku, dûlá chyby. Lidé to pochopí
a ocení va‰i snahu uãit se jejich jazyk. Uãení se frázím a ver‰Ûm z písem zpamûti vám
pomÛÏe vyhnout se chybám, ale dlouhé citáty nauãené zpamûti nebo pﬁipravené pﬁedem
nemáte pouÏívat jen proto, abyste se chybám vyhnuli.
âinnost: Osobní studium
Pomocí v˘‰e popsan˘ch pokynÛ si vytvoﬁte studijní plán. Projdûte si plán se sv˘m spoleãníkem
nebo s vedoucím misie.

Uãte se se sv˘mi spoleãníky
Pomáhejte sv˘m spoleãníkÛm co nejrychleji zaÏít úspûch a získat jistotu pﬁi studiu
jazyka. Upﬁímnû a ãasto chvalte své spoleãníky a ostatní misionáﬁe za jejich pokrok.
Buìte ohleduplní, abyste neﬁekli nebo neudûlali nûco, co by mohlo oslabit jejich jistotu,
ale nechraÀte je natolik, aby se neuãili. Neodpírejte pomoc, kdyÏ je jí potﬁeba. Dávejte
jim mnoho pﬁíleÏitostí k úspû‰nému uãení a vydávání svûdectví. ZvaÏte níÏe uvedené
námûty pro uãení se se sv˘mi spoleãníky:
• Uãte se navzájem mluvnici a slovíãkÛm, které jiÏ umíte.
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• Procviãujte si v˘uku v jazyce své misie. Zpoãátku mohou noví misionáﬁi velmi prostû
uãit, vydat prosté svûdectví a citovat zpamûti nauãená písma. Jak poroste jejich jistota
a schopnost, budou schopni zapojit se plnûji do v˘uky zájemcÛ.
• Procviãujte pouÏívání jazyka ke komunikaci v bûÏn˘ch misionáﬁsk˘ch situacích.
• Navzájem si laskavû poskytujte prosté a praktické hodnocení. Je také dÛleÏité, abyste
hodnocení pﬁijímali bez uráÏení.
V níÏe uvedeném pﬁíbûhu, kter˘ se skuteãnû stal, si v‰imnûte, jak zku‰enûj‰í misionáﬁ
pomohl svému spoleãníkovi.
Právû jsem pﬁijel do své druhé oblasti, kdyÏ mi mÛj spoleãník ﬁekl, Ïe je ﬁada na mnû, abych se pﬁi veãeﬁi, na kterou jsme byli pozváni, podûlil o duchovní my‰lenku. Byl jsem z toho poﬁádnû vystra‰en˘. MÛj
první spoleãník vÏdy rád uãil a já jsem byl zvykl˘ podûlit se o svou malou ãást lekce a pak poslouchat, jak
to on rozvede a odpoví na v‰echny otázky.
SnaÏil jsem se svého spoleãníka pﬁesvûdãit, aby se o duchovní my‰lenku podûlil sám, ale on mne
povzbuzoval, abych tento úkol pﬁijal. S jeho pomocí jsem si to nacviãil.
KdyÏ ona chvíle nade‰la, otevﬁel jsem si písma a ãetl jsem ze 3. Nefi 5. a 7. ver‰. Bylo to tûÏké, ale
podaﬁilo se mi vysvûtlit, proã se domnívám, Ïe mnou zvolené pasáÏe jsou dÛleÏité, a ulevilo se mi,
kdyÏ jsem skonãil. KdyÏ padla otázka, pohlédl jsem na svého spoleãníka v nadûji, Ïe odpoví, ale on
nevydal ani hlásku. Tenkrát jsem se sám podivil nad tím, Ïe jsem dokázal odpovûdût ve srozumitelné
francouz‰tinû. Je‰tû více mne udivilo, Ïe se zdálo, Ïe onen ãlen nevycítil, Ïe si nejsem jist˘ sv˘mi komunikaãními schopnostmi. Získal jsem jistotu a uvûdomil jsem si, Ïe moje francouz‰tina byla lep‰í,
neÏ jsem si myslel.
T˘dny ubíhaly a mÛj spoleãník mi stále dával pﬁíleÏitosti k v˘uce – i kdyÏ jsem si nemyslel, Ïe to
dokáÏu, a i kdyÏ i on pravdûpodobnû zvaÏoval, zda to dokáÏu. A protoÏe mû povzbuzoval, abych mluvil,
poslouchal a uãil, mé jazykové schopnosti se zaãaly vyvíjet rychleji a já jsem získal pﬁesvûdãení, Ïe jsem
se stal nástrojem na‰eho Nebeského Otce, a nikoli jen tich˘m spoleãníkem dal‰ího star‰ího.

âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
• KdyÏ pracujete s nov˘m misionáﬁem, jak mÛÏete svému spoleãníkovi lépe pomoci se
studiem jazyka?
• Pokud jste nov˘ misionáﬁ, o jak˘ druh pomoci mÛÏete poÏádat svého star‰ího spoleãníka?

Kultura a studium jazyka
Kultura a jazyk spolu úzce souvisejí. Porozumûní kultuﬁe pomÛÏe vysvûtlit, proã se
jazyk pouÏívá tak, jak se pouÏívá. SnaÏte se porozumût kultuﬁe lidí, abyste mohli vyjádﬁit
jedineãné aspekty poselství o znovuzﬁízení takov˘m zpÛsobem, aby jim bylo jasné.
Jedna z nejlep‰ích vûcí, kterou mÛÏete udûlat, abyste si získali dÛvûru a lásku lidí, je,
kdyÏ vhodn˘mi zpÛsoby pﬁijmete jejich kulturu. Tak to dûlali mnozí velcí misionáﬁi (viz
1. Korintsk˘m 9:20–23). Usilujte o to, aby se s vámi a s va‰ím jazykem lidé cítili dobﬁe.
âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
• Pﬁedstavte si, Ïe slouÏíte na misii v Asii. Pﬁipravujete se nûkoho uãit o vzkﬁí‰ení, ale víte, Ïe
buddhisté vûﬁí v reinkarnaci. Jak budete uãit o vzkﬁí‰ení, aby zájemce pochopil, Ïe tato nauka
se podstatnû li‰í od reinkarnace? Jaká slova a fráze se moÏná budete muset nauãit, abyste
tento úkol zvládli?
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• Pﬁem˘‰lejte o kulturním a náboÏenském prostﬁedí lidí, které uãíte. Rozpoznejte hledisko jejich
prostﬁedí, které by je mohlo vést ke ‰patnému porozumûní nauk evangelia. Naplánujte si, jak
budete tûmto naukám uãit, aby va‰e v˘uka byla jasná a srozumitelná.

Dar jazykÛ
Usilujte o dary Ducha, vãetnû daru jazykÛ a pﬁekládání jazykÛ. Toto vám pomÛÏe více
neÏ cokoli jiného hovoﬁit jazykem lidí ve va‰í misii a rozumût mu. Tento dar neobdrÏíte
beze snahy, musíte o nûj aktivnû usilovat. Usilovat o dar jazykÛ lze mimo jiné pilnou
prací a snahou udûlat v‰e, co mÛÏete, abyste se jazyk nauãili. Îijte tak, jak máte, a snaÏte
se ze v‰ech sil a zároveÀ vûﬁte, Ïe vám Duch pomÛÏe. Mûjte víru, Ïe mÛÏete obdrÏet dar
jazykÛ v jeho pravém a úplném smyslu.
KdyÏ se domníváte, Ïe se jen obtíÏnû vyjadﬁujete tak jasnû, jak byste chtûli, pamatujte,
Ïe Duch je schopen promlouvat k srdci v‰ech dûtí BoÏích. President Thomas S. Monson
uãil: „Je jeden jazyk..., kter˘ je spoleãn˘ pro v‰echny misionáﬁe – jazyk Ducha. Není
nauãen˘ z uãebnic napsan˘ch vzdûlan˘mi lidmi, ani jej nezískáme ãtením a uãením
zpamûti. Jazyk Ducha pﬁichází k tomu, jenÏ cel˘m sv˘m srdcem usiluje o poznání Boha
a dodrÏování Jeho boÏsk˘ch pﬁikázání. Zbûhlost v tomto jazyce nám dovoluje prolomit
zábrany, pﬁekonat pﬁekáÏky a dotknout se lidského srdce“ („The Spirit Giveth Life,“
Ensign, June 1997, 2).
Zapamatujte si
• Nejprve studujte nauky a lekce, kter˘m uãíte, ve svém rodném jazyce.
• Nauãte se vyjadﬁovat tyto nauky a to, jak o nich sm˘‰líte, v jazyce své misie.
• Vytvoﬁte si plán pro studium jazyka, a zatímco se budete snaÏit zdokonalit v jazyce své misie,
pravidelnû zkou‰ejte nové námûty.
• Usilujte o vedení Ducha, aby vám pomohl porozumût lidem ve va‰í misii a komunikovat
s nimi.
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Námûty pro studium a uplatnûní
Osobní studium
• Projdûte si doporuãení v této kapitole. Vyberte si doporuãení, které jste je‰tû
nevyzkou‰eli, a stanovte si cíl, Ïe ho bûhem nûkolika pﬁí‰tích dnÛ vyzkou‰íte.

• Na va‰í pﬁí‰tí schÛzce okrsku se zeptejte zku‰eného misionáﬁe nebo misionáﬁky
s dobr˘mi jazykov˘mi schopnostmi, co udûlali oni proto, aby se jazyk nauãili.

• Pﬁeãtûte si níÏe uvedené prohlá‰ení star‰ího Richarda G. Scotta a diskutujte o
nûm: „Tam, kde jsou rodinné nebo národní tradice v rozporu s BoÏím uãením,
odloÏte je. Tam, kde jsou tradice a zvyky v souladu s Jeho uãením, mají se
opatrovat.“ („OdstraÀování pﬁekáÏek bránících ‰tûstí“, Liahona, ãervenec 1998.)
Pﬁem˘‰lejte o tom, jak se kultura v oblasti, ve které slouÏíte, li‰í od va‰í vlastní
kultury. Udûlejte si seznam rozdílÛ. Pak vy‰krtnûte ty, jeÏ jsou v rozporu s uãením
evangelia. UvaÏujte o kaÏdém ze zb˘vajících rozdílÛ a pﬁem˘‰lejte, jak byste mohli
kaÏd˘ z nich pojmout za vlastní.

• Vytvoﬁte si studijní plán, kter˘ vás pﬁipraví na zvládnutí jednoho z níÏe uveden˘ch
úkolÛ v jazyce své misie:

– Vyprávûjte pﬁíbûh Josepha Smitha.
– ShrÀte 3. Nefiho 11.
– ShrÀte Almu 32.
– Vyprávûjte pﬁíbûh o Nefim a o deskách z mosazi (viz 1. Nefi 3–5).
– Vysvûtlete, co jsou to dispensace.
– Podûlte se o osobní zku‰enost.
• Na kartiãky si z nûkteré lekce vypi‰te slova, která neznáte. Noste je u sebe, dokud
se je v‰echna nenauãíte.

Studium se spoleãníkem
• Procviãujte si v˘uku misionáﬁsk˘ch lekcí v jazyce své misie tak, Ïe budete uãit
jeden druhého.

• PoÏádejte svého spoleãníka, aby poslouchal va‰i v˘slovnost a pomohl vám se
v ní zdokonalit.

• Vyberte si pﬁíbûhy nebo pasáÏe z písem, které byste rádi pouÏili pﬁi v˘uce.
Procviãujte si, jak byste je shrnuli vlastními slovy.

• Projdûte si námûty v této kapitole. Diskutujte o tom, která doporuãení mÛÏete
pouÏít bûhem pﬁí‰tího t˘dne pﬁi studiu se spoleãníkem.

• Pokud ‰kolíte nového misionáﬁe, v‰ímejte si situací, ve kter˘ch ostatní va‰emu
spoleãníkovi neporozumûli. Udûlejte si seznam pﬁíslu‰n˘ch slov, frází nebo
mluvnice, které va‰emu spoleãníkovi pomohou. Vysvûtlete, jak pouÏívat to, co
jste si vypsali, a procviãujte to bûhem nadcházejících, plánovan˘ch aktivit.

SchÛzky okrsku a konference zóny
• Pozvûte na schÛzku rodilé mluvãí. PoÏádejte misionáﬁe, aby je v mal˘ch skupinkách
uãili. PoÏádejte rodilé mluvãí, aby si dûlali poznámky a zhodnotili jazyk misionáﬁÛ.
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• Dejte pﬁedem jednomu nebo dvûma misionáﬁÛm za úkol, aby vyprávûli o úspû‰ích,
kter˘ch dosáhli pﬁi studiu jazyka. AÈ se podûlí o své námûty.

• Dejte zku‰enému misionáﬁi za úkol, aby v krátkosti pohovoﬁil o jazykov˘ch jevech,
které jsou obvykle pro misionáﬁe obtíÏné. Uveìte pﬁíklady správného pouÏití a
nechte je misionáﬁe procviãovat.

• PoÏádejte misionáﬁe, kteﬁí se v dané kultuﬁe narodili, aby se podûlili o uÏiteãné
poznatky.

President misie
• Pravidelnû mûjte s misionáﬁi pohovor v jazyce, kterému se uãí.
• PoÏádejte místní vedoucí knûÏství o námûty, jak se mohou misionáﬁi v jazyce
zdokonalit.

• Urãete nejbûÏnûj‰í chyby, které dûlají misionáﬁi uãící se jazyku va‰í misie. Bûhem
konference zóny uãte o tom, jak se tûmto chybám vyvarovat.

• Uãte misionáﬁe nauce o duchovních darech.
• Pozorujte své misionáﬁe pﬁi v˘uce v jazyce va‰í misie.
• Vyhledávejte pﬁíleÏitosti, ve kter˘ch se sv˘mi misionáﬁi pouÏijete jazyk misie.
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Jak mám
vyuÏívat ãas moudﬁe?

Poznámky

Vezmûte v úvahu
• Jak mi mohou cíle pomoci, abych byl efektivnûj‰ím misionáﬁem?
• Na co mám zamûﬁovat své cíle?
• Jaké jsou mé nástroje a zdroje plánování a jak je mám pouÏívat?
• Proã je Kniha oblasti dÛleÏitá?
• Jak mám vést t˘denní a denní plánovací zasedání?
• Jak poznám, zda mé cíle a plány pomáhají Pánovu dílu, aby postupovalo vpﬁed?

J

ste urãeni k tomu, abyste konali dílo Pánû v urãité oblasti. On chce, abyste se o svou
oblast starali s láskou a velkou péãí. Va‰ím posláním je, abyste ostatním pomáhali
pﬁicházet k Pánu prostﬁednictvím kﬁtu a konfirmace.
Udûlejte v‰e, co je ve va‰ich silách, abyste svou oblast zanechali silnûj‰í, neÏ jste ji na‰li.
Smysluplné cíle a peãlivé plánování vám pomohou dosáhnout toho, co od vás Pán poÏaduje.
Z péãe o lidi v oblasti vám urãené se budete zodpovídat Pánu a vedoucím své misie.
V dopise, kter˘m jste byli povoláni jako misionáﬁi, je uvedeno: „Bude se od vás také
oãekávat, Ïe zasvûtíte v‰echen svÛj ãas a pozornost sluÏbû Pánu a v‰echny své ostatní
osobní záleÏitosti ponecháte stranou. KdyÏ tak uãiníte, Pán vám poÏehná a vy se stanete
efektivním obhájcem a poslem pravdy. Vkládáme ve vás svou dÛvûru a modlíme se, aby
vám Pán pomáhal naplnit va‰e zodpovûdnosti pﬁi plnûní tohoto posvátného úkolu.“
Tato kapitola vám pomÛÏe poznat, jak urãování cílÛ, plánování a zodpovûdnost mohou
pomoci, aby mnoho lidí obdrÏelo znovuzﬁízené evangelium.
âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
Pﬁeãtûte si Jakoba 5:11–13, 61–64, 74–75 a odpovûzte na tyto otázky:
• Jaké chová Pán pocity ke sv˘m dûtem?
• Jaké úsilí vyÏaduje Pán od sv˘ch sluÏebníkÛ?
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Klíãové ukazatele obrácení
MoÏná jste pﬁem˘‰leli o tom, které z va‰ich mnoha povinností jsou ty nejdÛleÏitûj‰í.
Abyste dokázali na tuto otázku odpovûdût, musíte porozumût svému poslání a musíte
vûdût, jak vám efektivní vyuÏívání ãasu mÛÏe pomoci va‰e poslání naplnit.
Va‰ím posláním je pozvat druhé, aby pﬁi‰li ke Kristu, tím, Ïe jim budete pomáhat
pﬁijmout znovuzﬁízené evangelium vírou v JeÏí‰e Krista a v Jeho usmíﬁení, pokáním,
kﬁtem, pﬁijetím daru Ducha Svatého a vytrváním do konce. Církevní vedoucí vybrali
klíãové ukazatele, aby vám pomohli zamûﬁit se na toto poslání. KdyÏ se zamûﬁíte na tyto
ukazatele, pomÛÏete lidem, aby ãinili pokrok smûrem ke kﬁtu, konfirmaci, pokraãující
aktivitû v Církvi a trvalému obrácení.
Klíãové ukazatele, které se zaznamenávají a o nichÏ se podává zpráva
• Zájemci, kteﬁí byli pokﬁtûni a konfirmováni
• Zájemci se stanoven˘m datem kﬁtu
• Zájemci, kteﬁí nav‰tûvují shromáÏdûní svátosti
• Lekce probrané se zájemci, pﬁi jejichÏ v˘uce byl pﬁítomen ãlen
• Ostatní probrané lekce
• Postupující zájemci
• Získaná doporuãení a poãet kontaktovan˘ch
• Noví zájemci
• Lekce probrané s nedávno obrácen˘mi a s ménû aktivními ãleny

Tyto ukazatele oznaãují události a podmínky, jeÏ ukazují pokrok ãlovûka smûrem
k trvalému obrácení. Struãn˘ popis kaÏdého klíãového ukazatele je uveden níÏe:
Pokﬁtûní a konfirmovaní obrácení: KaÏd˘ obrácen˘, kter˘ obdrÏel obﬁad kﬁtu a konfirmace.
Zájemci se stanoven˘m datem kﬁtu: KaÏd˘ zájemce, kter˘ souhlasil, Ïe bude pokﬁtûn a
konfirmován k urãitému datu.
Zájemci, kteﬁí nav‰tûvují shromáÏdûní svátosti: KaÏd˘ zájemce, kter˘ nav‰tívil shromáÏdûní
svátosti.
Lekce probrané se zájemci, pﬁi jejichÏ v˘uce byl pﬁítomen ãlen: Celkov˘ poãet lekcí probran˘ch
se v‰emi zájemci, pﬁi jejichÏ v˘uce byl pﬁítomen ãlen. Lekce obvykle zahrnuje v˘uku
alespoÀ jedné zásady evangelia z lekcí, úvodní a závûreãnou modlitbu a v˘zvu k uãinûní
závazkÛ. K tomu, aby lekce mohla b˘t povaÏována za úplnou, není tﬁeba, aby bylo uãeno
v‰em zásadám z lekce. Efektivita va‰eho uãení mÛÏe b˘t mûﬁena tím, zda zájemci rostou
ve víﬁe ve Spasitele, ãiní pokání ze sv˘ch pﬁestupkÛ a svûdomitû se pﬁipravují na pﬁijetí
obﬁadÛ kﬁtu a konfirmace.
Ostatní probrané lekce: Celkov˘ poãet lekcí probran˘ch se zájemci, pﬁi jejichÏ v˘uce nebyl
pﬁítomen ãlen.
Postupující zájemci: Celkov˘ poãet zájemcÛ, kteﬁí byli uãeni alespoÀ dvûma lekcím a kteﬁí
dodrÏují závazky, napﬁíklad modlit se, ãíst Knihu Mormonovu, chodit na shromáÏdûní a
pﬁipravovat se na kﬁest a konfirmaci. Zájemci, kteﬁí jsou ochotni pokraãovat ve studiu
evangelia, ale nedaﬁí se jim dodrÏovat závazky, nepatﬁí podle této definice mezi postupující
zájemce. Tito zájemci jsou oznaãováni buì jako noví zájemci, nebo jako dal‰í zájemci.
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Získaná doporuãení a poãet kontaktovan˘ch: Celkov˘ poãet doporuãení, která jste kontaktovali
a kde jste uãili nebo kde jste se domluvili na termínu dal‰í schÛzky. Poté, co doporuãení
kontaktujete, se doporuãení pﬁesouvá z okruhu tûch, kteﬁí jsou doporuãeni, a stane se buì
nov˘m zájemcem, je oznaãeno pro dal‰í kontrolu, nebo je vyﬁazeno. Za kontaktované
doporuãení se povaÏuje také to, kdyÏ se i po mnoha pokusech nepodaﬁí doporuãenou
osobu zastihnout nebo kdyÏ se zjistí, Ïe adresa není správná. Tato doporuãení se posílají
zpût do misijní kanceláﬁe s poznámkou, která vysvûtluje, proã nebylo moÏné kontakt
uskuteãnit.
Celkov˘ poãet získan˘ch doporuãení se vztahuje na v‰echna získaná doporuãení, která
jste je‰tû nekontaktovali (doporuãení od ãlenÛ, zájemcÛ, ústﬁedí Církve a podobnû).

Poznámky

Noví zájemci: Celkov˘ poãet jedincÛ, kteﬁí obdrÏeli lekci a dohodli se s vámi na termínu
dal‰í schÛzky.
Lekce probrané s nedávno obrácen˘mi a s ménû aktivními ãleny: Celkov˘ poãet lekcí
probran˘ch s obrácen˘mi, kteﬁí jsou ãleny ménû neÏ rok, a s ménû aktivními ãleny.
Pﬁi stanovování cílÛ a plánování zhodnoÈte, co dûláte proto, aby va‰e úsilí pﬁispûlo
ke zv˘‰ení poãtu lidí zastoupen˘ch v kaÏdém z tûchto klíãov˘ch ukazatelÛ. Va‰ím cílem
mají b˘t zvy‰ující se poãty ve v‰ech klíãov˘ch ukazatelích.
Budete dûlat mnoho vûcí, které nejsou v klíãov˘ch ukazatelích popsány, jako je
kontaktování na ulici nebo osobní studium a studium se spoleãníkem. Tyto dÛleÏité
ãinnosti pﬁispívají alespoÀ k jednomu klíãovému ukazateli. Napﬁíklad, kdyÏ uãíte ty,
které jste nalezli sv˘m vlastním úsilím, pﬁidáváte tím nové zájemce do okruhu tûch, které
uãíte. Kvalita va‰eho osobního studia a studia se spoleãníkem také zlep‰í va‰i schopnost
uãit skrze Ducha, coÏ va‰im nov˘m a postupujícím zájemcÛm poÏehná. Va‰e schopnost
nalézat a uãit ovlivní kaÏd˘ klíãov˘ ukazatel. ZhodnoÈte v‰e, co dûláte, na základû toho,
zda to zvy‰uje poãet lidí v tûchto kategoriích. Pokud vy ani vá‰ spoleãník nevíte, jak by
ãinnost, pﬁi které hlásáte slovo, mohla pomoci zv˘‰it poãet lidí alespoÀ v jednom
klíãovém ukazateli, musíte se zamyslet nad tím, zda tato ãinnost stojí za vá‰ ãas.
âinnost: Studium se spoleãníkem
Ve studijním deníku si poﬁiìte seznam v‰ech ãinností pro hlásání slova, které jste pouÏili za
poslední tﬁi dny. Pro kaÏdou ãinnost urãete, zda ovlivnila nûkter˘ z klíãov˘ch ukazatelÛ. Pokud
ovlivnila, napi‰te vedle ní ano. Pokud neovlivnila, napi‰te vedle ní ne. U kaÏdé ãinnosti, u které je
ano, popi‰te, jak˘ mûla vliv. U kaÏdé ãinnosti, u které je ne, rozhodnûte, proã jste ji dûlali a zda
v ní budete pokraãovat i v budoucnu. Diskutujte o seznamu se sv˘m spoleãníkem a vysvûtlete,
proã jste nûkteré ãinnosti oznaãili ano a jiné ne. Diskutujte o tom, s kter˘mi ãinnostmi budete
moÏná muset pﬁestat.

Kniha oblasti a nástroje plánování a podávání zpráv
Moroni uãil o tûch, jiÏ byli za jeho dnÛ pﬁijati do Církve kﬁtem a konfirmací: „Jejich
jména byla zaznamenána, aby na nû mohlo b˘ti pamatováno a aby mohli b˘ti vyÏivováni
dobr˘m slovem BoÏím, aby je udrÏovalo na správné cestû.“ (Moroni 6:4.)
ObdrÏeli jste nástroje, které vám pomohou zaznamenávat dÛleÏité informace o lidech,
které uãíte. Tyto nástroje vám také umoÏní podûlit se o správné mnoÏství informací
s tûmi, kteﬁí je potﬁebují, jak ukazuje níÏe uvedená ilustrace.
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Informaãní pyramida

Nástroje:

President misie

T˘denní zpráva misionáﬁe

Vedoucí misie

Souhrnná telefonní zpráva

Rada sboru

MnoÏství
informací

Misionáﬁi

Záznam pokroku
Misionáﬁsk˘ plánovací diáﬁ;
Kniha oblasti

Tyto nástroje a v‰echny informace, které potﬁebujete k vykonávání své práce, jsou
uchovávány v Knize oblasti a v Misionáﬁském plánovacím diáﬁi. Kniha oblasti je
uspoﬁádána následujícím zpÛsobem:
• Mapa oblasti
– Mapa oblasti s vyznaãen˘mi
hranicemi.
• Záznamy pokroku
– Formuláﬁe Záznam pokroku
• Zájemci se stanoven˘m datem kﬁtu a
konfirmace
– Formuláﬁe Záznam v˘uky
• Postupující zájemci
– Formuláﬁe Záznam v˘uky
• Noví a dal‰í zájemci
– Formuláﬁe Záznam v˘uky
• MoÏní zájemci
– Formuláﬁe MoÏní zájemci
– Doporuãení z médií a dal‰í
záznamy o doporuãeních
• Dﬁívûj‰í zájemci
– Formuláﬁe Záznam v˘uky

• Nedávno obrácení a ménû aktivní ãlenové
– Formuláﬁe Záznam v˘uky
– Formuláﬁe Convert Action List
[Soupis krokÛ pro obráceného]
• Informace o sboru a misii
– Adresáﬁ sboru
– Seznam funkcí ve sboru
– Rozvrh schÛzek sboru a misionáﬁÛ
– Seznam ãásteãnû ãlensk˘ch rodin
– Adresáﬁ misionáﬁÛ ve va‰em okrsku ãi zónû
• Vedoucí
– Souhrnné telefonní zprávy
• Informace o oblasti
– Informace o bytu
– Veﬁejná doprava
– Holiãství
– Prádelna
– Místa, kde je moÏné nakupovat
– Místa, kter˘m je tﬁeba se vyhnout
– Kontakty

Kniha oblasti
KaÏdá oblast, ve které pÛsobí misionáﬁi, má Knihu oblasti, která se stává trval˘m záznamem
va‰eho kaÏdodenního úsilí. Klíãové informace doplÀujte dennû a nahlíÏejte do ní kaÏd˘ t˘den pﬁi
t˘denním plánovacím zasedání. UdrÏujte ji v ãistotû a v aktuálním a pﬁesném stavu, aby dal‰í
misionáﬁi mohli stavût na inspirované sluÏbû, kterou jste poskytli vy. KdyÏ k tomu budete
vyzváni, vezmûte svou Knihu oblasti na pohovory nebo konference zóny, kde si ji vedoucí
misie mohou prohlédnout a pomohou vám poznat, jak ji mÛÏete vyuÏít co nejefektivnûji.

KaÏd˘ den máte vyuÏít nûjakou ãást Knihy oblasti pﬁi doplÀování a upravování sv˘ch
plánÛ. Pﬁineste Knihu oblasti s sebou na konference zóny a na pohovory, aby si ji
vedoucí misie mohli prohlédnout. Po va‰em pﬁesunu na jiné pÛsobi‰tû má tato kniha
zÛstat ve va‰em bytû, aby tyto informace mohli pouÏít budoucí misionáﬁi.
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Ve své Knize oblasti udrÏujte pﬁesné, úplné a aktuální záznamy o v‰ech lidech,
se kter˘mi pracujete. NíÏe je uvedeno vysvûtlení poskytnut˘ch nástrojÛ.

Poznámky

Záznam v˘uky: Tento formuláﬁ vám pomáhá zaznamenávat podrobné informace
o pokroku zájemcÛ, nedávno obrácen˘ch a ménû aktivních ãlenÛ, které uãíte.
• Osobní informace.

• Datum kﬁtu a konfirmace.

(Pﬁední strana)
• Záznam o tom, kdy jste uãili
zásadám kaÏdé z pûti lekcí a
zdali byl pﬁítomen ãlen. Tento
oddíl vám umoÏÀuje pruÏnost
pﬁi sledování toho, ãemu uãíte,
bez ohledu na poﬁádek, ve
kterém zásadám uãíte.

• MÛÏete sledovat
lekce, kter˘m jste
uãili pﬁed kﬁtem,
a lekce, kter˘m
jste uãili po kﬁtu.

• Záznam stavu závazkÛ,
které mají zájemci
dodrÏovat. V tomto oddíle
si zaznamenáte datum,
kdy jste je vyzvali
k dodrÏování závazku,
a poznaãíte, zdali ho
dÛslednû dodrÏují.
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• Oddíl, ve kterém zaznamenáte
podrobnûj‰í údaje o jedinci nebo
rodinû. Neuvádûjte velmi osobní
nebo negativní poznámky.
• Oddíl, ve kterém zaznamenáte
dÛleÏité informace z náv‰tûv pro
v˘uku. MÛÏete zde zahrnout obavy,
které lidé mají, závazky, které se jim
tûÏko dodrÏují, a úspûchy, které mûli
ve ãtení ãi v modlitbû. MÛÏete také
oznaãit, zda nav‰tívili shromáÏdûní a
co ãtou v Knize Mormonovû.
• Oddíl, ve kterém mÛÏete zaznamenávat náv‰tûvy pro prÛbûÏnou kontrolu, pokud se ãlovûk nebo rodina
pﬁestali o Církev zajímat.
KdyÏ je vytvoﬁen Záznam v˘uky, má
zÛstat v Knize oblasti aÏ do chvíle, kdy
je jedinec nebo rodina plnû aktivní
v Církvi, pﬁestûhují se nebo zemﬁou.

(Zadní strana)

Záznam pokroku: Tento záznam vám umoÏÀuje shrnout pokrok zájemcÛ, nedávno obrácen˘ch a ménû aktivních ãlenÛ, které uãíte. Také vám umoÏÀuje podávat zprávu o klíãov˘ch
ukazatelích. PouÏívejte ho pﬁi koordinaci va‰eho úsilí s vedoucími sboru a kÛlu na misionáﬁsk˘ch koordinaãních schÛzkách a na schÛzkách rady sboru. Tento záznam doplÀujte
bûhem sv˘ch t˘denních plánovacích zasedání nebo pﬁed schÛzkami rady sboru. Pokud je
to vhodné, dejte kaÏd˘ t˘den nebo tak ãasto, jak je to nutné, kopii tohoto záznamu biskupovi, vedoucímu misie sboru a dal‰ím ãlenÛm rady sboru. Dbejte na to, aby informace,
které uvádíte na formuláﬁích Záznam pokroku, byly úplné, pﬁesné a ãitelnû napsané. To
posílí dÛvûru rady sboru ve vás.
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MoÏní zájemci: Tento formuláﬁ vám umoÏÀuje udrÏovat záznam o lidech, kteﬁí se mohou
stát zájemci.

Poznámky

• Stav, ve kterém se
moÏn˘ zájemce
nachází. (Je on ãi
ona vyﬁazen(a),
je právû uãen(a)
nebo je nutná dal‰í
náv‰tûva pro prÛbûÏnou kontrolu?)
• Zda byl ãlovûk
nûk˘m doporuãen
nebo nalezen
misionáﬁi.
• Datum, kdy byl
ãlovûk kontaktován.
• DÛleÏité
poznámky.
DÛleÏité informace pﬁepi‰te z oddílu „MoÏní zájemci“ Misionáﬁského plánovacího
diáﬁe na formuláﬁ MoÏní zájemci. PouÏijte tyto informace k plánování náv‰tûv pro
prÛbûÏnou kontrolu, ke zhodnocení spolupráce ãlenÛ a misionáﬁÛ s vedoucím misie
sboru a k plánování dal‰ích ãinností, které mohou tûmto lidem pomoci, aby se zaãali
zajímat o znovuzﬁízené evangelium. Tento formuláﬁ také slouÏí jako historick˘ záznam
pro misionáﬁe, kteﬁí budou posláni do této oblasti v budoucnosti. KdyÏ jste pﬁeﬁazeni
do jiné oblasti, nezapomeÀte do nûj opsat v‰echny informace ze svého Misionáﬁského
plánovacího diáﬁe.
Souhrnná telefonní zpráva: Tuto zprávu
pouÏívejte kaÏd˘ t˘den ke sbûru
informací o v‰ech klíãov˘ch
ukazatelích. KaÏdá dvojice misionáﬁÛ
pouÏívá Souhrnnou telefonní zprávu,
umístûnou na konci Misionáﬁského
plánovacího diáﬁe, aby pﬁedala tyto
informace vedoucímu okrsku. Vedoucí
okrsku zapisuje jména kaÏdé dvojice
misionáﬁÛ ve svém okrsku do
Souhrnné telefonní zprávy, i s jejich
t˘denními celkov˘mi hodnotami pro
kaÏd˘ klíãov˘ ukazatel. Poté v dolní
ãásti seãte v˘sledky za okrsek.
Informace postupují vzhÛru. Vedoucí
okrsku pﬁedají celkové hodnoty
okrsku vedoucím zón. Vedoucí zón
pﬁedají celkové hodnoty zón
asistentÛm presidenta. Asistenti
presidenta pﬁedají celkové hodnoty
za misii presidentovi misie.

Souhrnná telefonní zpráva

Za t˘den konãící dnem

Název jednotky podávající zprávu
(misionáﬁi, okrsek, zóna)

Zájemci, kteﬁí
byli pokﬁtûni a
konfirmováni
Pokﬁtûni

Konfirmováni

Doporuãení na
moÏné zájemce

Zájemci se
stanoven˘m
datem kﬁtu

Zájemci,
kteﬁí
nav‰tívili
shromáÏdûní
svátosti

Lekce probrané
se zájemci,
pﬁi jejichÏ v˘uce
byl pﬁítomen ãlen

Ostatní
probrané lekce

* Postupující
zájemci

Získaná

Zájemci se
stanoven˘m
datem kﬁtu

Zájemci,
kteﬁí
nav‰tívili
shromáÏdûní
svátosti

Lekce probrané
se zájemci,
pﬁi jejichÏ v˘uce
byl pﬁítomen ãlen

Ostatní
probrané lekce

* Postupující
zájemci

Získaná

Zájemci se
stanoven˘m
datem kﬁtu

Zájemci,
kteﬁí
nav‰tívili
shromáÏdûní
svátosti

Lekce probrané
se zájemci,
pﬁi jejichÏ v˘uce
byl pﬁítomen ãlen

Ostatní
probrané lekce

* Postupující
zájemci

Získaná

Kontaktováno

Noví
zájemci

Lekce probrané
s nedávno
obrácen˘mi
a s ménû
aktivními ãleny

Noví
zájemci

Lekce probrané
s nedávno
obrácen˘mi
a s ménû
aktivními ãleny

Noví
zájemci

Lekce probrané
s nedávno
obrácen˘mi
a s ménû
aktivními ãleny

Celkem

Za t˘den konãící dnem

Název jednotky podávající zprávu
(misionáﬁi, okrsek, zóna)

Zájemci, kteﬁí
byli pokﬁtûni a
konfirmováni
Pokﬁtûni

Konfirmováni

Doporuãení na
moÏné zájemce
Kontaktováno

Celkem

Za t˘den konãící dnem

Název jednotky podávající zprávu
(misionáﬁi, okrsek, zóna)

Zájemci, kteﬁí
byli pokﬁtûni a
konfirmováni
Pokﬁtûni

Konfirmováni

Doporuãení na
moÏné zájemce
Kontaktováno

Celkem
* Postupující zájemci: Zájemci, kteﬁí byli uãeni alespoÀ dvûma lekcím a kteﬁí dodrÏují své závazky ãíst Knihu Mormonovu a modlit se o ní a o proroku Josephu Smithovi, chodit na shromáÏdûní a tak dále.
© 2004 IRI. 7/04. 7/04. Vyti‰tûno v Nûmecku. 36984 121
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Misionáﬁsk˘ plánovací diáﬁ: Tento nástroj obsahuje tyto ãásti:
• Denní rozvrh na ‰est t˘dnÛ a sedm˘ t˘den na jedné pﬁehledné stránce.
• Stránky pro cíle na t˘den.
• Souhrn pokynÛ k plánování; seznam krokÛ, které vedou ke kﬁtu, konfirmaci a aktivitû
v Církvi; plány k misionáﬁsk˘m lekcím; námûty pro nacházení lidí, které byste mohli
uãit; a otázky pro pohovor ke kﬁtu.
• Oddíl s informacemi o kontaktech, adresách a telefonních ãíslech zájemcÛ a ãlenÛ.
• Souhrnná telefonní zpráva urãená ke sledování va‰ich t˘denních v˘sledkÛ.
Bûhem sv˘ch t˘denních plánovacích zasedání si zapí‰ete své cíle na dan˘ t˘den do
Misionáﬁského plánovacího diáﬁe na stránku Cíle na t˘den, jak je ukázáno níÏe.
• Cíl na t˘den pro kaÏd˘
klíãov˘ ukazatel.

• Skuteãné v˘sledky za dan˘ t˘den. Skuteãné hodnoty
za kaÏd˘ den naleznete na denním rozvrhu. Sem se
pﬁenese celkov˘ poãet za kaÏd˘ t˘den.

• Jména lidí, kteﬁí vám s nejvût‰í pravdûpodobností pomohou
dosáhnout va‰ich cílÛ (postupující zájemci, noví zájemci).
Urãete si cíle, kter˘ch si pﬁejete s tûmito lidmi dosáhnout
(náv‰tûva shromáÏdûní, ãetba Knihy Mormonovy, urãení
data kﬁtu a podobnû).

144

• Místo pro zapsání
dal‰ích osobních
cílÛ nebo cílÛ se
spoleãníkem.
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KaÏd˘ den budete pﬁi plánování a hlásání slova pouÏívat denní rozvrh, jak je uvedeno níÏe:

Poznámky

• Denní rozvrh, do kterého si mÛÏete zaznamenat
• Místo na zaznamenání
schÛzky pro v˘uku, shromáÏdûní a schÛzky a ãinnosti
úkolÛ, které musíte udûlat
pro nacházení. Plánujte tak, abyste kaÏdou hodinu
(telefonáty, kontaktování lidí,
daného dne naplnili smyslupln˘mi ãinnostmi. Je
pﬁíprava lekcí, prÛbûÏná
poskytnut také prostor pro náhradní plány.
kontrola závazkÛ a podobnû).

• Místo k zaznamenání toho, co budete
studovat pﬁi pﬁípravû schÛzek pro v˘uku.

• Cíle na den a skuteãné hodnoty
vybran˘ch klíãov˘ch ukazatelÛ.

T˘denní zpráva misionáﬁe: Tato zpráva vám dává
pﬁíleÏitost podávat hlá‰ení o va‰em úsilí pﬁi
hlásání slova a o jak˘chkoli osobních záleÏitostech, o které se chcete podûlit pﬁímo s presidentem misie. Pﬁi psaní tohoto dopisu buìte
konkrétní a drÏte se tématu, ale není nutné,
abyste zaplnili celé vyhrazené místo. President
misie je jedin˘, kdo bude tento dopis ãíst, a
proto mÛÏete b˘t ve sv˘ch poznámkách
otevﬁení.
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Jak stanovovat cíle
Cíle odráÏejí touhy na‰eho srdce a na‰i vizi
„Jsem hluboce pﬁesvûdãen,
toho, co mÛÏeme dokázat. Prostﬁednictvím
Ïe pokud si v Ïivotû nestanovíme
cílÛ a plánování se na‰e nadûje stávají skuteãností. Stanovování cílÛ a plánování jsou skutcíle a nenauãíme se ovládat
ky víry. S modlitbou v srdci si stanovte cíle,
techniky Ïivota tak, abychom své
které jsou v souladu s pﬁikázáním Spasitele:
cíle splnili, mÛÏeme dosáhnout
„... uãte v‰ecky národy, kﬁtíce je ve jménu
zralého vûku, ohlédnout se za
Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Matou‰ 28:19.)
Stanovte si cíle pro kaÏd˘ klíãov˘
sv˘m Ïivotem a zjistit,
ukazatel. MÛÏete si také stanovit cíle pro
Ïe jsme dosáhli jen nepatrné ãásti
svÛj osobní rozvoj. Udûlejte v‰e, co je ve
na‰eho plného potenciálu. KdyÏ
va‰ich silách, abyste sv˘ch cílÛ dosáhli a
abyste pﬁitom respektovali svobodu jednání
se ãlovûk nauãí ovládat zásady
druh˘ch. Koneãná míra úspûchu není jen
stanovování cílÛ, bude schopen
v dosaÏení samotného cíle, ale také ve
uãinit velk˘ rozdíl ve v˘sledcích,
sluÏbû, jiÏ poskytujete, a v pokroku
jichÏ v tomto Ïivotû dosáhne.“
druh˘ch. Cíle jsou prostﬁedkem k tomu,
aby vám pomohly vykonat mnoho dobrého
– STAR·Í M. RUSSELL BALLARD
mezi dûtmi Nebeského Otce. Nemáte je
PROSLOV K MLAD¯M DOSPùL¯M ÚZEMÍ SALT LAKE, 18. ¤ÍJNA 1981
pouÏívat k získávání uznání.
Peãlivû zváÏené cíle vám dají jasn˘ smûr a
pomohou vám naplnit va‰e dny ãinnostmi, které lidem pomohou posilovat jejich víru ve
Spasitele a spût ke kﬁtu, konfirmaci a k plné aktivitû v Církvi. Nároãné cíle vám pomohou
pracovat efektivnû a povedou vás k tomu, abyste napnuli síly a abyste rostli. Pﬁi
stanovování cílÛ se ﬁiìte pokyny uveden˘mi níÏe:
• ¤iìte se Duchem.
• Zamûﬁte se na klíãové ukazatele.
• Zamûﬁte se na lidi. PﬁestoÏe budete pouÏívat ãísla, buìte schopni tam, kde je to moÏné,
svá ãísla podloÏit jmény lidí.
• Buìte konkrétní a realistiãtí, ale stanovujte si takové cíle, které vás pﬁimûjí napnout síly.
• Stanovujte si cíle na t˘den a cíle na den.
• Stanovujte si cíle pro osobní studium a pro studium se spoleãníkem, vãetnû studia
jazyka, pokud se uãíte jinému jazyku.
• Mûﬁte svÛj pokrok kaÏd˘ den, kaÏd˘ t˘den a po kaÏdém ‰estit˘denním období. Pokud
cíle nedosáhnete, pﬁehodnoÈte své úsilí a vyhledávejte zpÛsoby, jak cíle dosáhnout.
Pokud je to nutné, upravte svá oãekávání.
V prÛbûhu ãasu mohou va‰i vedoucí stanovit normy znamenitosti urãené k pozvednutí
va‰í vize a posílení va‰í víry. Normy okrsku, zóny a misie vám pomohou napnout síly,
efektivnû pracovat a dosáhnout vy‰‰ích stupÀÛ v˘konu. Nemají se pouÏívat jako kvóty,
které by vám a va‰emu spoleãníkovi ukládaly urãité cíle.
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âinnost: Studium se spoleãníkem

Poznámky

Stanovte si cíle na t˘den pro kaÏd˘ ukazatel. U kaÏdého cíle se ptejte:
• Pojí se k tomuto ãíslu jména?
• Je tento cíl konkrétní?
• Je tento cíl reáln˘?
• Napne tento cíl na‰e síly?
• Jsme tomuto cíli oddáni?
Diskutujte o kaÏdém cíli. Pokud je to nutné, urãete, jak jej mÛÏete zmûnit a proã.

T˘denní plánovací zasedání
Po stanovení cílÛ se rozhodnûte, jak jich dosáhnete. V den a v dobu, které jsou ménû
produktivní pro hlásání slova, jako tﬁeba ãtvrtek nebo pátek ráno, máte mít se sv˘m
spoleãníkem t˘denní plánovací zasedání. Den a dobu t˘denního plánovacího zasedání
stanoví vá‰ president misie. Toto t˘denní plánování mÛÏe zabrat dvû aÏ tﬁi hodiny.
Va‰e diskuse se má zamûﬁovat na potﬁeby lidí a na to, jak jim pomoci v pokroku. Bûhem
tohoto t˘denního plánovacího zasedání si projdûte pﬁede‰lé cíle a stanovte si nové cíle na
pﬁí‰tí t˘den. ZvaÏte kaÏdou oblast hlásání slova.
Nedûle veãer je ãas doporuãen˘ pro podání t˘denní telefonní zprávy. Zpráva podaná
v nedûli veãer poskytuje nejpﬁesnûj‰í a nejaktuálnûj‰í údaje o stavu misie, protoÏe vût‰ina
kﬁtÛ a konfirmací se odehrává v sobotu nebo v nedûli.
ProtoÏe den, kdy máte své t˘denní plánovací zasedání, bude pravdûpodobnû odli‰n˘ ode
dne, kdy podáváte zprávu, plánujte pﬁi t˘denním plánování v rozsahu 10 dnÛ. Napﬁíklad,
pokud máte své t˘denní plánovací zasedání ve ãtvrtek, zhodnotíte pokrok pﬁi dosahování
sv˘ch cílÛ k tomuto dni a naplánujete, co je potﬁeba udûlat, abyste tûchto cílÛ dosáhli do
nedûle. Poté si stanovte cíle a plány na pﬁí‰tí t˘den od pondûlka do nedûle. V nedûli veãer
seãtûte v˘sledky z minulého t˘dne a podejte o nich zprávu a svÛj plán na pﬁí‰tí t˘den uÏ
budete mít hotov˘. NíÏe je uveden popis toho, jak se pokyny pro plánování vztahují na
t˘denní plánovací zasedání.
1. Modlete se o inspiraci a usilujte o ni. NeÏ zaãnete, pﬁichystejte si Misionáﬁsk˘ plánovací
diáﬁ a Knihu oblasti. Své plánovací zasedání zaãnûte modlitbou. Usilujte o inspiraci pﬁi
diskusi o potﬁebách lidí a naplánujte si, jak jim budete slouÏit a jak budete napomáhat
jejich pokroku v evangeliu. Modlete se konkrétnû za své zájemce. Mûjte víru, abyste
poÏádali Nebeského Otce, aby jim poÏehnal odpovûìmi na jejich modlitby, touhou
nav‰tívit shromáÏdûní a podobnû.
2. Stanovte si cíle a udûlejte si plány pro zájemce, kteﬁí mají b˘t pokﬁtûni a konfirmováni pﬁí‰tí
t˘den. Projdûte si Záznam v˘uky pro kaÏdého, kdo se na pﬁí‰tí t˘den zavázal ke kﬁtu
nebo konfirmaci. Diskutujte o pﬁípravách, které potﬁebujete uãinit k pohovorÛm ke kﬁtu,
kﬁestním shromáÏdûním a konfirmacím. PouÏijte Záznam v˘uky k diskusi o závazcích,
se kter˘mi mohou mít tito lidé potíÏe, a o tom, jak jim mÛÏete pomoci. Naplánujte si
s nimi kaÏdodenní kontakt. Diskutujte o tom, jak mÛÏete pomoci vedoucímu misie sboru
spolupracovat s biskupem pﬁi pﬁípravû jejich konfirmací na shromáÏdûní svátosti.
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3. Stanovte si cíle a udûlejte si plány pro zájemce se stanoven˘m datem kﬁtu. Projdûte si Záznam
v˘uky pro kaÏdého, kdo bude v nadcházejících t˘dnech pokﬁtûn. Hovoﬁte o lekcích,
kter˘m je potﬁebujete uãit. ZvaÏte, jak jim mÛÏete pomoci pﬁipravit se na kﬁest a
konfirmaci. Diskutujte o zájemcích, kteﬁí nebyli pokﬁtûni ve svÛj urãen˘ den. Peãlivû
zvaÏte jejich potﬁeby a diskutujte o nich. Stanovte si nové cíle a udûlejte si plány, které
jim pomohou rozvíjet se k urãitému datu a dobû, kdy mohou uzavﬁít smlouvu kﬁtu a
pﬁijmout obﬁad konfirmace. Na svém Záznamu v˘uky tuÏkou poznamenejte zásady,
kter˘m se je chystáte uãit, a závazky, které jim pomÛÏete dodrÏet. Urãete, co mÛÏete
udûlat, abyste jim pomohli pﬁijmout tyto lekce a dodrÏovat tyto závazky.
4. Stanovte si cíle a udûlejte si plány, jak
zájemcÛm pomÛÏete zúãastnit se shromáÏdûní
svátosti. Projdûte si Záznam v˘uky kaÏdého
zájemce a diskutujte o jeho ãi její náv‰tûvnosti
shromáÏdûní svátosti. U zájemcÛ, kteﬁí
nav‰tûvují shromáÏdûní svátosti pravidelnû,
diskutujte o tom, co musíte udûlat, abyste jim
pomohli i nadále mít duchovnû povzná‰ející
záÏitky. U tûch, kteﬁí shromáÏdûní svátosti
nikdy nenav‰tívili, kteﬁí je nav‰tívili pouze
jednou nebo kteﬁí je nav‰tûvují obãas,
diskutujte o tom, co jim brání v tom, aby
pﬁi‰li. Napﬁíklad mohou potﬁebovat pomoc
s dopravou, mohou se obávat nav‰tívit
bohosluÏby Svat˘ch posledních dnÛ nebo jim
tyto bohosluÏby mohou pﬁipadat cizí nebo mohli mít v minulosti negativní zku‰enosti.
Diskutujte o tom, co mÛÏete udûlat, abyste jim pomohli tyto pﬁekáÏky pﬁekonat. Stanovte
si za cíl, kolik zájemcÛ plánujete mít na pﬁí‰tím shromáÏdûní svátosti. Naplánujte, kdo je
vezme na shromáÏdûní, kdo je uvítá a kdo vedle nich bude sedût bûhem shromáÏdûní.
Naplánujte si, kdy se spojíte s vedoucími kvor a pomocn˘ch organizací a se v‰emi uãiteli
zodpovûdn˘mi za tﬁídy, které zájemci nav‰tíví. Naplánujte si, kdy budete informovat
biskupa. Na Záznamu pokroku napi‰te, jak˘mi zpÛsoby mÛÏe pomoci rada sboru.
Naplánujte, co musíte udûlat kaÏd˘ den tohoto t˘dne, abyste tyto lidi pﬁipravili
k náv‰tûvû.
5. Stanovte si cíle a udûlejte si plány pro lekce, které proberete s postupujícími zájemci. Projdûte si
Záznam v˘uky kaÏdého postupujícího zájemce, u jehoÏ v˘uky byl pﬁítomen ãlen. Hovoﬁte
o tom, jak podle vás pﬁijímají poselství. Projdûte si závazky a kroky ze Záznamu v˘uky,
které jim ãiní potíÏe dodrÏovat nebo dokonãit. Diskutujte, jak pomoci ãlenÛm sboru a radû
sboru, aby se nadále podíleli na jejich pokroku. Stanovte si cíle pro lekce, které budete
probírat; závazky, které jim pomÛÏete dodrÏovat, obzvlá‰tû nav‰tûvování shromáÏdûní;
a dÛleÏité zku‰enosti, které jim pomÛÏete v nûkolika pﬁí‰tích t˘dnech získat.
Projdûte si Záznam v˘uky kaÏdého postupujícího zájemce, u jehoÏ v˘uky nebyl pﬁítomen ãlen. Tito zájemci mohou b˘t lidé nalezení va‰ím vlastním úsilím. Diskutujte o tom,
kterého vedoucího knûÏství nebo pomocné organizace mÛÏete vyzvat, aby se s nimi
spﬁátelil. Projdûte si lekce, které budete probírat, a závazky, které jim pomÛÏete dodrÏovat.
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Stanovte si cíle pro lekce, které budete probírat, jak zapojíte ãleny a jak pomÛÏete tûmto
zájemcÛm nav‰tûvovat shromáÏdûní svátosti. Zaznamenejte tyto cíle na Záznam v˘uky
a udûlejte potﬁebné plány.

Poznámky

6. Stanovte si cíle a udûlejte si plány pro lekce, které proberete se v‰emi dal‰ími zájemci. Projdûte
si Záznam v˘uky kaÏdého zájemce, kter˘ nepostupuje. Diskutujte o tom, proã jednotliví
zájemci nedodrÏují závazky. Diskutujte o tom, jak zapojíte vedoucí knûÏství a pomocn˘ch
organizací do navazování pﬁátelství s tûmito zájemci. Diskutujte o dal‰ích námûtech, jak
jsou uvedeny v˘‰e u bodu 5. Stanovte si cíle a naplánujte si, jak pomÛÏete tûmto lidem
v pokroku. Zapi‰te tyto cíle do Záznamu v˘uky.
7. Stanovte si cíle a udûlejte si plány ohlednû kontaktování a uãení prostﬁednictvím doporuãení, která
jste obdrÏeli od ãlenÛ, zájemcÛ, neãlenÛ a ústﬁedí Církve. Projdûte si formuláﬁe MoÏní zájemci.
Projdûte si v‰echna doporuãení, která jste obdrÏeli. Projdûte si ta doporuãení, která jste
je‰tû nekontaktovali. Stanovte si cíle a udûlejte si plány ke kontaktování co nejvût‰ího
poãtu doporuãení bûhem t˘dne – pokud moÏno, v‰ech doporuãení. Doporuãení z ústﬁedí
Církve mají b˘t kontaktována do 24 hodin, pokud je to alespoÀ trochu moÏné. Diskutujte
o tom, jak mÛÏete ke kaÏdému ãlovûku a ke kaÏdé rodinû pﬁistupovat a jakému poselství
je mÛÏete uãit. U doporuãení z ústﬁedí Církve diskutujte o tom, jak je budete uãit poselství
evangelia za pouÏití videokazety, knihy nebo jiného materiálu, o kter˘ poÏádali. Ujistûte
se, Ïe máte vûc, o kterou poÏádali. Pokud je to vhodné, proveìte telefonick˘ kontakt a
domluvte si schÛzku. Diskutujte o tom, jak máte pokraãovat.
8. Stanovte si cíle a udûlejte si plány ohlednû získání dal‰ích doporuãení od ãlenÛ, zájemcÛ a neãlenÛ.
S modlitbou v srdci vyberte dal‰í ãleny a zájemce, které mÛÏete nav‰tívit. Naplánujte si, jak
jim mÛÏete pomoci pozvat jejich pﬁátele a ãleny rodiny, aby se dozvûdûli o znovuzﬁízeném
evangeliu. Diskutujte o tom, jak je vyzvete, aby se zapojili do misionáﬁské práce. Naplánujte
si schÛzky a udûlejte si potﬁebné plány.
9. Stanovte si cíle a udûlejte si plány pro lekce, které proberete s nedávno obrácen˘mi a s ménû
aktivními ãleny. Projdûte si Záznam v˘uky kaÏdého nedávno obráceného a ménû aktivního
ãlena, kterého uãíte. Stanovte si cíle a udûlejte si plány pro lekce, které s nimi proberete.
Urãete, jak tûmto lidem pomÛÏete nav‰tívit shromáÏdûní svátosti a dodrÏovat dal‰í
závazky.
10. Stanovte si cíle a udûlejte si plány pro nacházení nov˘ch zájemcÛ. ZhodnoÈte úsilí z minulého
t˘dne najít nové zájemce prostﬁednictvím doporuãení, pﬁíleÏitostí ke sluÏbû a vlastních
ãinností k nacházení. ObraÈte se na informace v oddíle „MoÏní zájemci“ ve va‰í Knize
oblasti. Diskutujte o tom, proã se nûkteﬁí lidé stali nov˘mi zájemci a jiní ne. Stanovte si za
cíl, kolik nov˘ch zájemcÛ najdete tento t˘den. Vyberte lidi, u kter˘ch je pravdûpodobné, Ïe
se stanou zájemci. Také vyberte ãleny, ãásteãnû ãlenské rodiny a doporuãené osoby, které
chcete nav‰tívit, a pﬁíleÏitosti ke sluÏbû, které budete vyhledávat. Naplánujte, které nástroje
k nacházení budete pouÏívat, jako tﬁeba kartiãky na rozdávání, videokazety, DVD disky,
písma nebo broÏury. Také diskutujte o tom, kam pÛjdete lidi kontaktovat, kolik lidí budete
kontaktovat kaÏd˘ den, které zájemce poÏádáte o doporuãení, které dﬁívûj‰í zájemce
nav‰tívíte, jak˘m zpÛsobem mÛÏe pomoci rada sboru a podobnû. Udûlejte si konkrétní
plány na dal‰í den. Cel˘ zb˘vající ãas naplÀte ãinnostmi k nacházení, které vám pomohou
dosáhnout va‰ich cílÛ. Stanovte si cíle a naplánujte si, Ïe promluvíte s tolika lidmi, kolik
vám jich Pán pﬁivede do cesty. VÏdy usilujte o to, abyste nalezli lidi, které mÛÏete uãit.
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11. Plánujte, jak spolupracovat s radou sboru. Pﬁedsedající autoritou je biskup. Respektujte
a ctûte jeho pravomoc. Pod jeho vedením si projdûte Záznam pokroku pouÏit˘ pﬁi
pﬁedchozí misionáﬁské koordinaãní schÛzce nebo pﬁi radû sboru. Diskutujte o úkolech,
které jste obdrÏeli od biskupa nebo od vedoucího misie sboru, a podejte zprávu, zdali
jste je dokonãili. Diskutujte o zapojení ostatních, kteﬁí mohou pomoci, jako tﬁeba
vedoucího misie sboru, vedoucích knûÏství a pomocn˘ch organizací a dal‰ích ãlenÛ.
Peãlivû pﬁipravte Záznam pokroku na nadcházející schÛzku rady sboru, schÛzku
v˘konného v˘boru knûÏství nebo korelaãní schÛzku misionáﬁÛ. Ujistûte se, Ïe je ãist˘
a ãitelnû napsan˘. Stanovte si cíle a udûlejte si plány pro práci v souladu s vedoucími
sboru. Pokud je to moÏné, udûlejte kopie Záznamu pokroku pro vedoucí sboru, kteﬁí
budou pﬁítomni.
12. Naplánujte si schÛzky, které se konají pravidelnû. V Misionáﬁském plánovacím diáﬁi si
naplánujte schÛzky, které se konají pravidelnû, jako tﬁeba schÛzky okrsku, konference
zóny, pohovory a Církevní shromáÏdûní. Diskutujte o úkolech, které musíte pﬁed
tûmito schÛzkami dokonãit, a zapi‰te si je do oddílu Poznámky / Co udûlat.
13. Provádûjte inventuru vztahu mezi spoleãníky. Na závûr t˘denního plánovacího zasedání se se
sv˘m spoleãníkem nebo spoleãnicí podûlte o vhodné cíle a poÏádejte je, aby vám pomohli
cílÛ dosáhnout. Diskutujte se sv˘m spoleãníkem o síle va‰eho vztahu. Diskutujte o v˘zvách,
které vám, jako spoleãníkÛm, mohou bránit v tom, abyste pracovali v jednotû nebo abyste
byli poslu‰ni. Vyﬁe‰te spory. Podûlte se se sv˘m spoleãníkem nebo spoleãnicí o to, co si
myslíte, Ïe jsou jeho nebo její silné stránky. PoÏádejte je o návrhy, jak se mÛÏete zlep‰it vy.
Pokud je to nutné, stanovte si cíle, které zlep‰í vá‰ vztah. Na závûr se pomodlete.

Denní plánovací zasedání
Na konci kaÏdého dne konejte plánovací zasedání. Pokud probíráte lekci, mÛÏete b˘t
venku aÏ do 21:30 hodin. Jinak se vraÈte do svého bytu do 21:00 hodin a od 21:00 do
21:30 konejte denní plánovací zasedání. (Presidenti misie mohou upravit rozvrh podle
vlastního uváÏení a místních okolností.) Pﬁi denním plánovacím zasedání uplatÀujte
stejné zásady a pokyny, kter˘mi se ﬁídíte pﬁi t˘denních zasedáních, ale zjednodu‰te je.
KdyÏ diskutujete o lekcích ãi tématech, které mÛÏete studovat bûhem osobního studia a
studia se spoleãníkem a které vám pomohou s va‰ím plánem, mûjte modlitbu v srdci.
Napi‰te si tato témata na místo, které je k tomu na denním rozvrhu urãeno. Projdûte si
denní rozvrh. Na kaÏdou hodinu daného dne mûjte naplánovanou smysluplnou ãinnost.
Bûhem plánovacího zasedání v nedûli veãer seãtûte a podejte svou Souhrnnou telefonní
zprávu, napi‰te dopis svému presidentovi misie za dan˘ t˘den a dokonãete své cíle na
pﬁí‰tí t˘den.
NeÏ dal‰ího dne odejdete z bytu, projdûte si své cíle, plány a rozvrh. Podle potﬁeby je
upravte. Pﬁed odchodem z bytu se vÏdy pomodlete. Efektivitu sv˘ch plánÛ na dan˘ den
poznáte podle toho, Ïe se ostatních nemusíte ptát: „Co mám teì udûlat?“
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Zodpovûdnost
Zásada zodpovûdnosti je podstatou BoÏího
vûãného plánu. My v‰ichni budeme stát pﬁed Pánem
u posledního soudu a budeme se zodpovídat z toho,
jak jsme vyuÏili pﬁíleÏitosti, které nám dal (viz Alma
5:15–19; NaS 137:9). Na misii se toho mÛÏete o zodpovûdnosti hodnû nauãit a bude vám to k uÏitku
po cel˘ Ïivot. Zásada zodpovûdnosti vám bude
poÏehnáním, pokud:
• k urãování cílÛ a plánování pﬁistupujete
s my‰lenkou, Ïe se za svou snahu budete
zodpovídat sv˘m vedoucím misie a
prostﬁednictvím modlitby Pánu.

„V˘kon, kter˘ je mûﬁen,
se zlep‰uje. KdyÏ je
v˘kon mûﬁen a je o nûm
podána zpráva, míra
zlep‰ení se zvût‰uje.“
– STAR·Í THOMAS S. MONSON
„THOU ART A TEACHER COME FROM GOD“,
IMPROVEMENT ERA, DEC. 1970, 101

• pociÈujete osobní zodpovûdnost za posvátnou dÛvûru, kterou ve vás Pán vloÏil.
• si stanovujete smysluplné cíle.
• se rozhodujete b˘t aktivními v zodpovídání se za svou práci Pánu a sv˘m vedoucím
misie. Neãekejte na poÏádání. NepoÏadujte od ostatních, aby vás ãasto kontrolovali
nebo aby vám nûco ãasto pﬁipomínali. Mûjte touhu se za svou práci zodpovídat.
• pﬁijímáte plnou zodpovûdnost za své úsilí. Nikdy neobviÀujte ostatní z obtíÏn˘ch
okolností nebo nedostatku pokroku.
• se snaÏíte uãit od sv˘ch vedoucích a vyz˘váte je, aby vám navrhli zpÛsoby, jak˘mi se
mÛÏete zdokonalit.
• jste motivovaní a vydáváte ze sebe to nejlep‰í.
Zodpovûdnost nepﬁichází aÏ na konci va‰í misie. Je to zásada, která má vliv na to, jak
zaãnete, jak pﬁem˘‰líte o zodpovûdnosti, kterou vám dal Pán a co k ní pociÈujete, jak
pﬁistupujete ke své práci a jak dobﬁe vytrváte. Postoj, kter˘ máte ke sv˘m zku‰enostem
z misie, je odrazem va‰í lásky k va‰emu Nebeskému Otci a Jeho Synu a odrazem va‰í
úcty ke knûÏství.
Pﬁi osobních modlitbách a pﬁi modlitbách se spoleãníkem usilujte o inspiraci, co máte
kaÏd˘ den dûlat. KdyÏ se ﬁídíte sv˘mi plány, modlete se a Ïádejte Pána o vedení. Modlete
se v srdci po cel˘ den, aby vám Duch pomohl poznat, kam máte jít, co máte dûlat a co
máte ﬁíkat. PoloÏte si otázku: „Co více mohu udûlat?“ Na závûr dne podejte v modlitbû
zprávu o své práci.
KaÏd˘ t˘den budete podávat zprávu sv˘m vedoucím misie pomocí Souhrnné telefonní
zprávy. Pokud jste vedoucím misie, obdrÏíte tyto informace od ostatních misionáﬁÛ. Projevte
spí‰e zájem o jejich Ïivot a o Ïivoty tûch, které uãí, neÏ jen o ãísla. NepouÏívejte tyto nástroje
nebo informace, které obdrÏíte, ke kontrolování nebo manipulování. Informace, které díky
tûmto nástrojÛm obdrÏíte, vám poskytnou pﬁíleÏitost chválit misionáﬁe za jejich oddanost a
uvidût pﬁíleÏitosti pro budoucí ‰kolení.
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Studium písem
Co znamená b˘t zodpovûdn˘m?
NaS 58:26–33

NaS 101:78

Ezechiel 33:1–6

Proã je u zodpovûdnosti dÛleÏitá svoboda jednání?
2. Nefi 2:26–29

Helaman 14:30–31

Jak má misionáﬁ spolupracovat s vedoucím misie?
NaS 38:23–25

ÎidÛm 13:17–18

Zapamatujte si
• Zamûﬁujte své úsilí na své poslání.
• Stanovujte si cíle podle klíãov˘ch ukazatelÛ.
• Modlete se mocnû za své cíle a plány.
• PouÏívejte Knihu oblasti a Misionáﬁsk˘ plánovací diáﬁ, abyste lidem pomáhali rozvíjet víru,
ãinit pokání, pﬁijmout kﬁest a dar Ducha Svatého a vytrvat do konce.
• Pro kaÏd˘ klíãov˘ ukazatel si stanovte cíle, které vám pomohou napnout síly, pouÏívat víru
a efektivnû pracovat.
• Konejte t˘denní a denní plánovací zasedání, která budou zamûﬁena na pomoc ostatním
postupovat v evangeliu.
• Zodpovídejte se za své úsilí Pánu a sv˘m vedoucím misie.
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Námûty pro studium a uplatnûní

Poznámky

Osobní studium
• Do svého studijního deníku si zapi‰te jednou vûtou odpovûì na kaÏdou otázku
v ãásti „Vezmûte v úvahu“.

• Udûlejte si chvíli na to, abyste pﬁem˘‰leli o svém posledním dnu v misionáﬁském
poli. AÏ ten den nastane:

– Co chcete ﬁíci, Ïe jste jako misionáﬁ vykonal?
– K˘m se chcete stát?
– Jakého rozdílu chcete, aby si u vás ostatní v‰imli?
Do studijního deníku si zapi‰te odpovûì na kaÏdou z tûchto otázek. Rozhodnûte se,
co musíte udûlat teì, aby se tyto cíle staly skuteãností. Plány, které vás napadnou,
si zapi‰te.

Studium se spoleãníkem
• S pouÏitím Knihy oblasti odpovûzte na otázky uvedené níÏe:
– Jsou v‰echny záznamy aktuální, pﬁesné a snadno ãitelné?
– Pokud bude do oblasti poslán nov˘ misionáﬁ, bude schopen si Knihu oblasti
prostudovat a dozví se z ní, jakého duchovního pokroku lidé dosahují a co více
je zapotﬁebí udûlat, aby se jim pomohlo?

– Pokud bude do oblasti poslán nov˘ misionáﬁ, bude moci tûÏit z va‰eho úsilí
nacházet nové zájemce?

– Pﬁedstavte si, jak pﬁedáváte svou Knihu oblasti Pánu a podáváte mu zprávu
o tom, jak jste peãovali o lidi ve své oblasti. Potû‰ilo by Pána va‰e úsilí?

• Diskutujte o jednom z va‰ich nov˘ch zájemcÛ. Ve svém Misionáﬁském plánovacím
diáﬁi najdûte stranu nazvanou „Kroky, které vedou ke kﬁtu, konfirmaci a aktivitû
v Církvi“. Vyberte si jeden krok a udûlejte si seznam v‰eho, co potﬁebujete k tomu,
aby tento krok mohl b˘t uskuteãnûn. Diskutujte o tom, jak mÛÏete plánovat tyto
úkoly, aby k tomuto kroku mohlo dojít v co nejkrat‰ím moÏném ãase.

• Diskutujte o níÏe uvedeném pﬁirovnání se sv˘m spoleãníkem. ZhodnoÈte, jak
dlouho je vá‰ „vlasec“ kaÏd˘ den ve vodû.
„Nikdo z nás nemá b˘t jako rybáﬁ, kter˘ si myslí, Ïe cel˘ den rybaﬁil, kdyÏ ve
skuteãnosti strávil vût‰inu ãasu cestou k vodû a zpût, obûdem a pﬁehnanou péãí
o svou v˘bavu. Úspûch rybaﬁení závisí na dobû, po kterou je vlasec ve vodû, a ne
na dobû, po kterou jste mimo svÛj byt. Nûkteﬁí rybáﬁi jsou mimo domov dvanáct
hodin a vlasec mají ve vodû deset hodin. Jiní rybáﬁi jsou mimo domov dvanáct
hodin a vlasec mají ve vodû jen dvû hodiny. Ten druh˘ typ rybáﬁÛ se mÛÏe divit,
proã nemá takov˘ úspûch jako ti první.
TatáÏ zásada platí pro misionáﬁe, které Mistr nazval ,rybáﬁi lidí‘. Vlasec misionáﬁe
má b˘t vhozen do rybáﬁsk˘ch vod ve chvíli, kdy misionáﬁ nebo misionáﬁka odejde
z bytu.“ (Dallin H. Oaks, semináﬁ pro nové presidenty misie, 20. ãervna, 2000.)

SchÛzky okrsku a konference zóny
• Pﬁeãtûte misionáﬁÛm jednu z níÏe uveden˘ch situací. AÈ misionáﬁi v mal˘ch
skupinkách prodiskutují cíle a plány, které pomohou lidem z tûchto pﬁíkladÛ,
aby se pﬁiblíÏili ke kﬁtu a konfirmaci. AÈ se kaÏdá skupina podûlí o své nápady.
První situace: S Larrym a Beth jste se seznámili, kdyÏ pomáhali v jídelnû pro bezdomovce. Probrali jste s nimi jednu lekci a oni mají nyní zájem dozvûdût se více.
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Neznají Ïádné ãleny Církve. Beth je kﬁesÈanka a Larry se nehlásí k Ïádnému urãitému náboÏenství. Nejsou manÏelé, ale Ïijí spolu. Larry pracuje od 16:00 do 24:00
hodin. Beth pracuje pﬁes den.
Druhá situace: Steve má probrané v‰echny lekce a nav‰tûvuje shromáÏdûní alespoÀ
dvakrát za mûsíc. Vûﬁí, Ïe Joseph Smith je prorok a Ïe Kniha Mormonova je pravdivá.
âlenové jeho rodiny jsou oddaní katolíci a jeho schÛzky s misionáﬁi neschvalují.
Tﬁetí situace: Jill studuje na universitû. Má kamarádku, která je ãlenkou Církve. Její
kamarádka-ãlenka ji pozvala, aby se s vámi setkala. Probrali jste s ní dvû lekce. Její
kamarádka-ãlenka se zúãastnila obou lekcí. Jill je‰tû nenav‰tívila shromáÏdûní a má
tolik úkolÛ, Ïe je pro ni tûÏké ãíst Knihu Mormonovu.

• Vyzvûte misionáﬁe, aby se podûlili o zku‰enosti, kdy prostﬁednictvím stanovování
cílÛ a plánování byli schopni pomoci lidem, aby:

– získali vût‰í víru ve Spasitele.
– ãinili pokání a uãinili zmûny, které je pﬁivedly blíÏe k Bohu.
– pﬁijali smlouvy kﬁtu a konfirmace.
– se vrátili do Církve a obnovili smlouvy kﬁtu.
• Rozdûlte misionáﬁe do tﬁí skupin. Vysvûtlete, Ïe kaÏdá skupina obdrÏí dÛleÏit˘ úkol.
Poté dejte kaÏdé skupinû jeden z tûchto úkolÛ:

– Otevﬁete novou oblast pro hlásání slova.
– Pﬁipravte ‰kolení na konferenci zóny o seznamování zájemcÛ s Knihou
Mormonovou.

– ZaãleÀte rodinu zájemcÛ do sboru. V rodinû jsou tﬁi dûti: osmiletá dívka,
dvanáctiletá dívka a ‰estnáctilet˘ chlapec.
¤eknûte misionáﬁÛm, Ïe mají osm minut na to, aby vymysleli plán. Jeden
z misionáﬁÛ má plán zapsat, vãetnû denních ãinností.
AÈ kaÏdá skupina svÛj plán pﬁedvede. Po kaÏdé prezentaci se zeptejte:

– Co potﬁebovali misionáﬁi v kaÏdé ze situací vûdût?
– Jak to mÛÏe dopadnout, kdyÏ neplánujete smysluplné ãinnosti nebo
neplánujete vÛbec?
Po pﬁedvedení v‰ech prezentací se zeptejte:

– V ãem jsou plánování a stanovování cílÛ skutky lásky? V ãem jsou skutky víry?
President misie
• PoÏádejte misionáﬁe, aby pﬁinesli své knihy oblasti na konferenci zóny nebo na
pohovory. Kromû toho, Ïe Knihy oblasti prohlédnete sám, zvaÏte, Ïe by knihy
oblasti prohlédli také vedoucí misie nebo va‰e manÏelka.

• Obãas pozorujte t˘denní nebo denní plánovací zasedání misionáﬁÛ.
• Obãas provádûjte pohovory v bytech misionáﬁÛ. KdyÏ tak ãiníte, aÈ va‰e manÏelka
nebo asistenti presidenta prohlédnou Knihy oblasti a plánovací diáﬁe misionáﬁÛ.

• âasto prohlíÏejte plánovací diáﬁe misionáﬁÛ.
• Obãas se zúãastnûte schÛzky rady sboru.
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Jak mám
najít lidi, které
bychom mohli uãit?

Poznámky

Vezmûte v úvahu
• Co znamená „[najít] ty, kdoÏ jsou ochotni vás pﬁijmouti“ (NaS 42:8)?
• Jak mám posílit svou víru, Ïe najdu lidi, které bychom mohli uãit?
• Proã mám do svého úsilí nacházet lidi zapojit ãleny?
• Jakou roli hrají doporuãení z médií a z ústﬁedí Církve?
• Jak˘ je vztah mezi nacházením a uãením?
• Jakou roli hraje v nacházení lidí, které bychom mohli uãit, sluÏba?
• Které námûty k nacházení lidí, které bychom mohli uãit, jsem je‰tû nevyzkou‰el?

Rozvíjejte víru k nacházení lidí

N

BoÏí rodina. V‰ichni lidé na zemi byli v pﬁedsmrtelném Ïivotû ãleny BoÏí rodiny (viz
Skutkové apo‰tolÛ 17:26–29; ÎidÛm 12:9). Jsme souãástí BoÏí rodiny v tomto Ïivotû
a jako ãlenové Jeho rodiny se mÛÏeme tû‰it z je‰tû vût‰ích poÏehnání v Ïivotû, kter˘
pﬁijde. V‰ichni jsme bratﬁi a sestry v BoÏí rodinû. Tato znalost nám dává pocit identity
a sounáleÏitosti. Poskytuje nám dÛvod k nadûji ve vûãn˘ Ïivot v BoÏí pﬁítomnosti.
Tûmto základním pravdám rozumíme díky znovuzﬁízení. Vyuãování sv˘ch bratrÛ a
sester znovuzﬁízen˘m pravdám je va‰í zodpovûdností a poÏehnáním. Stejnû jako Alma,
jenÏ se snaÏil pomoci odpadl˘m ZoramitÛm, se mÛÏete modlit: „Ó Pane, dej prosím, aÈ

© 1990 Del Parson. Nekopírujte.

auky a zásady v této kapitole posílí va‰i víru, Ïe Pán pﬁipravuje lidi, aby pﬁijali vás i
znovuzﬁízené evangelium. On vás zavede k nim nebo zavede tyto lidi k vám. ZpÛsob
nacházení lidí se v rÛzn˘ch ãástech svûta li‰í. Je tﬁeba, aby se misionáﬁi a presidenti misií
pﬁizpÛsobili okolnostem. Zásady, jak lidi najít, jsou v‰ak i pﬁes tyto rozdíly univerzální.
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máme úspûch pﬁi opûtném pﬁivádûní jich k tobû v Kristu. Viz, ó Pane, du‰e jejich je
drahocenná...; tudíÏ, dej nám, ó Pane, moc a moudrost, abychom mohli pﬁivésti tyto
bratﬁí své opût k tobû.“ (Alma 31:34–35.)
„[Najdûte] ty, kdoÏ jsou ochotni vás pﬁijmouti.“ Va‰ím úkolem je budovat Církev tím, Ïe
budete nacházet „ty, kdoÏ jsou ochotni vás pﬁijmouti“ (NaS 42:8). Takoví lidé poznají,
Ïe jste Pánovi sluÏebníci. Budou ochotni jednat podle va‰eho poselství. Mnozí tito lidé
„jsou zadrÏováni pﬁed pravdou pouze proto, Ïe nevûdí, kde ji nalézti“ (NaS 123:12).
Vût‰inou nebudete vûdût, kdo tito lidé jsou. MoÏná nepoznají ihned, Ïe jste Pánovi
sluÏebníci. MoÏná nebudou rozumût tomu, Ïe díky znovuzﬁízenému evangeliu získají
vût‰í klid, vedení a smysl Ïivota neÏ díky ãemukoli jinému. To, Ïe hledají znovuzﬁízené
evangelium, si ãasto uvûdomí, aÏ kdyÏ ho najdou. Jeden obrácen˘ napﬁíklad ﬁekl: „KdyÏ
jsem usly‰el evangelium, vyplnilo v mém srdci prázdné místo, o nûmÏ jsem ani nevûdûl.“
Jin˘ ﬁekl: „Na‰el jsem nûco, aniÏ jsem vûdûl, Ïe jsem to hledal.“
AÈ je vám urãeno slouÏit kdekoli, pamatujte, Ïe Pán „vám dovolil, abyste pﬁi‰li na
toto místo; neboÈ tak to pro [Nûj] bylo nutné pro spasení du‰í“. Pracujte efektivnû na
tom, abyste „[pozdvihali] hlas svÛj k tomuto lidu; ﬁíkejte my‰lenky, jeÏ [Pán vloÏí] do
srdce va‰eho“. Budete-li to dûlat, obdrÏíte slib, Ïe „nebudete pﬁed lidmi zahanbeni“ a
„bude [vám] dáno ... v pravou chvíli, co budete ﬁíkati“ (NaS 100:4–6). Nacházení lidí
Duchem je stejnû dÛleÏité jako uãení Duchem. Stejnû jako v pﬁípadû uãení, i va‰e úsilí
nacházet bude efektivní, budete-li vedeni Duchem. Mûjte víru, Ïe budete vûdût, ãemu
máte uãit a co máte dûlat, abyste na‰li ty, kteﬁí vás pﬁijmou.
âinnost: Studium se spoleãníkem
Mnoho ãlenÛ, které nav‰tûvujete, mÛÏe b˘t obrácen˘mi k Církvi. Naplánujte si, kdy se jich
zeptáte, jak se setkali s Církví a jak do‰li k poznání, Ïe misionáﬁi je uãí pravdû. Jejich zku‰enosti
shrÀte ve svém studijním deníku.
Studium písem
Jak jsou BoÏí dûti pﬁipravovány a vedeny ke znovuzﬁízenému evangeliu?
Alma 13:24
Alma 16:16–17

NaS 29:7
NaS 33:6

NaS 84:45–47, 88
NaS 136:32–33

Mluvte s kaÏd˘m
KdyÏ prorok Joseph Smith cestoval se
skupinou misionáﬁÛ po ﬁece Missouri, Pán
zjevil: „Není nutné, aby tato... skupina m˘ch
star‰ích postupovala rychle..., zatímco
obyvatelé na obou stranách hynou v nevíﬁe.“
(NaS 61:3.) KdyÏ se rychle pﬁesunujete
k plánovan˘m ãinnostem, modlete se o
schopnost vidût neplánované pﬁíleÏitosti
ke sluÏbû tûm, kteﬁí moÏná „hynou v nevíﬁe“,
a k jejich v˘uce. Modlete se o duchovní
citlivost k rozpoznávání pﬁíleÏitostí. Zjistíte,
Ïe BÛh vám pﬁivede do cesty své dûti, které
jsou pﬁipravovány k pﬁijetí znovuzﬁízeného evangelia.
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V misionáﬁské práci se nedûje nic, dokud nenajdete nûkoho, koho byste mohli uãit. KaÏd˘
den mluvte s co nejvût‰ím poãtem lidí. Je pﬁirozené, Ïe se ponûkud obáváte mluvit s lidmi,
ale mÛÏete se modlit o víru a sílu, abyste mûli vût‰í odvahu otevﬁít ústa k hlásání znovuzﬁízeného evangelia. Vyzkou‰ejte následující námûty, aÏ se budete snaÏit hovoﬁit s kaÏd˘m,
koho potkáte:

Poznámky

• Mluvte s lidmi o jejich rodinû. Pomozte jim poznat, jak mÛÏe znovuzﬁízené evangelium
poÏehnat jejich rodinu.
• Hledejte vodítka – jako jsou pﬁedmûty v domû nebo na dvoﬁe, nápisy na obleãení nebo
náznaky, Ïe mají dûti – která by vám napovûdûla, jak s lidmi zaãít hovoﬁit.
• Upﬁímnû naslouchejte tomu, co vám lidé ﬁíkají.
• Buìte srdeãní, pﬁátel‰tí a veselí. Nabídnûte pomoc.
• DÛvûﬁujte Duchu, Ïe vám vloÏí do srdce a do mysli, ãemu máte uãit.
• Vyzvûte kaÏdého, aby se dovûdûl více o znovuzﬁízeném evangeliu.
• Nabízejte kartiãky na rozdávání.
• Ptejte se lidí na jména pﬁátel, kteﬁí by mohli mít o va‰e poselství zájem.
Pﬁi ãtení následujícího pﬁíbûhu, kter˘ se skuteãnû stal, sledujte, jak byl muÏ pﬁipravován
na pﬁijetí misionáﬁÛ a jak misionáﬁi vyuÏili neplánované pﬁíleÏitosti k tomu, aby ho uãili
evangeliu.
V dûtství mû nikdo neuãil ãíst Bibli. V nedûli jsem chodíval do kostela, ale niãím jsem nepﬁispíval,
a proto jsem ani nic necítil. Byl jsem ze svého náboÏenství rozãarovan˘... Hledal jsem... Boha – chtûl
jsem poznat, zda vÛbec existuje. Îíznil jsem po tom, abych poznal Jeho a Jeho slova. Ale zdálo se, Ïe to,
co hledám, nemohu najít.
Byly okamÏiky, kdy jsem mûl dojem, Ïe uha‰ení mé Ïíznû je blízko. KdyÏ jsem poprvé vzal do náruãí
své první dítû, dceru, mûl jsem pocit, Ïe BÛh opravdu existuje. O mnoho let pozdûji, kdyÏ se narodila její
sestra, jsem mûl tent˘Ï pocit... Po vût‰inu ãasu v‰ak mou du‰i tíÏila nevysvûtlitelná únava. Duchovnû
jsem Ïíznil a nemohl jsem najít, kde bych se napil.
V dubnu 1994 jsem Ïil ve mûstû Monterrey v Mexiku a Ïivil jsem se jako ﬁidiã taxíku. Jednoho dne
pr‰elo celé hodiny a z hor se ﬁinuly úplné vodopády. Poté, co jsem v de‰ti jezdil hodiny sem a tam, jsem
se ocitl v jednom mûsteãku asi osm kilometrÛ (pût mil) od Monterrey. UÏ byl témûﬁ... ãas jet domÛ.
Najednou jsem uvidûl dva mladé muÏe, jak jdou pû‰ky. Mûli na sobû tmavé kalhoty a bílé ko‰ile a zdálo se,
Ïe jsou promoãeni od hlavy aÏ k patû.
KdyÏ jsem k nim dojel, otevﬁel jsem dveﬁe taxíku a zavolal jsem: „Nastupte si! Jedu do Monterrey.“
Ten vy‰‰í, kter˘ mûl velmi svûtlou pleÈ, odpovûdûl: „Nemáme Ïádné peníze.“
„Je to zadarmo,“ odpovûdûl jsem.
Rychle si nastoupili do taxíku.
¤ídil jsem a povídali jsme si. Zeptali se mû, zda by mi mohli pﬁedat poselství o JeÏí‰i Kristu.
Souhlasil jsem a dal jsem jim svou adresu.
KdyÏ jsem dojel domÛ, vzbudil jsem manÏelku a ﬁekl jsem jí o tûch dvou mlad˘ch muÏích. „To je
náhoda!“ ﬁekl jsem. „Jeden je Mexiãan a ten druh˘ je Ameriãan a oba se jmenují Star‰í.“
„Star‰í znamená misionáﬁ,“ vysvûtlila mi manÏelka, která jiÏ o Církvi nûco málo vûdûla.
Cítil jsem, Ïe se ve mnû, kdesi hluboko, nûco pohnulo. Tito mladí muÏi mi v srdci zanechali pocit
pﬁekrásného údivu. Pocítil jsem, Ïe jsem blízko toho, abych na‰el onu vodu, která uti‰í mou ÏízeÀ, Ïe ji
mám na dosah.
Misionáﬁi pﬁi‰li k nám domÛ 5. ãervna a já jsem jim s radostí naslouchal. Za dva t˘dny, 19. ãervna,
jsem se dal pokﬁtít. ManÏelka se dala pokﬁtít ãtyﬁi mûsíce nato, v ﬁíjnu. Na‰e nejstar‰í dcera chodila na
náboÏenství ve ‰kole. KdyÏ pﬁi‰la poprvé na shromáÏdûní, zvolala: „Tatínku, to je mnohem lep‰í neÏ to,
ãemu se uãím ve ‰kole!“ I ona se dala pokﬁtít v ﬁíjnu.
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Poznámky

V prosinci 1995 jsme byli jako rodina
zpeãetûni na ãas a vûãnost v chrámu v Mexico City. Nyní jsme rodinou, která se
tû‰í ze souladu, klidu a ‰tûstí. Víme, koho
uctíváme. Víme, odkud jsme pﬁi‰li a kam
jdeme. Milujeme BoÏí slovo, zvlá‰tû Knihu
Mormonovu, a milujeme Jeho Církev,
Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ. Skrze tyto dary jsme na‰li onu studnu
Ïivé vody, o níÏ hovoﬁil Spasitel se samaﬁskou Ïenou: „Ale kdoÏ by se napil vody té,
kterouÏ já dám jemu, neÏíznil by na vûky,
ale voda ta, kterouÏ já dám jemu, bude
v nûm studnicí vody pr˘‰tící se k Ïivotu vûãnému.“ (Jan 4:14.) [Victor Manuel Cabrera, „Thirsting for
the Living Water“, Ensign, Aug. 2001, 60–61.]

âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
• Jak byl tento muÏ pﬁipravován na znovuzﬁízené evangelium?
• Co by se stalo, kdyby star‰í neotevﬁeli ústa, aby se podûlili o poselství evangelia?
• Zamyslete se nad tím, co jste dûlali vãera. Hovoﬁili jste s co nejvût‰ím poãtem lidí? Pokud ne,
udûlejte si plány a stanovte si cíle, abyste tak uãinili dnes.
Studium písem
Co ﬁíká Pán o tom, Ïe máte otevﬁít ústa? âemu máte uãit? Co je vám slíbeno?
NaS 24:12
NaS 28:16

NaS 33:7–15

NaS 60:2–3, 7–8

Uãte, kdyÏ nacházíte, nacházejte, kdyÏ uãíte
Nacházení a uãení jsou navzájem související, spojené ãinnosti. KdyÏ se setkáváte s lidmi,
buìte pﬁipraveni uãit je krátk˘m shrnutím znovuzﬁízené pravdy, tak aby Duch Svat˘ mohl
vydat svûdectví, Ïe jste sluÏebníci Pána. V mnoha situacích bude tﬁeba, abyste byli schopni
pﬁednést své poselství bûhem jedné minuty, nebo i krat‰í doby. Lidé jsou zvyklí na krátká,
pÛsobivá prohlá‰ení. O poselství o znovuzﬁízení mÛÏete svûdãit napﬁíklad pouh˘mi dvûma
nebo tﬁemi vûtami:
Prostﬁednictvím Ïijícího proroka milující BÛh znovuzﬁídil pÛvodní pravdy o Bohu (evangelium
JeÏí‰e Krista), jeÏ byly po staletí ztraceny. Máme o tom dÛkaz, kter˘ mÛÏete vzít do ruky, mÛÏete
ho ãíst, mÛÏete o nûm pﬁemítat v srdci a mÛÏete se o nûm modlit, abyste sami pro sebe poznali jeho
pravdivost. Dovolíte, abychom...?

Je-li k dispozici trochu více ãasu, mÛÏete ﬁíci více:
Na‰e poselství je prosté. BÛh je ná‰ Otec. My jsme Jeho dûti. Jsme souãástí Jeho rodiny. Miluje nás.
JiÏ od zaãátku svûta projevuje lásku a zájem. Mnohokrát pro svou lásku zasáhl a zjevil evangelium
JeÏí‰e Krista, aby Jeho dûti vûdûly, jak se k Nûmu mají navrátit. Zjevil ho prorokÛm, jako byli Adam,
Noé, Abraham a MojÏí‰. Nûkteﬁí lidé se v‰ak opakovanû rozhodli, Ïe toto evangelium odmítnou. Pﬁed
dvûma tisíci lety uãil svému evangeliu sám JeÏí‰ Kristus. Aã je to neuvûﬁitelné, lidé odmítli i samotného
JeÏí‰e. Kdykoli lidé pohrdají pravou naukou a obﬁady, nebo je pﬁekrucují, BÛh odnímá svou pravomoc ke
spravování Církve.
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Na‰í v˘zvou je, abyste roz‰íﬁili poznání pravdy, které jiÏ máte. Posuìte dÛkaz, Ïe ná‰ Nebesk˘ Otec
znovu pro svou lásku ke sv˘m dûtem zasáhl a zjevil pravé nauky a obﬁady prorokovi. Tento prorok se
jmenoval Joseph Smith. DÛkaz o této nádherné pravdû se nachází v knize – v Knize Mormonovû.
MÛÏete ji vzít do ruky, mÛÏete ji ãíst a mÛÏete pﬁemítat o její pravdivosti ve své mysli a v srdci.

Poznámky

Vyhnûte se sklonu ﬁíkat napﬁíklad: „Máte nûkolik minut, abychom vám mohli sdûlit
poselství o...?“ Namísto toho si pﬁi setkávání s lidmi vytvoﬁte zvyk okamÏitû zaãít uãit
a svûdãit. Najdete více lidí, které byste mohli uãit, budete-li svûdãit a umoÏníte-li jim
pocítit moc Ducha Svatého.
AÈ uÏ bude vá‰ úvodní postup jak˘koli, zmiÀte se rychle a jednodu‰e o znovuzﬁízení
evangelia, protoÏe toto je na‰e jedineãné poselství svûtu. Ti, které uãíte, mají ãasto pﬁátele nebo pﬁíbuzné, kteﬁí jsou pﬁipraveni pﬁijmout znovuzﬁízené evangelium. Ve v‰ech
situacích, kdy uãíte – jako je nacházení, uãení zájemcÛ, práce s ãleny – se ptejte: „Kdo
z lidí, které znáte, by mûl zájem o toto poselství a komu by prospûlo?“ Poté, co obdrÏíte
doporuãení, se zeptejte: „Komu je‰tû mÛÏe na‰e poselství prospût?“ Neváhejte s tímto
pﬁicházet znovu a znovu pﬁi pozdûj‰ích setkáních. AÏ ti, které uãíte, zakusí poÏehnání
evangelia, jejich touha podûlit se o nû poroste (viz 1. Nefi 8:12). âasto získají nové pﬁátele, aÏ se budou uãit evangeliu. Misionáﬁi, kteﬁí uplatÀují tuto zásadu, mají obvykle
mnoho lidí, které mohou uãit.
âinnost: Studium se spoleãníkem
• Pﬁipravte si minutové poselství zaloÏené na jedné z lekcí. Pﬁem˘‰lejte, jak byste této lekci
mohli uãit pﬁi nûjaké ãinnosti k nacházení.
• Zjistûte, jak rychle dokáÏete toto poselství spojit se znovuzﬁízením.
• Sdûlte toto poselství svému spoleãníkovi.
• Stanovte si cíl, Ïe dnes ve vhodném okamÏiku budete uãit tomuto poselství a získáte tak
nového zájemce do okruhu tûch, které uãíte.
• Projdûte si seznam lidí, které v souãasné dobû uãíte. Napi‰te si seznam tûch, které jste
poÏádali o doporuãení, a tûch, které jste nepoÏádali. Vyzkou‰ejte si, jak lidi v jednotliv˘ch
skupinách vyzvete k tomu, aby vám dali doporuãení. Zapi‰te si do plánovacího diáﬁe, Ïe pﬁi
pﬁí‰tích náv‰tûvách je k tomu máte vyzvat.

Hovoﬁte o dÛleÏitosti rodiny
Znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e
Krista je poÏehnáním pro rodiny.
Tím, Ïe rodiny Ïijí podle zásad
znovuzﬁízeného evangelia, se jim
dostává posily a mohou zaÏívat
klid, radost a pocit sounáleÏitosti
a identity.
Budete-li s tûmi, které kaÏd˘ den
potkáváte, hovoﬁit o dÛleÏitosti
rodiny, pomÛÏe vám to najít lidi,
které byste mohli uãit. Vût‰ina lidí
má o rodinu pﬁirozen˘ zájem.
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V mnoha situacích, kdy nacházíte, mÛÏete rychle vztáhnout to, co vût‰ina lidí ví o rodinû,
k poselství o znovuzﬁízení. KdyÏ se vûnujete nacházení lidí, mohli byste ﬁíci napﬁíklad toto:
Neexistuje pro nás nic dÛleÏitûj‰ího neÏ na‰e rodina. Rodina nás vzájemnû spojuje, dává nám jméno
a pomáhá nám cítit se potﬁební a milovaní. V rodinû jsme zdûdili své charakterové vlastnosti, rysy a
tûlesné znaky, coÏ nám dává jedineãnou identitu.
Pevná a ‰Èastná rodina je pro mnoho lidí na celém svûtû jejich hlavním zájmem. Dosáhnout tohoto
cíle je ãasto obtíÏné. Vychovávat dûti a mít pevné manÏelství se v dne‰ním svûtû, kde je v‰ude kolem
nás plno zla, mÛÏe zdát obãas témûﬁ nemoÏné.

Pak byste mohli pﬁejít k poselství o znovuzﬁízení:
Pocity lásky a zájmu, jeÏ chováme ke své rodinû, jsou vûãné a hluboko zakoﬁenûné v na‰í du‰i.
Soustﬁeìují se v na‰em vztahu s Bohem. Jste souãástí BoÏí rodiny od doby je‰tû pﬁed sv˘m narozením.
BÛh je ná‰ Otec. A protoÏe je ná‰ Otec, my jsme bratﬁi a sestry. Nebesk˘ Otec si pﬁeje, abychom se
k Nûmu vrátili a Ïili s Ním jako souãást Jeho rodiny. Rodiny zde na zemi jsou spojnicí s BoÏí rodinou.
Po tomto Ïivotû mohou rodiny spolu Ïít navÏdy. Víme to, neboÈ prostﬁednictvím Ïijícího proroka
milující Nebesk˘ Otec znovuzﬁídil na zem pravdivé nauky a obﬁady, jako je kﬁest ponoﬁením, jeÏ byly
po staletí ztraceny. Tyto znovuzﬁízené pravdy nám nejen pomáhají porozumût na‰emu místu v BoÏí
rodinû, ale jsou i nejvût‰í nadûjí, kterou máme ohlednû pevné a ‰Èastné rodiny v tomto Ïivotû. MÛÏeme
vám ﬁíci více o...?

TotéÏ mÛÏete udûlat s dal‰ími tématy, jako je ‰tûstí, protivenství, smysl Ïivota nebo
smrt. AÈ uÏ bude vá‰ postup pro nacházení jak˘koli, pamatujte na to, Ïe máte rychle
pﬁejít k na‰emu jedineãnému poselství svûtu.

DÛleÏitost ãlenÛ
Pﬁi nacházení lidí, které byste mohli uãit, spolupracujte se ãleny Církve. Ideální je
situace, kdy ãlenové nûkoho pozvou, aby byl uãen, a sami se uãení zúãastní. KdyÏ toto
ãlenové ãiní, více lidí b˘vá pokﬁtûno a zÛstává aktivními v Církvi. Spojení se ãleny je
dÛleÏité, protoÏe obmûkãuje srdce lidí a ãasto je vede k zájmu o znovuzﬁízené evangelium. To ãasto znamená, Ïe jsou pﬁivedeni do okruhu pﬁátel ãlenÛ Církve, vãetnû
aktivních a ménû aktivních ãlenÛ, nedávno obrácen˘ch a ãásteãnû ãlensk˘ch rodin.
President Gordon B. Hinckley uãil:
„Mnoho z nás si misionáﬁskou práci pﬁedsta„Po v‰em, co bylo ﬁeãeno,
vuje jen jako klepání na dveﬁe. KaÏd˘, kdo je
je nejvût‰í a nejdÛleÏitûj‰í
s touto prací obeznámen, v‰ak ví, Ïe existuje
lep‰í zpÛsob. A to prostﬁednictvím ãlenÛ
povinností hlásání evangelia.“
Církve. Kdykoli ãlen pﬁivede zájemce, je pro
– PROROK JOSEPH SMITH
nûj od zaãátku pﬁipraven podpÛrn˘ systém.
TEACHINGS OF THE PROPHET JOSEPH SMITH, 113
âlen mu vydává svûdectví o pravdivosti
tohoto díla. âlen má eminentní zájem na tom,
aby byl jeho pﬁítel–zájemce ‰Èastn˘. Jeho nad‰ení roste, vidí-li, Ïe jeho pﬁítel ãiní v uãení
se evangeliu pokroky.
Samotné uãení provádûjí misionáﬁi na pln˘ úvazek, ale ãlen, kdykoli je to moÏné, je
v tom mÛÏe podpoﬁit tím, Ïe jim nabídne svÛj domov, ãímÏ se mÛÏe podílet na této
misionáﬁské sluÏbû. Bude vydávat zájemci upﬁímné svûdectví o boÏskosti tohoto díla.
Bude mu ochoten odpovídat na otázky, kdyÏ misionáﬁi nejsou na blízku. Bude pﬁítelem
pro obráceného, kter˘ podstupuje velkou a ãasto obtíÏnou zmûnu... Proces pﬁivádûní
nov˘ch lidí do Církve není jen zodpovûdností samotn˘ch misionáﬁÛ. Ti mají nejvût‰í
úspûch, kdyÏ se ãlenové stanou oním zdrojem, odkud noví zájemci pﬁicházejí.“ (Liahona,
ãervenec 1999, 119–120.)
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V˘chozím bodem v budování pevn˘ch vztahÛ se ãleny je biskup. Nabízejte pomoc a
sluÏte jak˘mkoli spravedliv˘m zpÛsobem, o nûjÏ vás poÏádá. Pravidelnû si pokládejte
tuto otázku: „Jsem pro biskupa poÏehnáním, nebo zátûÏí?“ Rozvíjejte postoj „Jak mohu
pomoci?“. Budete-li vyhledávat pﬁíleÏitosti k projevování lásky, ke sluÏbû a k v˘uce,
bude pravdûpodobnûj‰í, Ïe vám biskup a ãlenové sboru svûﬁí ãleny své rodiny a pﬁátele.
Zamyslete se nad následujícím úryvkem z dopisu, kter˘ napsal misionáﬁ svému
presidentovi misie.

Poznámky

VáÏen˘ bratﬁe presidente,
dnes mi zavolali asistenti a sdûlili mi, Ïe budu pﬁesunut. Cítil jsem, Ïe bych vám mûl napsat a
podûkovat vám za to, Ïe jste mû poslal do této oblasti. Zdá se mi to jako vãera, kdyÏ jste mi vyprávûl o
obtíÏn˘ch úkolech, které mû ãekají.
Bûhem na‰í první nedûle se potvrdilo to, co jste mi ﬁekl. Ve sboru se nám dostalo vlaÏného uvítání.
Jedin˘m paprskem svûtla bûhem oné první nedûle byl Scott, nov˘ vedoucí misie sboru. Mûsíc pﬁedtím
byl pﬁeloÏen na zdej‰í leteckou základnu a jako vedoucí misie sboru slouÏil teprve dva t˘dny. Scott nás
oné první nedûle pozval k sobû domÛ na veãeﬁi, abychom si promluvili o tom, co udûlat pro to, aby se
práce rozjela. Po veãeﬁi jsme poklekli v modlitbû a poprosili jsme Nebeského Otce o Jeho vedení. Pﬁi
modlitbû jsme pocítili klid a odhodlání. Zjistili jsme, Ïe nejlep‰ím zpÛsobem, jak uvést práci do pohybu,
bude získat dÛvûru ãlenÛ. Rozhodli jsme se ﬁídit se pﬁíkladem Ammona a slouÏit jim.
Zaãali jsme biskupem. KvÛli malému poãtu kﬁtÛ v oblasti a nedostateãnému úsilí pﬁedchozích
misionáﬁÛ nebyl pochopitelnû pﬁíli‰ nad‰en, kdyÏ jsme ho poÏádali o schÛzku. Nakonec nás pozval
k sobû domÛ na veãeﬁi. Dozvûdûli jsme se, Ïe chce z ob˘vacího pokoje odstranit koberec a obnovit
dﬁevûnou podlahu pod ním. Nabídli jsme mu, Ïe mu pomÛÏeme, a on to pﬁijal. KdyÏ jsme byli s prací
hotovi, poÏádal nás, abychom promluvili na shromáÏdûní svátosti. Byl to pro nás dÛkaz, Ïe nám zaãíná
dÛvûﬁovat.
Podle stejného vzoru sluÏby jsme postupovali i pﬁi setkáních s dal‰ími ãleny. Objevili jsme
pﬁíleÏitosti, jak jim pomoci mnoha jednoduch˘mi zpÛsoby. KdyÏ jsme právû nebyli se ãleny, klepali
jsme na dveﬁe a hovoﬁili jsme s co nejvût‰ím poãtem lidí o znovuzﬁízeném evangeliu. Byli jsme
poÏehnáni lidmi, které jsme mohli uãit, a ãlenové vidûli, Ïe na shromáÏdûní pﬁivádíme lidi, které jsme
sami na‰li. Postoj celého sboru se zaãal mûnit. Mezi lidmi vzrÛstalo nad‰ení pro misionáﬁskou práci.
Jakmile nám ãlenové zaãali dÛvûﬁovat, práce se urychlila. Následovalo mnoho kﬁtÛ.

Mnoho ãlenÛ Církve má obavy
z vykonávání misionáﬁské práce. Mnozí
si nejsou jisti, kde zaãít nebo co ﬁíci.
Mnozí se obávají, Ïe pﬁijdou o své blízké
pﬁátele, jestliÏe se s nimi pokusí sdílet
evangelium. âlenÛm mÛÏete pomoci
mnoha zpÛsoby. Napﬁíklad jim pomozte
budovat jejich víru tím, Ïe je budete uãit
poselství o znovuzﬁízení a dal‰ím
naukám z lekcí. Pomozte jim pocítit
Ducha a moc na‰eho poselství. PomÛÏete-li jim lépe porozumût Kristovû nauce, posílí
to jejich dÛvûru ve vás a povzbudí to jejich nad‰ení k vykonávání misionáﬁské práce
více neÏ cokoli jiného, co mÛÏete dûlat. Pomozte jim porozumût tomu, Ïe nabídnutí
znovuzﬁízeného evangelia vyplyne pﬁirozenûji ze vztahÛ, v nichÏ se budou snaÏit mít
rádi ãleny své rodiny a pﬁátele a slouÏit jim. Uãte je zásadám z oddílu „âiÀte dobro“
v této kapitole. Povzbuzujte ãleny, aby se spojovali „v pÛstu a v mocné modlitbû za blaho
du‰í tûch, kteﬁí Boha [neznají]“ (Alma 6:6). Ve v‰em, co budete se ãleny dûlat, se snaÏte
pozvedat a posilovat jejich víru a tím jim pomáhat vykonávat misionáﬁskou práci.
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Kromû práce s aktivními ãleny se snaÏte nacházet lidi, které byste mohli uãit, prostﬁednictvím perspektivních star‰ích, ménû aktivních ãlenÛ a nov˘ch ãlenÛ. Tito ãlenové
pravdûpodobnû mají mnoho pﬁátel jiného vyznání a budou poÏehnáni tím, Ïe se podûlí
o znovuzﬁízené evangelium se ãleny své rodiny a s pﬁáteli.
Pﬁi kaÏdém setkání se ãleny dûlejte v‰e, co dokáÏete, abyste je povzbudili k tûmto ãinnostem:
• Modlete se a následujte Ducha.
• Poskytujte sluÏbu.
• Rozvíjejte pﬁátelství.
• Otvírejte ústa, abyste se podûlili o znovuzﬁízené evangelium.
• Vyz˘vejte druhé, aby dûlali to, co posílí jejich víru v Krista.
S kaÏd˘m doporuãením, které obdrÏíte od ãlena, máte zacházet jako s drahocennou
vûcí. KdyÏ vám ãlen pﬁedá jméno pﬁítele, kterému mÛÏete zavolat nebo kterého mÛÏete
nav‰tívit, zareagujte rychle a informujte ãlena o v˘sledku.
Námûty, jak pomoci ãlenÛm
Existuje mnoho zpÛsobÛ, jak ãleny povzbudit, aby se více zapojili do misionáﬁské práce.
Vezmûte v úvahu následující námûty:
• Vyhledávejte vedení u biskupa a dal‰ích vedoucích ve sboru. Dal‰í pomoc pro tuto oblast –
viz 13. kapitola.
• Vedoucí Církve a ãleny uãte poselství o znovuzﬁízení a jin˘m lekcím.
• Uãte je milovat své sousedy a pﬁátele a slouÏit jim.
• Povzbuzujte je, aby se postili a modlili za pﬁíleÏitosti k misionáﬁské práci.
• Povzbuzujte je, aby nav‰tívili své známé, kteﬁí nedávno proÏili nûjak˘ zvrat v Ïivotû (narození,
úmrtí v rodinû, sÀatek nebo pﬁestûhování).
• Vyzvûte je, aby vám pomohli s uãením. Ideální by bylo, aby vás doprovázel ãlen Církve,
kter˘ byl pﬁedtím ãlenem stejné církve jako zájemce.
• Pomozte jim stanovit si datum, kdy vyzvou své pﬁátele, aby se dovûdûli více o poselství o
znovuzﬁízení.
• UkaÏte jim materiály, které mohou dát druh˘m, jako jsou Kniha Mormonova, videokazety a
kartiãky na rozdávání.
• Povzbuìte je, aby pozvali své pﬁátele k náv‰tûvû shromáÏdûní nebo k úãasti na rodinném
domácím veãeru, ke zhlédnutí videokazety vyrobené Církví nebo k rozhovoru o evangeliu.
• Pomozte jim vyzkou‰et si, co by mohli pﬁátelÛm ﬁíci.
• Uãte je, proã je dobré, abychom se dûlili o evangelium bez ohledu na v˘sledek.
Existuje mnoho dal‰ích zpÛsobÛ, jak ãlenÛm pomoci více se zapojit. V prÛbûhu celé misie se
snaÏte tento seznam roz‰iﬁovat. Sdílejte své námûty s ostatními misionáﬁi.
âinnost: Studium se spoleãníkem
Se spoleãníkem si projdûte, co jste bûhem posledního mûsíce udûlali pro to, abyste poslouÏili
a pomohli biskupovi a jin˘m vedoucím a ãlenÛm. Diskutujte o tom, co mÛÏete bûhem následujícího mûsíce udûlat pro to, abyste si s nimi vytvoﬁili silnûj‰í vztah, a vytvoﬁte si plán.
Projdûte si námûty uvedené v rámeãku „Námûty, jak pomoci ãlenÛm“. Najdûte nûjaké námûty,
které jste je‰tû nevyzkou‰eli. S pomocí plánovacího diáﬁe si vytvoﬁte plán a bûhem pﬁí‰tího t˘dne
nûkteré tyto námûty vyzkou‰ejte.
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Doporuãení z médií a z ústﬁedí Církve

Poznámky

Doporuãení jsou dal‰ím zdrojem pro nacházení lidí, kteﬁí jsou pﬁipraveni na znovuzﬁízené evangelium. Kromû doporuãení od ãlenÛ Církev aktivnû podává pomocnou ruku
BoÏím dûtem i mnoha dal‰ími zpÛsoby. Církev povzbuzuje zájem lidí prostﬁednictvím
rÛzn˘ch projektÛ, jako jsou reklamy v médiích, náv‰tûvnická stﬁediska, historické památníky, humanitární pomoc a sociální péãe a internet (www.mormon.org, www.lds.org,
www.familysearch.org). Doporuãení získaná z médií a z ústﬁedí Církve pﬁedstavují lidi,
kteﬁí souhlasili s tím, Ïe je nav‰tíví zástupci Církve, aby jim doruãili nûjak˘ materiál
(napﬁíklad Bibli nebo Knihu Mormonovu) a aby je uãili o Církvi. Misionáﬁi mají pohlíÏet
na tyto pﬁíleÏitosti k v˘uce jako na posvátnou zodpovûdnost.
NeÏ nav‰tívíte ãlovûka uvedeného v doporuãení, ujistûte se, Ïe znáte materiál, o kter˘
poÏádal. Naplánujte si krátkou lekci, pomocí které byste tento materiál propojili s pﬁedáním poselství o znovuzﬁízení. V nûkter˘ch pﬁípadech vás doporuãení dovedou k dal‰ím
lidem, které BÛh pﬁipravuje. JestliÏe lidé, které kontaktujete, nemají zájem, zeptejte se
jich, zda neznají nûkoho, kdo by zájem mohl mít. Promluvte také s dal‰ími ãleny domácnosti a se sousedy. KaÏdého z nich se zeptejte, kdo by je‰tû mohl mít zájem o va‰e poselství. MoÏná jste byli dovedeni k tomuto ãlovûku, protoÏe nûkdo jin˘ v tomto domû nebo
sousedství je na evangelium pﬁipraven.
Pﬁi práci s doporuãeními pamatujte na to, Ïe je tﬁeba:
• kontaktovat uvedeného pﬁíjemce do 24 hodin.
• zavolat pﬁedem, je-li to moÏné, abyste si domluvili náv‰tûvu. Není-li doma, zkuste
to v jinou denní hodinu.
• doruãit poÏadovan˘ materiál a pﬁipomenout pﬁíjemci, Ïe poÏádal o va‰i náv‰tûvu.
Pozvûte v‰echny ãleny domácnosti, aby vám naslouchali.
• uãit poselství o znovuzﬁízení.
• pﬁedat takové v˘zvy, které posílí jejich víru v Krista.
• poÏádat o doporuãení.
• domluvit si dal‰í náv‰tûvu.
• naplánovat si, Ïe po skonãení náv‰tûvy budete pracovat v tomto sousedství.
• promluvit se sousedy, pokud pﬁíjemce není doma.
âinnost: Studium se spoleãníkem
ShromáÏdûte v‰echna doporuãení získaná ve va‰í oblasti bûhem posledního mûsíce. Zjistûte,
kteﬁí lidé je‰tû nebyli kontaktováni, a nav‰tivte je. Urãete, kdo z tûch, kteﬁí jiÏ kontaktováni byli,
má b˘t nav‰tíven znovu.

Rodinná historie
Rodinná historie neboli genealogie poskytuje dal‰í moÏnost, jak najít lidi, které byste
mohli uãit. Rodinná historie je nyní jedním z nejroz‰íﬁenûj‰ích koníãkÛ na svûtû. Duch
Eliá‰Ûv vede miliony lidí po celém svûtû k tomu, aby vyhledávali své pﬁedky. Mnozí
touÏí po silnûj‰ím poutu se svou ‰ir‰í rodinou. To mÛÏe vést k touze najít spojení a
identitu s BoÏí rodinou.
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Zjistûte, jaké druhy zdrojÛ pro rodinou historii
jsou ve va‰í oblasti k dispozici. Napﬁíklad byste
„Doufám, Ïe budu
mohli pozvat lidi do místního stﬁediska rodinné
svûdkem toho, Ïe zru‰íme
historie nebo je seznámit se ãleny, kteﬁí jim mohou
pomoci zaãít s vyhledáváním jejich linie pﬁedkÛ.
onu umûlou hranici, kterou
KdyÏ nabízíte tuto sluÏbu, nepotﬁebujete toho o
tak ãasto vytváﬁíme mezi
rodinné historii pﬁíli‰ vûdût, pomáhají-li vám v tom
misionáﬁskou prací a
ãlenové Církve. Ve vût‰inû oblastí svûta Ïijí ãlenové,
chrámem a genealogickou
kteﬁí mohou druh˘m pomoci pﬁi vyhledávání jejich
rodinn˘ch koﬁenÛ. Zapojte ãleny, aby se potenciální
prací, protoÏe jde o totéÏ
zájemci setkali s lidmi, kteﬁí se s nimi mohou pﬁávelké dílo vykoupení!“
telit. Vysvûtlete jim, Ïe stﬁediska rodinné historie
– PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL
poskytují bezplatné sluÏby.
„THE THINGS OF ETERNITY – STAND WE IN
Pﬁi klepání na dveﬁe byste mohli rozdávat lidem
JEOPARDY?“ ENSIGN, JAN. 1977, 3
kartiãky o rodinné historii, na nichÏ by bylo telefonní ãíslo místního stﬁediska rodinné historie a
nabídka bezplatné pomoci pﬁi poãáteãním vyhledávání rodinn˘ch koﬁenÛ. Za dva aÏ tﬁi dny
se vraÈte k tûm, kter˘m jste kartiãky dali. Podûlte se o tyto kartiãky také se zájemci, kteﬁí je
mohou dát sv˘m pﬁátelÛm a znám˘m. Také je dobré nosit s sebou svÛj osobní pﬁehled ãtyﬁ
generací jako pﬁíklad a ukázat ho napﬁíklad tûm, kteﬁí mají stejné pﬁíjmení jako vy.
ZvaÏte uskuteãnûní následujících námûtÛ, které vám pomohou zaãít:
• Nav‰tivte stﬁedisko rodinné historie, pokud ve va‰í oblasti nûjaké je.
• Proberte s biskupem a s radou sboru své pﬁání nabídnout pomoc s rodinnou historií
lidem, které dennû potkáváte.
• Proberte s vedoucími sboru, jak nejlépe koordinovat toto úsilí:
– Souhlasí biskup s tím, Ïe byste nabízeli pomoc ãlenÛ sboru?
– Kteﬁí ãlenové sboru slouÏí ve stﬁedisku rodinné historie nebo mají zku‰enosti s prací
na rodinné historii?
– Jak byste mohli tyto ãleny nejlépe poÏádat o pomoc?
– Kdo vás mÛÏe doprovázet pﬁi rozdávání pﬁehledÛ rodokmenu nebo rodinn˘ch
skupinov˘ch záznamÛ?
Pﬁeãtûte si následující pﬁíbûh, kter˘ vyprávûl jeden star‰í misionáﬁ. V‰imnûte si, jakou
roli hrála rodinná historie v obrácení manÏelského páru.
Mildred Schultzová byla oddanou ãlenkou své církve. Proto nebylo divu, Ïe kdyÏ u ní misionáﬁi
zaklepali na dveﬁe, neztrácela ãas a ihned je pozvala dovnitﬁ, aby je pouãila o „pravdû“. KdyÏ ji
misionáﬁi uãili, pravdy znovuzﬁízeného evangelia na ni zapÛsobily a ona se dala pokﬁtít. Po celou
dobu uãebního procesu její manÏel Frank odmítal naslouchat.
V této chvíli pﬁicházím na scénu já. Star‰í nás pﬁedstavili sestﬁe Schultzové. Pomohli jsme jí zaãít
s rodokmenem a pak jsme ji pozvali, aby se s námi setkala ve stﬁedisku rodinné historie. V den na‰eho
setkání se Frank zeptal, zda mÛÏe jít s ní, aby také mohl hledat své pﬁedky. Samozﬁejmû, Ïe Mildred
byla touto ‰ancí nad‰ena, a tak vyrazili do stﬁediska spolu.
Star‰í si naplánovali, Ïe se k nám pozdûji pﬁipojí. NeÏ dorazili, ukázali jsme Frankovi a Mildred
knihovnu a pﬁedstavili jsme jim sestru Wrightovou. Sestra Wrightová byla specialistka na rodinnou
historii a nabídla se, Ïe pomÛÏe najít údaje o Frankovû otci. Na‰la jeho jméno v knize a také byla
schopna poskytnout Frankovi mapu Nûmecka, v níÏ mu ukázala rodi‰tû jeho otce. Frank byl tûmito
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objevy tak nad‰en, Ïe kdyÏ pﬁi‰li star‰í, pozval je na veãeﬁi, aby jim mohl ukázat fotografie a vyprávût
o své rodinné historii. Duch Eliá‰Ûv se dotkl jeho srdce a obmûkãil ho a otevﬁel dveﬁe pro evangelium,
aby mohlo naplnit jeho Ïivot.
Toho veãera Mildred pﬁemítala, co by mohla ﬁíci, aby Frankovi pomohla mít o evangelium vût‰í zájem.
Napadla ji jedna otázka. „Franku,“ zaãala, „chce‰ se mnou b˘t navÏdy, i po tom, aÏ skonãí tento Ïivot?
Chce‰ mít vûãnou rodinu?“ Rychle odpovûdûl: „Samozﬁejmû, Ïe chci, Mildred. Co pro to mohu udûlat?“
To byla otázka, za kterou se modlila. „Poslechni si, co ﬁíkají misionáﬁi,“ odpovûdûla mu. Souhlasil. KdyÏ
ho star‰í uãili, vﬁelost poselství o znovuzﬁízení rozpt˘lila jeho pochyby a obavy. Bez váhání pﬁijal pravdy,
které mu misionáﬁi sdûlili. Pﬁijal pozvání, aby se dal pokﬁtít. Od té doby jsou Frank a Mildred silní a
aktivní ãlenové Církve.
Frank a Mildred se usilovnû snaÏili dokonãit tuto práci, aby spásné obﬁady mohly b˘t provedeny
i pro jejich rodinu. Byl to nádhern˘ den, kdyÏ se dali pokﬁtít za ãleny své rodiny. V dobû, kdy bratr
Schultz tuto práci v chrámu vykonával, se mu zdál sen o jeho otci. Uvidûl otce na ranãi, kde proÏil své
dûtství. Otec stál na verandû u svého houpacího kﬁesla, obleãen˘ v bílém a s náruãí otevﬁenou ke svému
synovi. Frank se z tohoto snu probudil s pláãem. Poznal, Ïe jeho otec pﬁijal práci, kterou za nûj vykonali.

Poznámky

âinnost: Studium se spoleãníkem
• Co ovlivnilo Franka v tom, Ïe se rozhodl dovolit misionáﬁÛm, aby ho uãili?
• Jak mÛÏete práci na rodinné historii lépe propojit s BoÏím plánem pro rodiny?
• Jak vyuÏíváte rodinnou historii pro nacházení lidí? Jak mÛÏete nabídnout informace o rodinné
historii lidem, které dennû potkáváte? Naplánujte si, jak zaãnete pouÏívat rodinnou historii jako
v˘znamnûj‰í nástroj ve svém úsilí nacházet lidi.

Rodinná historie je mocn˘ zdroj, kter˘ máte pouÏívat pﬁi nacházení tûch, které Pán
pﬁipravuje k pﬁijetí znovuzﬁízeného evangelia. Modlete se o to, abyste si uvûdomovali
pﬁíleÏitosti, kdy mÛÏete rodinnou historii pouÏít pﬁi svém úsilí najít lidi. Lidé mají duchovní pocity nejãastûji tehdy, kdyÏ hovoﬁí o rodinách. Lidé také pociÈují Ducha, kdyÏ
jsou uãeni o nauce, kvÛli níÏ vykonáváme práci na rodinné historii. Kromû toho se
zlep‰uje i udrÏení obrácen˘ch, jestliÏe jsou noví ãlenové schopni vyhledávat své rodinné koﬁeny a vykonávat pro své pﬁedky posvátné obﬁady.
Studium písem
Co Pán znovuzﬁídil na zemi prostﬁednictvím Eliá‰e?
NaS 110:14–16
NaS 128:16–18

NaS 138:32–34

Malachiá‰ 4:5–6

âinnost: Osobní studium a studium se spoleãníkem
V místním stﬁedisku rodinné historie si domluvte náv‰tûvu se ãlenem, jenÏ má s rodinnou historií
zku‰enosti. Pﬁi prohlídce stﬁediska rodinné historie zjistûte, jaké sluÏby tam jsou k dispozici. Zjistûte
i dal‰í informace, jako napﬁíklad kdy je stﬁedisko otevﬁené, kdo v nûm slouÏí a co mÛÏete nabídnout
tûm, se kter˘mi se dennû st˘káte.
Vyzkou‰ejte si, jak budete tûm, které potkáváte, pomoc s rodinnou historií nabízet. Naplánujte si,
jak budete rodinnou historii nabízet pﬁi svém úsilí najít lidi.
Pﬁeãtûte si heslo „Práce na rodinné historii a genealogie“ v pﬁíruãce Vûrni víﬁe, abyste práci na
rodinné historii více porozumûli. Do studijního deníku si zapi‰te, ãemu jste se nauãili.
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Dﬁívûj‰í zájemci
Dﬁívûj‰í zájemci jsou cenn˘m zdrojem pro
nacházení lidí, které byste mohli uãit. Lidé se
pﬁestávají o Církev zajímat z mnoha pﬁíãin. Stává
se to napﬁíklad proto, Ïe misionáﬁi jsou pﬁesunuti,
zájemci odjedou na dovolenou, misionáﬁi je
pﬁestanou nav‰tûvovat, i kdyÏ zájemci jejich
náv‰tûvu stále oãekávají, nebo Ïe si zájemci myslí,
Ïe je misionáﬁi jiÏ nemohou nauãit niãemu novému.
Mnozí dﬁívûj‰í zájemci ﬁíkají, Ïe by se s misionáﬁi
rádi setkali znovu.
Projdûte si svou Knihu oblasti a najdûte v ní
dﬁívûj‰í zájemce. S modlitbou se zam˘‰lejte nad
informacemi z Knihy oblasti ohlednû toho, jak se
zájemci poprvé setkali s Církví, ãemu byli uãeni, jak reagovali a proã se pﬁestali o
evangelium zajímat. JestliÏe byli do uãení zapojeni ãlenové a pﬁátelili se se zájemci,
zeptejte se ãlenÛ, co si o tom pamatují. Na základû tûchto informací si naplánujte,
Ïe s tûmito zájemci znovu naváÏete kontakt.
JestliÏe se nûkdo, koho uãíte, rozhodne pﬁestat o evangelium zajímat, zaznamenejte
do Knihy oblasti informace, jeÏ pomohou misionáﬁÛm, kteﬁí ho budou kontaktovat
v budoucnosti.
Pﬁi ãtení následující zku‰enosti uvaÏujte o tom, jaká moc spoãívá v kontaktování
dﬁívûj‰ích zájemcÛ.
K mému velikému údivu jsem byl povolán, abych pracoval ve stejné misii, v níÏ pﬁed rokem slouÏila
má star‰í sestra. Po nûkolika mûsících v misijním poli jsem byl pﬁesunut do jedné z oblastí, kde sestra
slouÏila. KdyÏ se sestra dozvûdûla o mém pﬁesunu, napsala mi a poÏádala mû, abych nav‰tívil rodinu,
kterou tehdy se spoleãnicí uãily. Napsala mi o lásce a blízkosti, které ve vztazích s Normanov˘mi
pociÈovala, a o tom, jak byla zklamaná, kdyÏ se pﬁestali o Církev zajímat.
Se spoleãníkem jsme Normanovy vyhledali a dostalo se nám od nich vﬁelého pﬁijetí. Pﬁijali na‰i
v˘zvu, aby znovu vyslechli znovuzﬁízené evangelium. Nejsem si jist, proã to bylo tentokrát jiné, av‰ak
nyní byli naprosto pﬁipraveni na‰e poselství pﬁijmout. Celá rodina se dala pokﬁtít a konfirmovat.
Po této zku‰enosti jsem se zaãal zajímat o dal‰í dﬁívûj‰í zájemce, se kter˘mi sestra pracovala. ¤íkal
jsem si: „JestliÏe to fungovalo u Normanov˘ch, moÏná to bude fungovat i u jin˘ch lidí, které sestra
uãila.“ Rozhodl jsem se, Ïe jí napí‰i o svém nápadu kontaktovat lidi, které pﬁedtím uãila. Pro‰la si
deník a poslala mi jména dal‰ích dﬁívûj‰ích zájemcÛ v oblasti.
Se spoleãníkem jsme pak následující t˘den strávili tím, Ïe jsme tyto lidi kontaktovali. K na‰í radosti
témûﬁ polovina z nich pﬁijala nabídku vyslechnout si znovuzﬁízené evangelium znovu. Nûkolik lidí
z této skupiny se dalo pokﬁtít a konfirmovat. Pﬁi setkáních s tûmito dﬁívûj‰ími zájemci jsme se také ptali
na doporuãení na jejich pﬁátele a známé, kteﬁí by mohli mít o na‰e poselství zájem. Díky tomu jsme
na‰li dal‰í lidi, které jsme mohli uãit. Bylo to to nejÏivûj‰í období mé misie.

âinnost: Studium se spoleãníkem
• Ve své Knize oblasti najdûte v‰echny dﬁívûj‰í zájemce.
• Naplánujte si, jak jich co nejvíce zkontaktujete bûhem následujících 24 hodin.
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Nacházení pomocí vlastního úsilí

Poznámky

Usilujte o posílení své víry, Ïe BÛh pﬁipravuje své dûti, aby pﬁijaly poselství o znovuzﬁízení. Budete-li pod vedením Ducha Svatého dûlat v‰e, co je ve va‰ich silách, abyste
na‰li lidi, které byste mohli uãit, Pán vám tyto lidi pﬁivede do cesty.
Existuje mnoho vhodn˘ch zpÛsobÛ, jak najít ty, kteﬁí jsou pﬁipravováni na znovuzﬁízené
evangelium. Bude nutné, abyste dûlali v‰e, co je ve va‰ich silách, abyste byli pﬁivedeni do
cesty tûm, kteﬁí jsou pﬁipravováni. Misionáﬁi zji‰Èují, Ïe následující námûty jim umoÏÀují nacházet pomocí vlastního úsilí lidi, které by mohli uãit. AÏ si budete procházet tento seznam,
naplánujte si, jak vyzkou‰íte nûkteré nápady, které jsou pro vás nové. Tento seznam je pro
vás také v˘chozím bodem pro vym˘‰lení dal‰ích vhodn˘ch zpÛsobÛ, jak nacházet lidi.
• Ve spolupráci s biskupem a radou sboru vyhledejte a kontaktujte lidi, kter˘m se nedávno narodilo miminko, kteﬁí se do oblasti nedávno
pﬁistûhovali nebo kteﬁí mûli úmrtí v rodinû.
• Vyhledávejte pﬁíleÏitosti k nabídnutí jednoduché
sluÏby.
• Uãte ãleny – aktivní, ménû aktivní, nedávno
obrácené i ãásteãnû ãlenské rodiny – poselství
o znovuzﬁízení. PoÏádejte je, aby vás pﬁedstavili
lidem, které byste mohli uãit.
• Zorganizujte pro ãleny setkání, na nûÏ mohou
pﬁivést své pﬁátele nebo na nûmÏ mÛÏete uãit
evangeliu a poÏádat o doporuãení.
• Nabídnûte, Ïe lidi nauãíte, jak poﬁádat rodinné domácí veãery.
• Nabídnûte tûm, které potkáte, Ïe je provedete místním sborov˘m domem.
• Nabídnûte jim, Ïe jim zajistíte schÛzku s biskupem.
• Vyzvûte k náv‰tûvû internetové stránky www.mormon.org.
• Zorganizujte kurz studia evangelia.
• Vyuãujte angliãtinu jako cizí jazyk.
• Nabídnûte lidem odpovídajícího vûku, aby nav‰tûvovali semináﬁ nebo institut.
• Choìte dÛm od domu nebo mluvte s lidmi na ulicích.
• PouÏívejte materiály, jako jsou kartiãky na rozdávání, DVD, videokazety a broÏury.
• Ptejte se na doporuãení sv˘ch stávajících zájemcÛ, dﬁívûj‰ích zájemcÛ, ménû aktivních
ãlenÛ, perspektivních star‰ích a kaÏdého, s k˘m se setkáte.
• S místními zástupci Církve pro veﬁejné záleÏitosti úzce spolupracujte na vytváﬁení
pﬁíleÏitostí pro publikování ãlánkÛ v místním tisku o va‰í misionáﬁské sluÏbû.
• Zvûte lidi na církevní shromáÏdûní, akce a dny otevﬁen˘ch dveﬁí.
• Zvûte lidi na kﬁestní shromáÏdûní. Pﬁedstavují pro zájemce skvûlou pﬁíleÏitost, jak se
seznámit s Církví a jak pocítit vliv Ducha.
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âiÀte dobro
Va‰e víra, Ïe najdete lidi, které byste mohli uãit, se projevuje va‰imi ãiny. Spasitel
bûhem své smrtelné sluÏby „[pﬁijal] zpÛsob sluÏebníka“ (Filipensk˘m 2:7). „Chodil,
dobﬁe ãinû“ (Skutkové apo‰tolÛ 10:38) a „káÏe evangelium“ (Matou‰ 4:23). Budete-li
se ﬁídit tímto pﬁíkladem, najdete ty, kteﬁí vás pﬁijmou.
Díky sluÏbû se mocn˘m a inspirujícím zpÛsobem setkáváte s tûmi, kteﬁí jsou pﬁipraveni
na znovuzﬁízené evangelium. Va‰e dobré skutky lidem pomohou poznat, Ïe jste sluÏebníci
BoÏí, a povedou vás k pﬁíleÏitostem uãit znovuzﬁízenému evangeliu.
Mnoho zku‰eností se sluÏbou, které
misionáﬁi získali pﬁed misií, se t˘kalo
plánovan˘ch „projektÛ sluÏby“, jako je
pomoc pﬁi stûhování, sluÏba na církevní
farmû nebo práce na zahradû. Jako
misionáﬁi budete nabízet takovouto
plánovanou sluÏbu kaÏd˘ t˘den (dal‰í
informace viz Pﬁíruãka misionáﬁe).
Druh sluÏby popsan˘ v tomto oddíle
se zamûﬁuje na neplánované pﬁíleÏitosti.
Tento druh sluÏby vyÏaduje naslouchat Duchu, abyste rozpoznali pﬁíleÏitosti pro malé,
jednoduché skutky laskavosti, které mÛÏete nabízet BoÏím dûtem. KaÏd˘ den se modlete
o pﬁíleÏitosti dûlat dobro a v‰ímejte si jich. Budete-li se snaÏit ãinit dobro, pﬁivede vás to
k lidem, kteﬁí jsou pﬁipravováni na znovuzﬁízené evangelium.
Pﬁi ãetbû následujícího vyprávûní si v‰ímejte, jak misionáﬁi „ãinili dobro“ a kázali
evangelium.
Pablo chodil na na‰e lekce angliãtiny pravidelnû kaÏd˘
t˘den. Byl to pán v penzi, kter˘ se uãil anglicky proto, aby
„Chcete b˘t ‰Èastní?
nemûl stále na mysli jen starosti s nemocnou manÏelkou.
Najednou pﬁestal chodit. Nikdo nevûdûl proã. Asi za mûsíc
ZapomeÀte na sebe a
pﬁi‰el znovu. Vypadal jinak. Zhubnul a vypadal sklesle. Do
ztraÈte sami sebe v této
v˘uky se uÏ nezapojoval jako pﬁedtím a ode‰el domÛ dﬁíve,
neÏ jsme s ním staãili promluvit.
velké vûci. Své úsilí
Bûhem následujícího t˘dne jsme se se spoleãníkem
vûnujte pomáhání lidem...
modlili, aby Pablo na angliãtinu zase pﬁi‰el a abychom si
s ním mohli promluvit. Na‰e modlitby se vyplnily a on na
StÛjte v˘‰e, pozvedejte ty,
dal‰í lekci opravdu pﬁi‰el. KdyÏ jsme s ním po lekci mluvili,
jimÏ slábnou kolena,
ﬁekl nám, Ïe manÏelka zemﬁela. Vyprávûl nám nûco málo
zvedejte paÏe, které
o té zku‰enosti a my jsme mu vyjádﬁili soustrast. ¤ekli
jsme mu, Ïe bychom mu chtûli pomoci poznat, jak se mÛÏe
poklesly. Îijte podle
s manÏelkou opût setkat. Zvedl hlavu, podíval se mi do oãí a
evangelia JeÏí‰e Krista.“
se slzami hnûvu a smutku ﬁekl: „JestliÏe mi opravdu chcete
pomoct, pﬁijìte ke mnû domÛ a pomozte mi dát Ïivot zase
– PRESIDENT GORDON B. HINCKLEY
do poﬁádku. To misionáﬁi pﬁece dûlají, ne? Potﬁebuji pomoct
TEACHINGS OF GORDON B. HINCKLEY, 597.
s tím, abych dal dÛm a své záleÏitosti zase do poﬁádku.“
Pablova slova nás pﬁekvapila a zahanbila. Nabídli jsme
mu pomoc s ãímkoli, co bude potﬁebovat. Myslím, Ïe právû
tehdy zaãal dÛvûﬁovat na‰im zámûrÛm. PoÏádal nás, abychom k nûmu pﬁi‰li následujícího dne a pomohli
mu proﬁezat stromy. V urãenou dobu jsme k nûmu pﬁi‰li a pustili jsme se s ním do práce. Bûhem mûsícÛ,
kdy se staral o manÏelkou, nemûl ãas na rÛzné práce na zahradû a v domû. Bylo tam spousta práce pro
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nás pro v‰echny. Zaãali jsme mu takto slouÏit kaÏd˘ t˘den. Proﬁezávali jsme stromy, pleli jsme záhony a
ãesali jsme ovoce. Uãit jsme ho v‰ak nezaãali – kdykoli jsme se o to pokusili, rychle ná‰ rozhovor ukonãil.
Nejvíce mu vyhovovalo, kdyÏ jsme si povídali o jeho Ïivotû a rodinû. Vût‰inu ãasu jsme jen naslouchali.
Asi po mûsíci a pÛl nás Pablo pﬁekvapil otázkou: „Opravdu manÏelku opût uvidím?“ Radostnû jsme
mu odpovûdûli, Ïe ano. Vydali jsme mu svûdectví o vûãn˘ch rodinách a snaÏili jsme se co nejlépe
zodpovûdût jeho otázky.
Uãili jsme Pabla plánu spasení. Tato nauka ho dojala. NeÏ jsme ode‰li, mûl pro nás je‰tû cel˘
seznam otázek, na které chtûl od nás odpovûì, jako napﬁíklad: „Bude mít manÏelka tûlo, aÏ ji opût
uvidím?“ a „Budeme zbaveni nemocí a bolestí?“ Odpovûdûli jsme mu na otázky a domluvili jsme si
s ním dal‰í schÛzku, na níÏ bychom diskutovali o znovuzﬁízeném evangeliu JeÏí‰e Krista.
Pablovo vzezﬁení se brzy opût zmûnilo. âastûji se usmíval a zdálo se, Ïe je klidnûj‰í. Bylo to tím,
Ïe „[doufal] v lep‰í svût“ (Eter 12:4). Na‰e sluÏba mu pomohla dÛvûﬁovat tomu, ãemu jsme uãili.

Poznámky

âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
• Jak misionáﬁi v tomto pﬁíbûhu „ãinili dobro“?
• Jakou roli hrála sluÏba v Pablovû rozhodnutí, Ïe se bude uãit evangeliu?
• Hledáte v prÛbûhu kaÏdého dne pﬁíleÏitosti ãinit dobro? MÛÏete se v této oblasti zlep‰it?
Napi‰te si do studijního deníku nebo diskutujte se spoleãníkem o tom, jak mÛÏete v prÛbûhu dne
ãinit více dobra, abyste tak na‰li více lidí, které byste mohli uãit.

Vûﬁte, Ïe lidé, jiÏ jsou pﬁipravováni na pﬁijetí
poselství o znovuzﬁízení, vám budou pﬁivedeni
do cesty. BÛh také pﬁivede vás tam, kde va‰e
dobré skutky a dobrá slova pﬁipraví lidi na
pﬁijetí misionáﬁÛ a ãlenÛ Církve. Pﬁi ve‰kerém
úsilí nacházet se modlete o pﬁíleÏitosti ke
sluÏbû, pomoci a pozvedání druh˘ch a tyto
pﬁíleÏitosti vyhledávejte. Pﬁi sluÏbû mluvte se
v‰emi lidmi, se kter˘mi se setkáte. Mûjte víru,
Ïe dokáÏete sdílet znovuzﬁízené evangelium.
AÈ budete slouÏit jak˘mkoli zpÛsobem, máte
to dûlat proto, Ïe své bratry a sestry máte rádi,
a proto doufejte, modlete se a mûjte upﬁímnou
touhu uãit je znovuzﬁízenému evangeliu.
Pokyny
Pﬁi svém úsilí ãinit dobro pamatujte na následující pokyny:
• ZÛstaÀte se sv˘m spoleãníkem.
• Zachovávejte posvátn˘ charakter svého povolání.
• DodrÏujte misionáﬁská pravidla a nedávejte ani nepouÏívejte své peníze.
• Pokyny ohlednû pravidelné t˘denní sluÏby obci viz va‰e Pﬁíruãka misionáﬁe.
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Studium písem
Jakou roli hrála sluÏba ve Spasitelovû Ïivotû?
3. Nefi 17:7, 21
Matou‰ 8:1–4

Matou‰ 9:1–8
Marek 1:21–28

Jan 4:46–54

Jakou roli hrála sluÏba v Ammonovû a Aronovû misii?
Alma 17:19–25

Alma 18:8–10

Alma 22:3

O co vás Pán Ïádá?
3. Nefi 27:21

Îádné úsilí není zbyteãné
JestliÏe se lidé rozhodnou, Ïe se o znovuzﬁízené evangelium nebudou zajímat, va‰e
práce není zmaﬁena. Va‰e vytrvalá snaha slouÏit co nejvût‰ímu poãtu lidí a uãit je je
jedním ze zpÛsobÛ, jak BÛh své dûti pﬁipravuje na to, aby jednou Jeho sluÏebníky pﬁijaly.
âasto sv˘m dûtem podává pomocnou ruku prostﬁednictvím vás. I kdyÏ lidé pﬁíleÏitost
poznat evangelium nepﬁijímají, va‰e sluÏba a slova jsou dÛkazem toho, Ïe BÛh je má rád,
a mohou zasadit semínka, která budou sklizena budoucími misionáﬁi a ãleny Církve.
KdyÏ lidé evangelium nepﬁijímají, nebuìte sklíãení. Pozvedli jste varovn˘ hlas. Poskytli
jste jim jasnou volbu. Kristovi uãedníci pociÈují zármutek, kdyÏ se lidé rozhodnou, Ïe
nebudou ãinit pokání, ale uchovávají si vizi toho, kdo jsou a co dûlají. Nadále postupují
pilnû vpﬁed.
Zapamatujte si
• Budujte Církev tím, Ïe budete nacházet „ty, kdoÏ jsou ochotni vás pﬁijmouti“ (NaS 42:8).
• KdyÏ nacházíte lidi, usilujte o Ducha a následujte Ho.
• Lidé ve va‰í oblasti jsou pﬁipravováni na pﬁijetí znovuzﬁízeného evangelia.
• âlenové Církve – aktivní, ménû aktivní, perspektivní star‰í a novû obrácení – jsou nejlep‰ím
zdrojem pro nacházení lidí, které byste mohli uãit, pokﬁtít a konfirmovat.
• Vytvoﬁte si siln˘ vztah s biskupem a se ãleny.
• Uãte, kdyÏ nacházíte, nacházejte, kdyÏ uãíte.
• Buìte vnímaví k neplánovan˘m pﬁíleÏitostem nacházet lidi.
• Modlete se o moÏnosti ãinit dobro a kázat poselství o znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista.
• Je mnoho zpÛsobÛ, jak najít lidi, které byste mohli uãit. Nesoustﬁeìujte se pouze na jeden
nebo dva postupy.
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Námûty pro studium a uplatnûní

Poznámky

Osobní studium
• Pﬁeãtûte si následující dopis, kter˘ jedna misionáﬁka napsala rodiãÛm: „V autobuse
jsem uãila jednu skvûlou paní. Vracely jsme se ze schÛzky okrsku a já jsem si sedla
na jediné volné místo, abych si pﬁeãetla po‰tu. Samozﬁejmû jsem nejprve otevﬁela
vá‰ dopis s fotkami malého Evana. V‰imla jsem si, Ïe oãi vedle mû se na fotografie
také dívají, a tak jsem se tam podívala a pohlédla jsem do oãí jedné star‰í Ïeny.
Pousmála se na mû a podívala se z okna. Pak zavﬁela oãi, jako by usínala. Modlila
jsem se: ‚Nebesk˘ Otãe, chtûla bych s ní mluvit. Pomoz mi prosím.‘ Za chvíli
otevﬁela oãi a posadila se rovnû a rychle ﬁekla: ‚Ten je roztomil˘, Ïe?‘ Ukázala jsem
jí Evanovy fotografie a zaãala jsem si s ní povídat o rodinách. Zeptala jsem se jí na
její dûti a jí vstoupily do oãí slzy a vyprávûla mi o tom, jak ji dcera nesná‰í a nechce
se s ní st˘kat. Plakala a já jsem plakala s ní. ¤ekla jsem jí o plánu spásy a o tom,
Ïe ji Nebesk˘ Otec zná a ví, ãím prochází. Plakala jsem a ﬁekla jsem jí, Ïe vím, Ïe
jí dcera má ráda, protoÏe jsem dcera matky, která mû má ráda, a já mám ráda ji.
Vysvûtlila jsem jí, Ïe lidé se nûkdy ‰patnû rozhodují a Ïe její dcera mÛÏe jednat
svobodnû. S úsmûvem mi ﬁekla: ‚Va‰í matce se po vás jistû st˘ská a uÏ vás nikam
nepustí, aÏ vás zase uvidí.‘ Podûkovala mi, Ïe jsem si s ní popovídala, a dala mi
svou adresu, abychom se s ní mohly podûlit o evangelium. KdyÏ vystupovala
z autobusu, ﬁekla: ‚Nasedla jsem na ‰patn˘ autobus, ale nevystoupila jsem. Nikdo
si vedle mû nesedl, dokud jste nepﬁi‰la vy... a podívejte se, co se stalo.‘ BoÏí plán
je dokonal˘!“
Jak˘ch zásad z této kapitoly jste si v tomto vyprávûní v‰imli? Projdûte si znovu
tuto lekci a zapi‰te si je do studijního deníku. Které z tûchto zásad se dnes mÛÏete
pokusit uplatnit?

• Pﬁeãtûte Jana 15:12–13; 21:15–17; 1. Tessalonicensk˘m 2 a Mosiá‰e 18:8–10.
Jak dobﬁe plníte svou zodpovûdnost mít druhé rádi a slouÏit jim? Jak se mÛÏete
zlep‰it? Odpovûì si zapi‰te do studijního deníku.

• Jak lidé poznají, Ïe jste Pánovi sluÏebníci? Pﬁi pﬁemítání o této otázce si prostudujte
Moroniho 7:3–5; Matou‰e 7:20; Jana 13:34–35. My‰lenky si zapi‰te do studijního
deníku.

• Pﬁeãtûte si 3. Nefiho 18:31–32; Almu 8:16; Almu 24:7–8 a Almu 32:41. ZvaÏte,
ãemu tyto ver‰e uãí o práci s dﬁívûj‰ími zájemci. Zaznamenejte si do studijního
deníku, ãemu jste se nauãili, a pouãte o tom svého spoleãníka.

Studium se spoleãníkem
• S pomocí plánovacího diáﬁe si naplánujte setkání s nedávno obrácen˘mi. PoÏádejte
je, aby vám ﬁekli, jak byli pﬁipravováni na evangelium. Zeptejte se napﬁíklad: Kdy jste
se poprvé setkali s Církví? Co vás nakonec pﬁesvûdãilo, abyste se setkali s misionáﬁi? Napi‰te si do studijního deníku, ãemu jste se nauãili.

• Projdûte si znovu v‰echna následující témata. Pomocí lekcí si pﬁipravte jednoduch˘
postup pro nacházení. Procviãte si, jak budete pﬁi nacházení kaÏdé téma uãit a jak
ho rychle propojíte se znovuzﬁízením.

– Pocit, Ïe potﬁebuji v Ïivotû více vedení a smyslu.
– Pﬁání pﬁiblíÏit se více k Bohu.
– Potﬁeba pomoci s dÛleÏit˘mi rozhodnutími.
• Pﬁeãtûte si strany 66–68 v Our Search for Happiness a heslo „Práce na rodinné
historii a genealogie“ v pﬁíruãce Vûrni víﬁe, abyste lépe porozumûli nauce, na
níÏ je zaloÏena práce na rodinné historii. Pﬁipravte si proslov o práci na rodinné
historii a pﬁedneste ho spoleãníkovi.
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• Pﬁedstavte si, Ïe jste byli se spoleãníkem pﬁesunuti do nové oblasti. Zjistíte, Ïe Kniha
oblasti je v dobrém stavu, ale nemáte Ïádné zájemce. Co byste udûlali, abyste co
nejrychleji pﬁidali lidi do okruhu tûch, které uãíte? Naplánujte si, jak dnes pouÏijete
nûkteré z tûchto námûtÛ.

• Mnozí misionáﬁi a ãlenové dosáhli úspûchu s následujícím námûtem. Pﬁeãtûte si a
prostudujte tento námût se spoleãníkem.

– Pomozte ãlenÛm napsat si seznam pﬁátel, pﬁíbuzn˘ch a znám˘ch, se kter˘mi
by mohli sdílet evangelium. Spolu se ãleny tento seznam projdûte a pomozte
jim s modlitbou vybrat nûkoho, koho by rádi pﬁipravili na to, aby si vyslechl
evangelium.

– Pomozte jim stanovit si den, do kdy budou a) pracovat na tom, aby se tato
osoba nebo rodina pﬁipravila na to, Ïe bude u nich doma vyuãována, nebo
b) se s nimi budou nûjak jinak pﬁátelit, aby je pﬁipravili. Stanovení data dává
ãlenÛm cíl a pomáhá jim projevit víru.

– Pomozte jim naplánovat, co budou dûlat od nynûj‰ka aÏ do data, které si urãili.
– PrÛbûÏnû se k nim vracejte a pravidelnû je podporujte a povzbuzujte. Vyzvûte je,
aby vám ﬁekli o sv˘ch úspû‰ích a obavách.
Diskutujte o tom, jak mÛÏete tento námût uplatnit v oblasti, v níÏ slouÏíte.

SchÛzky okrsku a konference zóny
• Pﬁeãtûte si oddíl „Nacházení pomocí vlastního úsilí“ a diskutujte o nûm.
– Diskutujte o tom, jak tyto námûty pomáhají misionáﬁÛm najít lidi, které by
mohli uãit.

– Na tabuli napi‰te seznam dal‰ích námûtÛ pro nacházení lidí, které byste mohli
uãit. Vyzvûte misionáﬁe, aby pﬁedvedli své námûty.

– Vyzvûte misionáﬁe, aby si stanovili osobní cíle pro zlep‰ení svého úsilí
nacházet lidi.

• Napi‰te seznam situací, pﬁi kter˘ch nacházíte.
– KaÏdému misionáﬁi zadejte jednu situaci. Dejte jim 5 minut, aby si rozmysleli,
jak by uãili poselství o znovuzﬁízení. Je-li tﬁeba, odkaÏte je na lekci „Poselství o
znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista“.

– ZdÛraznûte, Ïe je dÛleÏité dodrÏet délku poselství tak, aby byla pﬁimûﬁená situaci.
Misionáﬁi mohou napﬁíklad strávit více ãasu uãením v domovû ãlena, neÏ kdyby
uãili nûkoho v obchodû.

– Podle toho, jak to ãas dovolí, umoÏnûte co nejvíce misionáﬁÛm pﬁedvést, jak by
uãili poselství o znovuzﬁízení v zadané situaci.

• Uãte zásadám uveden˘m v oddíle „Uãte, kdyÏ nacházíte, nacházejte, kdyÏ uãíte“.
– V‰em misionáﬁÛm zadejte, aby si pﬁipravili minutové poselství, o které by se
mohli podûlit, aÏ budou nacházet lidi. Tato poselství mají b˘t zaloÏena na nauce
obsaÏené v misionáﬁsk˘ch lekcích.

– Vyzvûte misionáﬁe, aby si spoleãnû procviãili sdílení sv˘ch minutov˘ch poselství.
Mohli byste pﬁedvést rozmanité situace, ve kter˘ch lze nacházet – napﬁíklad uãení
v domovû ãlena, uãení u dveﬁí, uãení na chodníku nebo kontaktování doporuãené
osoby. AÈ si misionáﬁi procviãí uãení ve v‰ech tûchto situacích.
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President misie
• Ve své rodinû buìte pﬁíkladem toho, jak pracuje ãlen–misionáﬁ. Dûlte se o své
zku‰enosti s misionáﬁi a se ãleny.

• Raìte se s vedoucími knûÏství, jak nejlépe mohou misionáﬁi ve va‰í misii nacházet
lidi, které by mohli uãit.

• Poﬁádejte misionáﬁská setkání, na nichÏ mÛÏete promlouvat k zájemcÛm z va‰í
misie. Pﬁi pﬁípravû setkání spolupracujte s místními vedoucími knûÏství, aby byla
dostupná ãlenÛm, kteﬁí by na nû mohli pﬁivést své pﬁátele. PoÏádejte nedávno
obrácené, aby na tûchto setkáních pﬁed va‰ím proslovem vydali svûdectví a
vyprávûli o svém obrácení. V proslovu se zamûﬁte na poselství o znovuzﬁízení.

• UkaÏte misionáﬁÛm svÛj pﬁehled ãtyﬁ generací a vysvûtlete jim, jak ho vyuÏíváte
pﬁi svém úsilí nacházet.

• Obãas pracujte s misionáﬁi a pomáhejte jim nacházet lidi, které by mohli uãit.
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Jak mohu
zdokonalovat své
uãební dovednosti?

Poznámky

Vezmûte v úvahu
• Jak mám uãit z písem?
• Proã mám klást otázky, kdyÏ uãím?
• Jak˘ druh otázek mám pokládat?
• Jak mohu lépe naslouchat tûm, které uãím, a Duchu?
• Jak mohu pomáhat lidem zbavovat se obav?
• Jak mohu pomáhat druh˘m pﬁekonat zlozvyky a závislosti?

J

ste povoláni uãit znovuzﬁízenému evangeliu tolik lidí, kolik vás jich pﬁijme. V˘uka je
ústﬁedním bodem v‰eho, co dûláte. Abyste uãili s pﬁesvûdãující mocí, osvojujete si
kﬁesÈanské vlastnosti, studujete misionáﬁské lekce, zdokonalujete svou schopnost hovoﬁit jazykem své misie a spoléháte na Ducha. Pán to prohlásil velmi prostû jako pﬁikázání
se zaslíbením:
„Neusiluj o to, abys oznamoval slovo mé, ale nejprve usiluj o to, abys slovo mé získal,
a potom bude jazyk tvÛj uvolnûn; potom, bude‰-li si slovo mé pﬁáti, bude‰ míti Ducha
mého a slovo mé, ano, moc BoÏí k pﬁesvûdãování lidí.“ (NaS 11:21.)
„Ani nevûnujte pﬁedem my‰lenku tomu, co budete ﬁíkati; ale neustále si v mysli ukládejte jako poklad slova Ïivota a v pravou hodinu vám bude dána ta ãást, jeÏ bude odmûﬁena
kaÏdému ãlovûku.“ (NaS 84:85.)
První pﬁedsednictvo a Kvorum dvanácti apo‰tolÛ prohlásilo: „Na‰ím posláním je uãit
poselství znovuzﬁízeného evangelia takov˘m zpÛsobem, aby to umoÏnilo Duchu vést
misionáﬁe i ty, kteﬁí jsou uãeni. Je nezbytné nauãit se základním pojmÛm [z misionáﬁsk˘ch
lekcí], av‰ak tyto [lekce] nemají b˘t uãeny ve stylu rutinní pﬁedná‰ky. Misionáﬁ má mít
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volnost v tom, aby pouÏíval vlastní slova podle toho, jak jej nabádá Duch. Nemá diskuse
recitovat zpamûti, ale má mluvit ze srdce vlastními slovy. MÛÏe se odch˘lit od daného
poﬁádku lekcí a pronést to, k ãemu je inspirován podle zájmu a potﬁeb daného zájemce.
Má mluvit podle svého vlastního pﬁesvûdãení a sv˘mi vlastními slovy a má vydávat
svûdectví o pravdivosti toho, ãemu uãí.“ („Prohlá‰ení o misionáﬁské práci“, dopis
Prvního pﬁedsednictva, 11. prosince 2002.)
Uãte se spoléhat na Ducha, Ïe vám sdûlí, co máte ﬁíkat a co máte dûlat. Studiem, rozvojem
a pouÏíváním uãebních dovedností v této kapitole se stanete schopnûj‰ím nástrojem v rukou
Pána. Duch bude pouÏívat poznání a dovednosti, které jste si osvojili, aby vám pomáhal uãit
mocnûji. Kvalita a moc va‰í v˘uky pomÛÏe druh˘m, aby porozumûli tomu, jak je pro nû
dÛleÏité znovuzﬁízené evangelium, a aby to pocítili. Jejich pochopení bude ovlivnûno va‰í
osobní zpÛsobilostí. Jejich pochopení také ovlivní to, jak dobﬁe na nû zamûﬁíte svou pozornost, jak dobﬁe budete vysvûtlovat evangelium, pouÏívat písma, dûlit se o své svûdectví,
pokládat otázky a vyz˘vat je k uzavírání a dodrÏování závazkÛ.
Následujte Ducha
„Duch je ten nejdÛleÏitûj‰í samostatn˘ prvek v tomto díle. S Duchem zvelebujícím va‰e povolání
mÛÏete pro Pána v misijním poli vykonat zázraky. Bez Ducha nikdy neuspûjete bez ohledu na své
talenty a schopnosti.“ (Ezra Taft Benson, semináﬁ pro nové presidenty misií, 25. ãervna 1986.)
Pﬁizvûte Ducha
NíÏe uvedená doporuãení vám pomohou pﬁizvat do v˘uky Ducha:
– Modlete se.
– PouÏívejte písma.
– Vydávejte svûdectví.

– Sdílejte si zku‰enosti.
– Vyjadﬁujte svou lásku k Pánu i k druh˘m.

Jak zaãít s v˘ukou
Prvních nûkolik okamÏikÛ se zájemci je velmi dÛleÏit˘ch. Zájemci se musejí nauãit
vám dÛvûﬁovat. Svou první náv‰tûvu zahajujte s vﬁel˘m, uctiv˘m a upﬁímn˘m pﬁístupem. PoloÏte nûkolik prost˘ch otázek, abyste poznali jejich náboÏenské pozadí a to, co
od va‰í náv‰tûvy oãekávají. Napﬁíklad se zeptejte: „Jakou roli ve va‰em Ïivotû hraje náboÏenství?“ Nepokládejte v‰ak osobní otázky, které by jim mohly b˘t nepﬁíjemné.
Pﬁed zahájením poÏádejte v‰echny pﬁítomné, aby se k vám pﬁipojili a zúãastnili se lekce.
PoÏádejte je, aby vypnuli televizi a odstranili dal‰í ru‰ivé zdroje, aby nic nepﬁekáÏelo
Duchu Pánû.
Vysvûtlete, Ïe byste kaÏdou lekci chtûli zahájit a zakonãit modlitbou. Navrhnûte, Ïe
pronesete úvodní modlitbu. Modlete se prostû ale vroucnû, aby Pán poÏehnal ty, které
uãíte, v kaÏdé oblasti jejich Ïivota, a zejména aby mohli pocítit pravdivost toho, ãemu
budete uãit.
Projevujte upﬁímn˘ zájem a lásku zájemcÛm a víru v obracející moc evangelia (viz
Moroni 7:43–48). Jak budete vedeni Duchem, mÛÏete se sv˘mi zájemci hovoﬁit napﬁíklad
o níÏe uveden˘ch my‰lenkách:
• ProtoÏe BÛh je ná‰ Nebesk˘ Otec, v‰ichni jsme bratﬁi a sestry. Rádi bychom vás
oslovovali jako bratry a sestry.
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• KaÏd˘ ãlovûk, kterého uãíme, má osobní problémy a obavy. Nehledû na to, jaké mÛÏete
mít potﬁeby nebo obavy, Spasitel a Jeho uãení – Jeho evangelium – vám pomohou.

Poznámky

• Na‰e poselství vám umoÏní zlep‰it kvalitu va‰eho Ïivota. PomÛÏe vám zvládat
problémy a v˘zvy, kter˘m v Ïivotû v‰ichni ãelíme.
• Na‰e poselství, které se soustﬁedí na JeÏí‰e Krista, má velkou hodnotu a dÛleÏitost.
• V‰ichni v Ïivotû dûláme chyby, a tyto chyby vytváﬁejí pocity viny a hanby. Tûchto pocitÛ se nelze zbavit bez pokání a odpu‰tûní. Mohou b˘t plnû vyléãeny skrze Kristovo
usmíﬁení.
• Na‰e poselství nelze poznat celé najednou. Porozumûní se dostaví po urãitém ãase
prostﬁednictvím modlitby, studia, zku‰eností a dodrÏování BoÏích pﬁikázání.
• Máme slabosti jako kaÏd˘. MoÏná neumíme pﬁíli‰ dobﬁe jazyk nebo nedokáÏeme
odpovûdût na kaÏdou va‰i otázku. Byli jsme ale povoláni prorokem BoÏím, abychom
se podûlili o to, co víme. Víme, Ïe na‰e poselství je pravdivé.
• Povedeme vás, abyste pravdivost na‰eho poselství mohli poznat sami. ZáleÏí na vás,
zda toto poselství pﬁijmete a budete podle nûho jednat. TudíÏ, budete-li mít nûjak˘
dotaz, neváhejte a zeptejte se.
• KdyÏ se budete upﬁímnû snaÏit porozumût na‰emu poselství, potkají vás moÏná nûjaké
zkou‰ky, ale BÛh vám pomÛÏe.
• KdyÏ pﬁijmete na‰e poselství, nauãíte se, jak uzavírat smlouvy s Bohem (smlouva znamená slib). Nauãíte se, jak uskuteãnit zmûny, které uvedou vá‰ Ïivot do vût‰ího souladu s Jeho uãením. Budete chtít následovat uãení JeÏí‰e Krista a b˘t pokﬁtûni pﬁíslu‰nou
pravomocí (viz Jan 3:5).
Pﬁed v˘ukou nauk obsaÏen˘ch v lekci mÛÏete uvést prost˘ pﬁehled toho, ãemu budete
uãit. Pomozte lidem, aby vidûli, Ïe to pro nû osobnû bude dÛleÏité. Mnozí zájemci, které
uãíte, byli pﬁipraveni Pánem (viz Alma 16:16–17). KdyÏ se na první schÛzce navzájem
podûlíte o duchovní zku‰enosti, poznají, Ïe jste sluÏebníci Pánû.
âinnost: Studium se spoleãníkem
Se sv˘m spoleãníkem procviãujte rÛzné zpÛsoby zahájení lekce za pouÏití nûkolika v˘‰e
uveden˘ch doporuãení.

PﬁizpÛsobte svou v˘uku,
abyste vyhovûli potﬁebám
KaÏd˘ ãlovûk, kterého uãíte, je
jedineãn˘. KaÏdá rodina je jedineãná.
I kdyÏ neporozumíte v‰em jejich
zájmÛm, úspûchÛm, potﬁebám a
obavám, máte se snaÏit b˘t vnímaví
k jejich situaci. V‰em lidem nejvíce
pomÛÏe, bez ohledu na potﬁeby nebo
problémy, kdyÏ pﬁijmou evangelium
a budou podle nûj Ïít. KdyÏ budete
naslouchat vnuknutím Ducha, budete
moci svou v˘uku aktuálnû pﬁizpÛsobit.
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Budete-li k tomu inspirováni, mÛÏete pozmûnit poﬁádek lekcí, abyste se pﬁizpÛsobili
zájmÛm a potﬁebám zájemce. Pro v˘uku zásad jedné lekce mÛÏete vyuÏít více neÏ jednu
schÛzku a pﬁíleÏitostnû mÛÏete vyuÏít jedné schÛzky k v˘uce obsahu dvou lekcí. Nebesk˘
Otec zná své dûti, a tak pﬁi v˘uce spoléhejte na inspiraci, která vás mÛÏe nabádat k uãinûní
takov˘chto rozhodnutí. Modlete se o dar rozli‰ování a vûnujte pozornost my‰lenkám, které
vás napadají, nebo pocitÛm t˘kajících se toho, ãemu máte uãit.
Svou v˘uku budete muset pﬁizpÛsobit, abyste vûnovali vût‰í pozornost tûm závazkÛm,
které je pro zájemce obtíÏnûj‰í dodrÏovat. Nûkdo mÛÏe napﬁíklad snadno pﬁijmout Knihu
Mormonovu jako slovo BoÏí, zatímco nûkdo jin˘ mÛÏe jen obtíÏnû pﬁijímat cokoli jiného
neÏ Bibli. Nûkdo se nedokáÏe jen tak vzdát kouﬁení, ale zákon desátku pﬁijímá ochotnû.
KdyÏ plánujete, kdy uãit jakou nauku, dobﬁe zvaÏte, o kolik nov˘ch informací se podûlíte.
Uãte takov˘m tempem, které je pro zájemce vhodné. Nûkteﬁí budou postupovat rychleji
nebo naopak pomaleji neÏ druzí. Dbejte na to, abyste zájemci kladli dostatek otázek a peãlivû naslouchali jeho odpovûdím, abyste mûli správnou pﬁedstavu o tom, jak rychle a jak
dobﬁe se uãí zásadám, se kter˘mi ho seznamujete, a jak je uplatÀuje.
Berte ohled na ãas. Trvání vût‰iny schÛzek pro v˘uku nemá pﬁesáhnout 45 minut.
Náv‰tûva pro v˘uku v‰ak mÛÏe b˘t ukonãena tﬁeba za 15 nebo 20 minut, je-li to tﬁeba.
Má-li zájemce na setkání s vámi pouh˘ch 15 minut, pﬁizpÛsobte v˘uku, abyste tento
limit dodrÏeli.
DÛvûﬁujte slibu, Ïe Duch vám dá „v pravou hodinu, ano, v pravou chvíli, co budete
ﬁíkati“ (NaS 100:6).
âinnost: Osobní studium
Pﬁedstavte si, Ïe jdete po ulici a zpozorujete star‰ího muÏe, jak se namáhavû snaÏí vhodit tûÏké
pytle do kontejneru na odpad. Se spoleãníkem mu pomÛÏete a on se v dÛsledku toho zeptá, kdo
jste. Po krátkém rozhovoru vás zve k sobû domÛ a souhlasí s tím, Ïe si vyslechne va‰e
poselství. Bûhem poãáteãní konverzace vám ﬁekne toto:
• Pﬁed rokem mu zemﬁela manÏelka a velice mu chybí.
• Snadno se unaví kvÛli potíÏím se srdcem.
• Více neÏ kdykoli pﬁedtím pﬁem˘‰lí o tom, zda existuje BÛh.
âemu byste ho mohli uãit? Jak byste mohli svou v˘uku pﬁizpÛsobit, abyste co nejlépe uspokojili
jeho potﬁeby a abyste mu pomohli zbavit se obav?
Studium písem
Co znamená dávat tu „ãást, jeÏ bude odmûﬁena kaÏdému ãlovûku“?
Alma 29:8

NaS 84:85

Co Pán slíbil vûrn˘m misionáﬁÛm?
NaS 68:2–4

NaS 100:5–8

Matou‰ 10:19–20

Se sv˘m spoleãníkem uãte v jednotû
Pán pﬁikázal: „Vy vyjdete v moci Ducha mého, kázajíce evangelium mé, dva a dva“
(NaS 42:6). Va‰e v˘uka bude mocnûj‰í a zajímavûj‰í, kdyÏ budete v jednotû spolupracovat
se sv˘m spoleãníkem. Pﬁi kaÏdodenním plánování a studiu hovoﬁte o tom, jak budete uãit,
abyste byli jednotní a uãili jedním hlasem.
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Va‰e v˘uka bude mocnûj‰í, kdyÏ se
se sv˘m spoleãníkem budete stﬁídat
v pﬁedná‰ení krátk˘ch úsekÛ lekce.
Vyvarujte se rutinnímu pﬁedná‰ení
lekcí. Podporujte svého spoleãníka
nebo spoleãnici vydáváním druhého
svûdectví o pravdách, o kter˘ch on
nebo ona svûdãili. KdyÏ vás Duch
nabádá, abyste nûco ﬁekli, ﬁiìte se
sv˘mi dojmy. Jako spoleãníci buìte
pﬁipraveni kdykoli umoÏnit druhému, aby mluvil, abyste nebránili Duchu v Jeho vedení. KdyÏ hovoﬁíte, udrÏujte se zájemcem kontakt oãima. KdyÏ nehovoﬁíte, modlete se za svého spoleãníka a peãlivû sledujte
zájemcovy reakce.

Poznámky

Studium písem
Jak se spoleãníci vzájemnû podporují?
Alma 12:1

NaS 42:6

NaS 52:9–10

Vyzvûte ãleny, aby vám pomohli s v˘ukou
Kdykoli je to moÏné, vyzvûte ãleny, nejlépe novû obrácené ãleny, aby vám pomohli
s v˘ukou. Ideální je zapojit ãleny Církve, kteﬁí dﬁíve patﬁili ke stejné církvi jako zájemci.
UkaÏte ãlenÛm kopii lekce a pohovoﬁte s nimi o tom, ãemu chcete, aby uãili. Pohovoﬁte si
o tom, jak budete spolupracovat. Napﬁíklad poÏádejte ãleny, je-li to vhodné, aby se podûlili
o to, jak dokázali pﬁijmout konkrétní zásadu v lekci, nauãit se jí a Ïít podle ní. PoÏádejte je,
aby vysvûtlili, jak se rozhodli vstoupit do Církve. KdyÏ se ãlenové zapojí do v˘uky, budou
mít pﬁíleÏitost pocítit radost z misionáﬁské sluÏby. Tímto zpÛsobem zájemci také získají
pﬁátele. President Thomas S. Monson uãil:
Bûhem procesu v˘uky mÛÏe zájemcÛm prospût síla svûdectví manÏelského páru ãlenÛ, kter˘
v nedávn˘ch letech podnikl krok ke kﬁtu a ãlenství. V Kanadské misii v Ontariu a Quebecu, kde
na‰e rodina Ïila, kdyÏ jsem byl presidentem misie, jsme zjistili, Ïe vût‰ina obyvatelstva patﬁí ke
tﬁem pﬁevládajícím vírám – ﬁímskokatolické, anglikánské a ke Sjednocené církvi Kanady. V kaÏdém
mûstû v misii jsme zaﬁídili, aby pro kaÏdé toto vyznání byla misionáﬁÛm, kteﬁí uãili nové zájemce,
k dispozici novû pokﬁtûná rodina, aby takov˘ ãlensk˘ pár mohl doprovázet dvojici misionáﬁÛ tﬁeba
jiÏ pﬁi druhé nebo tﬁetí náv‰tûvû.
Umíte napﬁíklad docenit sílu svûdectví bratra Williama Stonemana a jeho manÏelky, kteﬁí pﬁi‰li
ze Sjednocené církve Kanady, kdyÏ misionáﬁi pracovali se ãleny Sjednocené církve Kanady? Bratr
Stoneman, tiskaﬁ, ﬁíkal: „KdyÏ jsem vstupoval do Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ, byl
jsem hlavním tiskaﬁem Sjednocené církve. Pﬁi‰el jsem o práci. Na‰el jsem ale lep‰í zamûstnání. A
co více, nalezl jsem pravdu v její celistvosti. I vy mÛÏete udûlat takovou zmûnu. I vy se mÛÏete
rozhodnout stejnû. Co kdybychom se pro vás v nedûli ráno zastavili, abychom mohli na shromáÏdûní
sedût vedle sebe? Potom sami usly‰íte a ucítíte, o ãem hovoﬁíme. My budeme pﬁímo po va‰em boku.“
Anthony a Edith Belfigliovi se stali podobn˘m pﬁátelsk˘m párem pro lidi s ﬁímskokatolick˘mi
koﬁeny. V˘sledek byl stejn˘. Je to moÏné. A takovíto obrácení zÛstanou obrácen˘mi. A navíc, ty
manÏelské páry, které se rozhodly plnit toto povûﬁení, zapustily své koﬁeny do pÛdy evangelia je‰tû
hloubûji. Jak bratr Stoneman, tak bratr Belfiglio byli vysvûceni patriarchy. Spojené úsilí ãlenÛ a
misionáﬁÛ pﬁi této specifické spolupráci pﬁineslo hojnou sklizeÀ drahocenn˘ch du‰í (misionáﬁské
satelitní ‰kolení, 25. dubna 2003).
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âinnost: Osobní studium
Pﬁedstavte si, Ïe jste si s novou rodinou dohodli první schÛzku pro v˘uku lekce a Ïe ji budete
uãit u ãlenÛ doma. Rozhodnûte se, jak byste pﬁipravili kaÏdého z níÏe uveden˘ch ãlenÛ, aby vám
pomohl s v˘ukou:
• Misionáﬁ sboru, kter˘ se nedávno vrátil z misie na pln˘ úvazek
• Knûz
• Nedávno obrácen˘ ãlen
• Biskup

PouÏívejte písma
Standardní díla Církve jsou základními zdroji pro v˘uku znovuzﬁízeného evangelia
JeÏí‰e Krista. MÛÏete také pouÏívat slova Ïijících prorokÛ. Je mnoho dÛvodÛ, proã je
nezbytné pouÏívat písma jako základ v˘uky. Napﬁíklad:
• Pán a Jeho proroci nám naﬁídili to dûlat (viz NaS 42:12, 56–58; 71:1). Prorok posledních
dnÛ radil: „Slova Pánû a zpÛsob, jak˘m je Pán pouÏívá v Knize Mormonovû,... máme
dnes pouÏívat pﬁi v˘uce zásad evangelia.“ (Ezra Taft Benson, „The Book of Mormon
and the Doctrine and Covenants,“ Ensign, May 1987, 84.)
• Písma zvou Ducha Svatého, aby se podílel na va‰í v˘uce. Písma uãí BoÏímu slovu
s mocí (viz Alma 31:5).
• Písma poskytují odpovûì na velké otázky du‰e (viz 2. Nefi 32:3; Jakob 2:8).

Va‰e schopnost uãit s mocí z písem
pochází do velké míry z doby, kterou
osobnû vûnujete jejich studiu. KdyÏ
budete kaÏd˘ den hodovat na slovu,
va‰e schopnost uãit z písem se zdokonalí.
Kromû toho va‰e v˘zvy ke studiu písem a
pﬁemítání o nich budou mocnûj‰í, protoÏe
sami dûláte totéÏ ve svém Ïivotû. Pomozte
lidem získat víru v písma – obzvlá‰tû
v Knihu Mormonovu – jako ve zdroj
zjevené pravdy. KdyÏ lidé zaãnou vûﬁit
písmÛm, budete jim moci lépe pomáhat
správnû porozumût nauce. NíÏe uvedená
doporuãení vám mohou pomoci.
Uveìte ver‰ z písem. Popi‰te struãnû historické pozadí a kontext pasáÏe, kterou pouÏijete. Vyzvûte zájemce, aby v pasáÏi na‰el konkrétní body. KdyÏ uãíte lidi s omezenou
znalostí písem, bude moÏná nutné zaãít popisem obsahu pasáÏe, a to slovy, kter˘m budou
rozumût. NíÏe jsou uvedeny pﬁíklady, jak uvést ver‰ z písem:
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• Písma dodávají va‰emu uãení autoritu a platnost, dokonce i v oblastech bez
kﬁesÈansk˘ch tradic.
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• „V Îivotopisu Josepha Smitha Joseph vlastními slovy vypravuje, co se mu pﬁihodilo,
kdyÏ se ode‰el pomodlit do háje. ¤ekl: ,Spatﬁil [jsem] sloup svûtla...‘“

Poznámky

• „V této pasáÏi prorok Alma uãí chudé lidi, aby pouÏívali víru ve slovo BoÏí. Slovo BoÏí
pﬁirovnává k seménku, které lze zasadit do na‰eho srdce. Mohli byste prosím zaãít ãíst
ve ver‰i...?“
Pﬁeãtûte pasáÏ. Pﬁeãtûte ver‰e nahlas nebo o to poÏádejte zájemce. Buìte ohleduplní k tûm,
kteﬁí mají potíÏe se ãtením. Je-li pro nû pasáÏ obtíÏnû srozumitelná, pﬁeãtûte ji peãlivû s
nimi a pomozte jim pochopit nejobtíÏnûj‰í body. Nebo jim dejte pﬁeãíst jednodu‰‰í pasáÏ.
Mohli byste také vysvûtlit obtíÏná slova nebo v˘razy:
• „JestliÏe pak komu z vás nedostává se moudrosti, ÏádejÏ jí od Boha, kter˘Ï v‰echnûm
dává ochotnû a neomlouvá [,neomlouvá‘ znamená, Ïe BÛh nebude obviÀovat nebo
hledat chyby], i budeÈ dána jemu.“ (Jakub 1:5.)
Nûkteré pasáÏe z písem jsou jasné a nepotﬁebují Ïádné vysvûtlení. U jin˘ch se mÛÏete
zastavit, abyste vysvûtlili pﬁeãten˘ text.
UplatÀujte ver‰ z písem. „Vztahujte“ písma na sebe a na zájemce tak, Ïe jim ukáÏete, jak
se nás zásady v písmech t˘kají i dnes (viz 1. Nefi 19:23). UkaÏte zájemcÛm, jak mohou
tyto zásady uplatÀovat ve svém Ïivotû. Budou-li to ãinit, poznají, Ïe nauka je pravdivá.
Vydejte svûdectví o dané zásadû a slibte jim poÏehnání. Napﬁíklad:
• „Almovi lidé, stejnû jako vy, nesli tûÏké bﬁímû, témûﬁ tûÏ‰í neÏ mohli unést. KdyÏ
ale pouÏili víru a ,mocnû volali k Bohu‘, On je posílil, aby mohli své tûÏkosti sná‰et,
a potom je z jejich zkou‰ek vysvobodil. Vím, Ïe právû tak, jako BÛh pomohl tomuto
lidu, pomÛÏe i vám ve va‰ich zkou‰kách, kdyÏ...“
• „Almovy pokyny lidu u vod Mormonu platí i pro nás v dne‰ní dobû. Jendo, jste
ochoten...?“
Lidé, které uãíte, se budou velmi li‰it ve svém náhledu na posvátné texty, ve znalosti
Bible, v porozumûní jazyku písem a v tom, jak hluboce vûﬁí, Ïe Bible obsahuje BoÏí slovo.
Pomozte v‰em zájemcÛm, aby si písem zaãali váÏit. Efektivním pouÏíváním písem ve své
v˘uce mÛÏete zájemcÛm pomoci zaãít s vlastním studiem písem. Po kaÏdé náv‰tûvû jim
doporuãte vybrané kapitoly nebo ver‰e, které si mají pﬁeãíst. MÛÏete jim poloÏit otázky,
o kter˘ch mají pﬁi ãetbû pﬁem˘‰let a o kter˘ch s nimi mÛÏete pﬁi pﬁí‰tí schÛzce hovoﬁit.
To je povzbudí ke kaÏdodennímu studiu písem u nich doma a k úãasti na církevních
shromáÏdûních a tﬁídách, kde se písma pouÏívají.
Kulturní náhledy na písma
Vût‰ina náboÏenství má posvátné texty neboli knihy písem, ale jejich pouÏívání a vnímání
mÛÏe b˘t odli‰né od toho, jak na písma nahlíÏejí ãlenové Církve. Napﬁíklad bude moÏná nutné
vysvûtlit, Ïe va‰e zatrhávání v písmech je dÛkazem va‰í touhy porozumût uãení písem a toto
uãení uplatÀovat, a nikoli projevem neúcty. Pomozte tûm, které uãíte, pochopit, Ïe standardní
díla jsou dÛleÏitá, protoÏe obsahují slovo Pánû tak, jak je zapsali proroci BoÏí, a Ïe je pﬁijímáme
jako pravdu.
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âinnost: Studium se spoleãníkem
Projdûte si jednu z níÏe uveden˘ch pasáÏí. Rozhodnûte se, jak byste:
• Uvedli pasáÏ.
• Poskytli informace o historickém pozadí a kontextu.
• Pﬁeãetli pasáÏ a vysvûtlili její v˘znam.
• Vysvûtlili obtíÏná slova.
• Pomohli zájemcÛm, aby ji uplatÀovali ve svém Ïivotû.
Titulní strana Knihy Mormonovy; 3. Nefi 11; Moroni 10:3–8; Jan 17:3; ¤ímanÛm 8:16–17;
1. Korintsk˘m 15:29; Jakub 1:5; 1. Petr 3:19–20; Amos 3:7
Studium písem
Proã je dÛleÏité, abyste uãili z písem?
1. Nefi 19:23
2. Nefi 4:15–16

NaS 20:7–12

2. Timoteovi 3:15–17

Uãte pro porozumûní
Lidé jsou schopni lépe uvûﬁit poselství o
znovuzﬁízení evangelia, kdyÏ mu rozumûjí.
„Skuteãná inteligence ãlovûka se
President James E. Faust ﬁekl: „Studujte písprojeví tím, Ïe vezme téma, jeÏ
ma, pﬁemítejte o nich a uãte z nich, zejména
Knihu Mormonovu a Nov˘ zákon. Poznejte
je samo o sobû tajemné a veliké,
pravdu tak dobﬁe, abyste ji mohli jasnû hláa odhalí ho a zjednodu‰í tak, aby
sat. B. H. Roberts napsal: ,Pravda, aby byla
mu mohlo porozumût i dítû.“
známa, musí b˘t prohlá‰ena, a ãím jasnûj‰í a
úplnûj‰í to prohlá‰ení je, tím lep‰í pﬁíleÏitost
– PRESIDENT JOHN TAYLOR
THE GOSPEL KINGDOM, SEL. G. HOMER DURHAM (1943), 270
bude mít Svat˘ Duch dosvûdãit lidsk˘m du‰ím, Ïe dílo je pravdivé.‘ [New Witnesses for
God, 3 vols. (1909), 2:vii.] NemÛÏete obrátit lidi více, neÏ nakolik jste obráceni vy sami.“ („What I Want My Son to Know before He
Leaves on His Mission“, Ensign, May 1996, 41.)
Je vám pﬁikázáno, abyste pﬁi své v˘uce rozmlouvali a vysvûtlovali písma (NaS 68:1).
Vysvûtlovat znamená roz‰iﬁovat vizi a jasnûji objasÀovat. Vysvûtlovat evangelium znamená,
Ïe vysvûtlujete v˘znam nauk a pasáÏí z písem prostû a jasnû a spoléháte na Ducha, aby vedl
va‰e slova. Volíte dÛstojn˘, ale pﬁirozen˘ jazyk, abyste lidem pomohli pochopit naukové
zásady. Kladete otázky, abyste jim pomohli o zásadách pﬁem˘‰let a abyste zjistili, zda tomu,
co uãíte, rozumûjí a zda to pﬁijímají.
Na konci kaÏdé z prvních tﬁí lekcí v kapitole 3 je uveden seznam slov, která ti, jeÏ uãíte,
moÏná nebudou znát. Souãástí v˘uky pro porozumûní je dbát na to, abyste vysvûtlili slova,
v˘razy a my‰lenky, aby vám druzí lidé lépe rozumûli. Svou schopnost vysvûtlovat evangelium mÛÏete zdokonalovat tím, Ïe:
• Porozumíte slovÛm, která pouÏíváte.
• Vysvûtlíte slova, kter˘m druzí nemusejí rozumût. Mnoho slov, která popisují vûci,
jeÏ mají pro ãleny Církve zvlá‰tní v˘znam, je jednodu‰e vysvûtleno v publikacích
PrÛvodce k písmÛm a Vûrni víﬁe.
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• PoloÏíte lidem napﬁíklad takovéto otázky: „Víte, o ãem hovoﬁíme, kdyÏ ﬁíkáme...?“
nebo „MÛÏete vlastními slovy pﬁevyprávût to, o ãem jsme právû hovoﬁili?“

Poznámky

Pﬁi studiu nauky v kapitole 3 si oznaãte slova, o nichÏ si myslíte, Ïe mohou b˘t pro
zájemce obtíÏnû srozumitelná. Pﬁi v˘uce nauky v kapitole 3 si zapisujte slova, v˘razy a
my‰lenky, které zájemci obtíÏnû chápou. Tato slova vysvûtlete za pouÏití v˘‰e uveden˘ch
zdrojÛ. Své vysvûtlení si vyzkou‰ejte se zájemci a nedávno obrácen˘mi.
Studium písem
Proã máme nauky vysvûtlovat nebo vykládat peãlivû?
Mosiá‰ 8:3
Mosiá‰ 27:35

Alma 12:1
3. Nefi 26:1

NaS 68:1–5
NaS 71:1

Jak se uãíme? Proã je dÛleÏité odkr˘vat nebo odhalovat informace postupnû?
2. Nefi 28:30
Jakob 4:13

Mosiá‰ 2:9

NaS 98:11–12

Proã je jednoduchost dÛleÏitá?
2. Nefi 25:4, 7, 28
2. Nefi 32:7

Alma 13:23

Nehemiá‰ 8:8

Jak komunikuje Pán se sv˘mi dûtmi?
2. Nefi 31:3

NaS 1:24

Pokládejte otázky
JeÏí‰ Kristus ãasto kladl otázky, aby
lidem pomohl pﬁemítat o zásadách,
kter˘m uãil, a aby jim pomohl tyto
zásady uplatÀovat v Ïivotû. Jeho otázky podnûcovaly my‰lenky, zpytování
du‰e a závazky.
Vhodné otázky vám pomohou
pochopit zájmy, obavy nebo otázky,
které mají druzí. Mohou obohatit
va‰í v˘uku, pﬁizvat Ducha a pomoci
va‰im zájemcÛm, aby se uãili.
Nevhodné otázky mohou zájemce
naopak zastra‰it, roztrpãit nebo urazit. Mohou také zpÛsobit, Ïe ztratíte nad v˘ukou
kontrolu. SnaÏte se klást otázky, které:
• Jsou prosté a snadno srozumitelné.
• Pomáhají lidem pﬁem˘‰let o tom, ãemu uãíte.
• Vám pomáhají poznat, jak dobﬁe zájemce rozumí tomu, ãemu uãíte.
• Pomáhají lidem uplatÀovat v Ïivotû to, ãemu se uãí.
AÏ ti, které uãíte, budou na takové otázky odpovídat, pocítí, Ïe mohou hovoﬁit
otevﬁenû. Vhodné otázky mohou vést zájemce k tomu, aby se vás ptali, kdyÏ nûãemu
nerozumûjí, kdyÏ mají obavy nebo kdyÏ chtûjí vûdût, co mají dûlat. Vhodné otázky
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mohou pomáhat tûm, které uãíte, aby se dûlili o své pocity a aby pﬁitom zji‰Èovali,
Ïe jejich svûdectví roste. Efektivní otázka mÛÏe vypadat napﬁíklad takto:
• Na co byste se chtûli zeptat v souvislosti s tím, ãemu jsme vás uãili?
• Vûﬁíte tomu, Ïe Nebesk˘ Otec vás má rád? Proã?
• âím se nûkdy dopou‰tíme stejné chyby jako lidé v tomto pﬁíbûhu?
Abyste tûm, které uãíte, pomohli pﬁipravit se odpovídat na otázky, mÛÏete ﬁíci: „AÏ
budu vysvûtlovat v˘znam svûcení dne sabatu, poloÏte si otázku: ,Co toto pﬁikázání pro
mne znamená?‘“ Vyvarujte se:
• Otázek, jeÏ obsahují více neÏ jednu my‰lenku.
• Otázek, jeÏ se t˘kají nauk, kter˘m jste je‰tû neuãili.
• Otázek, jeÏ nemají jasn˘ zámûr.
• Otázek, jeÏ hraniãí s vysl˘cháním a jeÏ se t˘kají vûcí, do kter˘ch vám nic není.
Kladení pﬁíli‰ mnoha otázek, zejména pﬁi první náv‰tûvû, vyvolává dojem, Ïe provádíte
„v˘slech“. NepoÏadujte po zájemcích, aby uvádûli konkrétní odpovûdi t˘kající se nepodstatn˘ch nebo zﬁejm˘ch podrobností. To zmûní dobré prostﬁedí pro v˘uku ve hru na
hádanky. KdyÏ potﬁebujete konkrétní odpovûì, je nejlep‰í zeptat se pﬁímo na danou vûc
nebo informaci pﬁednést nûjak˘m jin˘m zpÛsobem. Vyvarujte se otázek, které by mohly
nûkoho uvést do rozpakÛ, pokud by neznal odpovûì. Otázky jsou nejuÏiteãnûj‰í, kdyÏ
jsou poloÏeny poté, co jste uãili a svûdãili o nûjaké klíãové zásadû. NíÏe jsou uvedeny
pﬁíklady ménû efektivních otázek:
• Kdo byl prvním prorokem? (PoloÏena pﬁed v˘ukou o dispensacích.)
• Jak nám uchovávání na‰eho tûla v ãistotû pomÛÏe mít Ducha a ukáÏe, Ïe jsme ochotni
následovat proroka BoÏího? (Více neÏ jedna my‰lenka.)
• Je dÛleÏité znát BoÏí pﬁikázání? (Odpovûì ano-ne, také je pﬁíli‰ zﬁejmá.)
• Jaké dojmy ve vás vyvolává Kniha Mormonova? (Dﬁíve neÏ ji ãetli.)
• Co mÛÏeme dûlat kaÏd˘ den pro to, abychom se cítili blíÏe Bohu? (Neurãitá otázka
usilující o urãitou odpovûì – modlit se.)

Nauãte se klást otázky, ke kter˘m vás
nabádá Duch. Správná otázka ve správn˘ ãas
mÛÏe velice pomoci tûm, které uãíte, aby
poznali evangelium a pocítili Ducha. Podobnû
‰patná otázka nebo otázka poloÏená ve
‰patn˘ ãas mÛÏe proces jejich uãení naru‰it.
Kladení vhodn˘ch otázek ve správn˘ ãas
vyÏaduje, abyste byli v souladu s Duchem,
abyste naslouchali tûm, které uãíte, a abyste
se soustﬁedili po celou dobu v˘uky. Efektivní
v˘uka mÛÏe b˘t velmi nároãná a vyÏaduje
soustﬁedûní a úsilí ze strany va‰í i va‰eho
spoleãníka.
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• Kdo byl dal‰ím prorokem po Noémovi? (Jsou nuceni hádat.)
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âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem

Poznámky

Jak˘ vliv na zájemcÛv pokrok by mohlo mít, kdyby se nacházel v níÏe uveden˘ch situacích a
vy jste se o tom nikdy nedozvûdûli?
• Spolupracovníci, kteﬁí si pravidelnû dûlají legraci z duchovních vûcí.
• âlenové rodiny, kteﬁí jsou pevn˘mi ãleny jiné církve.
• Pﬁátelé, kteﬁí vûﬁí, Ïe mormoni jsou nekﬁesÈanská sekta.
• Duchovní záÏitek pﬁi ãetbû Knihy Mormonovy.
Pﬁem˘‰lejte o otázce, kterou byste poloÏili, abyste se dozvûdûli více o kaÏdé z v˘‰e uveden˘ch
situací. Své otázky si zapi‰te do studijního deníku. Hovoﬁte se sv˘m spoleãníkem o tom, jak
byste mohli zdokonalit otázky, které jste si oba bûhem této ãinnosti zapsali.

Naslouchejte
KdyÏ peãlivû nasloucháte druh˘m, lépe jim porozumíte. KdyÏ poznají, Ïe jejich my‰lenky a pocity jsou pro vás dÛleÏité, s vût‰í pravdûpodobností budou vnímaví k va‰emu
uãení, budou se dûlit o osobní záÏitky a budou ãinit závazky. KdyÏ budete naslouchat,
budete moci svou v˘uku efektivnûji pﬁizpÛsobit jejich potﬁebám a zájmÛm.
Naslouchejte zejména na‰eptávání Ducha. KdyÏ se s vámi druzí dûlí o své pocity, mohou vás napadnout my‰lenky nebo nápady, které jsou vnuknutím od Ducha. Budete také
schopni porozumût tomu, co se druzí snaÏí vyjádﬁit.
Zatímco k vám druzí hovoﬁí, vyvarujte se toho, abyste pﬁem˘‰leli o tom, co ﬁeknete.
Dbejte na to, abyste se skuteãnû soustﬁedili na ãlovûka, kter˘ hovoﬁí, a ne na rozm˘‰lení své
odpovûdi. Star‰í Jeffrey R. Holland uãil: „DÛleÏitûj‰í neÏ mluvit je naslouchat. Tito lidé
nejsou neÏivé objekty, které se skr˘vají za statistikou kﬁtu. Jsou to dûti BoÏí, na‰i bratﬁi a
sestry, a potﬁebují to, co máme my. Chovejte se pﬁirozenû. Dávejte najevo upﬁímn˘ zájem.
Zeptejte se tûchto pﬁátel, na ãem jim nejvíce záleÏí. âeho si oni nejvíce váÏí nebo co je jim
drahé. A pak naslouchejte. Pokud se naskytne vhodná pﬁíleÏitost, mÛÏete se zeptat, ãeho se
obávají, po ãem touÏí nebo co si myslí, Ïe jim v Ïivotû schází. Slibuji vám, Ïe nûco z toho, co
ﬁeknou, vÏdy vyzdvihne nûjakou pravdu evangelia, o které mÛÏete vydat svûdectví a ke
které mÛÏete nabídnout více... Pokud nasloucháme s láskou, nebudeme muset pﬁem˘‰let,
co máme ﬁíci. Bude nám to dáno – prostﬁednictvím Ducha a prostﬁednictvím na‰ich pﬁátel.“
(„Moji svûdkové“, Liahona, ãervenec 2001, 15; kurzíva je v originále.)
Lidé také komunikují tím, jak sedí, v˘razem svého obliãeje, tím, co dûlají rukama,
tónem svého hlasu a pohyby oãí. V‰ímejte si tûchto nevysloven˘ch poselství, pomohou
vám pochopit pocity tûch, které uãíte. Uvûdomujte si také ﬁeã svého tûla. Sami pﬁedávejte
poselství o zájmu a nad‰ení tím, Ïe upﬁímnû nasloucháte.
Nebojte se ticha. Lidé ãasto potﬁebují ãas, aby se zamysleli nad otázkou a promysleli
si odpovûì nebo aby na‰li zpÛsob, jak vyjádﬁit své pocity. KdyÏ poloÏíte otázku, kdyÏ
se podûlíte o duchovní záÏitek nebo kdyÏ lidé obtíÏnû hledají slova, aby vyjádﬁili své
pocity, mohlo by b˘t vhodné, abyste se na chvíli odmlãeli. Dbejte na to, abyste lidem dali
dost ãasu na dokonãení jejich my‰lenky pﬁedtím, neÏ zareagujete, a nepﬁeru‰ujte je,
dokud mluví.
KdyÏ máte pocit, Ïe jste je správnû pochopili, uãiÀte poznámku, která ukazuje, Ïe
rozumíte, napﬁíklad: „TakÏe vy ﬁíkáte, Ïe ___________. Je to tak?“ nebo „Pokud tomu
rozumím správnû, vy si myslíte, Ïe ___________.“ KdyÏ si nejste jisti, zda jste jim
porozumûli, poÏádejte je, aby vám to vysvûtlili.
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Nûkteﬁí lidé mají sklon pﬁi konverzaci dominovat a budou vám bránit ve v˘uce znovuzﬁízeného evangelia. Budete se muset nauãit taktnû pﬁevzít nad takovou situací kontrolu.
Napﬁíklad: „VáÏíme si toho, co nám ﬁíkáte, ale toto je téma, o kterém bychom rádi hovoﬁili
pozdûji. PoÏádám svého spoleãníka, aby si to zapsal, abychom to pﬁi nûkteré dal‰í náv‰tûvû
nezapomnûli probrat.“ Mûjte na pamûti toto: Lidem nejvíce pomÛÏete tím, Ïe je budete uãit
evangeliu JeÏí‰e Krista.
KdyÏ budete pozornû naslouchat, Duch vám pomÛÏe poznat, co máte ﬁíkat.
Naslouchání vyÏaduje úsilí a koncentraci. Jeden misionáﬁ se podûlil o níÏe uvedenou
osobní zku‰enost (jména byla pozmûnûna):
Se spoleãníkem jsme uãili rodinu Sanchezov˘ch. Bylo horko a dûti dûlaly velk˘ hluk. Zeptal jsem se
sestry Sanchezové na její ãetbu Knihy Mormonovy. KdyÏ zaãala mluvit, v‰iml jsem si, Ïe jejich syn
popadl zápisník mého spoleãníka a pobíhal po místnosti a mával jím ve vzduchu. I kdyÏ jsem se díval
na sestru Sanchezovou, duchem jsem byl nûkde jinde. Pomyslel jsem si: „Je takové horko a ten chlapec
se stále nechce uklidnit. To nebude fungovat.“ Jak moje mysl bloudila, pov‰iml jsem si, Ïe sestra
Sanchezová jen obtíÏnû hledá slova. Na mysl mi pﬁi‰lo jemné vnuknutí, abych naslouchal. Usilovnû
jsem se snaÏil nevnímat horko a hluk. Peãlivû jsem pozoroval její tváﬁ, kdyÏ hovoﬁila. Podívala se na
podlahu a potom opût na mého spoleãníka a na mû. Její manÏel se zoufale snaÏil uti‰it dûti. Odmlãela se
a potom chvûjícím se hlasem ﬁekla: „Udûlala jsem to, o co jste Ïádali. Pﬁeãetla jsem si ty kapitoly, co
jste chtûli, a modlila jsem se.“ Opût se odmlãela a podívala se dolÛ. Pohlédla na své dûti a potom se její
oãi setkaly s m˘ma. „Dostala jsem odpovûì,“ ﬁekla s úsmûvem a oãima pln˘ma slz. „Je to pravda, vím,
Ïe je to pravda.“ Místnost se naplnila Duchem. Se srdcem pln˘m díkÛ, Ïe jsem naslouchal, jsem se
usmál a ﬁekl: „Ano, je to pravda.“

âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
AÏ si pﬁeãtete v˘‰e uveden˘ pﬁíbûh, zapi‰te si do studijního deníku odpovûdi na níÏe uvedené
otázky nebo o nich diskutujte se sv˘m spoleãníkem.
• Co se mohlo stát, kdyby mûl misionáﬁ vût‰í starost o své osobní pohodlí nebo o zápisník
svého spoleãníka?
• Jak byla tato zájemkynû poÏehnána díky tomu, Ïe misionáﬁ naslouchal?
Odpovûzte na níÏe uvedené otázky:
A = Nikdy
B = Nûkdy

C = Obvykle
D = VÏdy

• KdyÏ hovoﬁím s druh˘mi, pﬁem˘‰lím o podobn˘ch zku‰enostech, o které bych se mohl
podûlit, místo abych pozornû naslouchal.
• KdyÏ mi druzí popisují své pocity, snaÏím se vcítit do jejich situace, abych vidûl, jak bych
se cítil já.
• KdyÏ uãím zájemce, dûlám si starosti s tím, co za chvíli ﬁeknu nebo o ãem budu uãit.
• Trápí mû, kdyÏ zájemci chtûjí stále mluvit.
• Jen velmi obtíÏnû sleduji nebo chápu, co se mi druzí snaÏí ﬁíci.
• KdyÏ uãí mÛj spoleãník, jsem duchem ãasto úplnû jinde.
• Rozãiluje mû, kdyÏ mi nûkdo nûco ﬁíká a druzí mu skáãou do ﬁeãi nebo rozptylují mou
pozornost.
• Dostávám duchovní vnuknutí nûco ﬁíci nebo nûco udûlat, ale ignoruji je.
Rozhodnûte se, co mÛÏete udûlat pro to, abyste zdokonalili svou schopnost naslouchat.
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Vytvoﬁte si se zájemci dobr˘ vztah
Lidé zpravidla nechtûjí ﬁíci nûco hloupého, a tak nûkdy odpoví na va‰e otázky tak, jak si myslí,
Ïe to chcete, místo aby vyjádﬁili své skuteãné pocity. SnaÏte se s nimi navázat vztah, kter˘ jim
dovolí, aby se s vámi bez zábran dûlili o své pravé pocity.

Nûkteﬁí z tûch, které budete uãit, nebudou mít
dostatek víry k dodrÏování závazkÛ, jiní budou
ãelit protivenství a dal‰í ne vÏdy pﬁijmou v‰e,
co jim ﬁeknete. Oni sami se budou muset rozhodnout, ale vy urãitû budete chtít udûlat v‰e pro to,
abyste odpovûdûli na jejich otázky a pomohli jim
zbavit se obav a pﬁekonat protivenství.
Lidské obavy jsou nûkdy jako ledovec. Nad
hladinou je vidût pouze malá ãást. Tyto obavy
mohou b˘t sloÏité a obtíÏnû odstranitelné. Z tohoto dÛvodu je nutné, abyste se ﬁídili Duchem a
abyste reagovali zpÛsobem, kter˘ je v dané situaci
nejvhodnûj‰í. Modlete se o dar rozli‰ování a ﬁiìte
se sv˘mi dojmy. Nebesk˘ Otec zná srdce a zku‰enosti v‰ech lidí (cel˘ ledovec) a pomÛÏe vám
poznat, co je pro kaÏdého ãlovûka nejlep‰í.
KdyÏ pomáháte druh˘m zbavit se obav, snaÏte
se nejprve jejich obavám porozumût tím, Ïe jim budete klást otázky a naslouchat. Spoléhejte
se na Ducha, Ïe vám pomÛÏe poznat, jak jim máte pomoci zbavit se obav. Napﬁíklad mÛÏete
pouÏít ver‰ z písem, kter˘ vysvûtluje, Ïe kﬁest je skuteãnû nutn˘, nebo byste se mohli podûlit
o své svûdectví o proroku Josephu Smithovi.
Obavy jsou ãasto více spoleãenskou neÏ naukovou záleÏitostí. Zájemci se napﬁíklad
mohou obávat, Ïe pokud vstoupí do Církve, jejich rodinû to bude vadit. Nebo se mohou
obávat, Ïe je odmítnou jejich pﬁátelé v práci. AÈ jsou jejich obavy jakékoli, souãástí tûchto
obav mohou b˘t i minulé zku‰enosti nebo jiné vlivy, které neznáte. V mnoha pﬁípadech
vám mohou pomoci porozumût jejich obavám ãlenové a díky jejich pomoci budete
schopni zájemcÛm pomáhat se obav zbavit.
To, jak pﬁistupovat k obavám zájemce, záleÏí na tom, o jaké obavy jde. Zjistûte, zda
obavy pramení z toho, Ïe zájemce nemá duchovní potvrzení o pravdû znovuzﬁízení,
nebo z toho, Ïe se nechce zavázat k Ïivotu podle nûjaké pravdivé zásady. KdyÏ takto
porozumíte pﬁíãinû problému, pomÛÏe vám to poznat, zda se máte zamûﬁit na svûdectví
nebo na závazek.

Nekopírujte.

Pomáhejte lidem zbavovat se obav

âinnost: Studium se spoleãníkem
Vyberte si jednu v˘zvu k závazku, kterou sdûlujete, kdyÏ uãíte lekce. Potom urãete rÛzné obavy,
které by lidem mohly bránit v pﬁijetí daného závazku nebo v jeho dodrÏování. Diskutujte o tom,
jak mÛÏete nejlépe pomoci lidem, kteﬁí se snaÏí zbavit obav, a procviãujte si to.
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Pokání a léãení závislosti
Pokání je duchovní proces, kter˘ v sobû zahrnuje pokoru, vyznání, náhradu a odvrácení se od hﬁíchu. Je to trvalá zmûna my‰lenek a skutkÛ. V ideálním pﬁípadû má b˘t pokání
z konkrétního hﬁíchu nutné pouze jednou. Pokud je v‰ak hﬁích zopakován, pokání je k dispozici jako uzdravující prostﬁedek (viz Mosiá‰ 26:30; Moroni 6:8; NaS 1:31–32).
Pokání mÛÏe zahrnovat citov˘ i fyzick˘ proces. Lidé musejí upustit od nevhodného jednání, ãasto soustavného a hluboce zakoﬁenûného. NeÏádoucí jednání musí b˘t nahrazeno
zdrav˘m a vhodn˘m jednáním.
Pokání i uzdravení proto mÛÏe vyÏadovat ãas. Obrácení, a to i ti, kteﬁí mají ty nejlep‰í
úmysly, nûkdy na své cestû k vût‰í sebekázni podléhají poku‰ení. V takovém pﬁípadû
novû obrácení pﬁi pﬁekonávání poku‰ení a ãinûní úplného pokání spolupracují se sv˘mi
vedoucími knûÏství, a nikoli s misionáﬁi.
Prostﬁednictvím kﬁtu a konfirmace lidé obdrÏí dar Ducha Svatého, kter˘ posílí jejich
schopnost tyto problémy pﬁekonávat. Kﬁest a konfirmace v‰ak moÏná plnû neodstraní
citová a fyzická nutkání, jeÏ nevhodné jednání doprovázejí. I kdyÏ ãlovûk mÛÏe mít
urãit˘ poãáteãní úspûch, k uãinûní úplného pokání a k vyléãení moÏná bude zapotﬁebí
dal‰ího citového uzdravení.
âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
• Pﬁem˘‰lejte o nûjakém zájemci, nedávno obráceném ãlenovi nebo ménû aktivním ãlenovi,
kter˘ se snaÏí zbavit závislosti.
• Projdûte si oddíly „Víra v JeÏí‰e Krista“ a „Pokání“ z lekce „Evangelium JeÏí‰e Krista“, která
se nachází v kapitole 3.
• âemu byste tohoto ãlovûka mohli uãit z této lekce a z této kapitoly, aby mu to pomohlo
pﬁekonat závislost?
• Vytvoﬁte plán lekce, kterou byste tomuto jedinci pomohli.

Pomáhejte zájemcÛm a nedávno
obrácen˘m porozumût pokání a léãbû závislosti
MoÏná bude nutné, abyste reagovali na otázky a obavy t˘kající se závislosti. Urãitû
také budete chtít pomoci lidem najít odpovûdi na obtíÏné otázky, které s tûmito problémy
souvisejí. NíÏe uvedené námûty vám mohou pomoci:

• Vydejte svûdectví, Ïe pouze
BÛh mÛÏe vykonat zázrak
duchovního uzdravení (viz
Îalmy 147:3).
• Vysvûtlete, Ïe dar uzdravení se
vztahuje jak na uzdravení tûla,
tak na uzdravení ducha.
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• Podûlte se o své svûdectví o
uzdravující moci evangelia,
zejména usmíﬁení (viz Alma
7:11–13).
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NíÏe uvedené body pﬁedstavují nûkteré základní kroky, které lidem pomáhají v procesu
citového uzdravování. Je nutné:
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• Rozpoznat problém a pﬁiznat si ho. To vyÏaduje peãlivé a ãestné sebezpytování.
• Pﬁiznat si, Ïe toto jednání je ‰kodlivé. Negativnû pÛsobí na druhé a vyÏaduje zmûnu.
• B˘t pokorn˘ a pociÈovat zármutek.
• Usilovat o odpu‰tûní tûch, kter˘m bylo ublíÏeno, a uãit se odpou‰tût sám sobû.
• Upustit od závislého jednání a zaãít dûlat to, co je zdravé a vhodné.
• ZÛstat vûrn˘ – dodrÏovat smlouvy kﬁtu, poskytovat sluÏbu, modlit se o pomoc Ducha
Svatého a projevovat touhu dodrÏovat BoÏí pﬁikázání.
• Rozumût tomu, Ïe Pán má své dûti rád vÏdy – i kdyÏ chybují a poddávají se star˘m
touhám. Pokání a cesta k uzdravení jsou vÏdy k dispozici.

Plán pro odstranûní závislého chování
Zájemci a noví a ménû aktivní ãlenové se moÏná zeptají, co mohou udûlat, aby se
zbavili závislosti. DÛvûﬁují va‰í schopnosti poskytovat vedení a podporu. NíÏe uvedené
námûty vám mohou pomoci:
• PoÏádejte je, aby si udûlali seznam toho, která doba, která místa a kteﬁí lidé prospívají
jejich jednání. Potom si o seznamu pohovoﬁte s jejich manÏelem nebo manÏelkou,
biskupem, misionáﬁem sboru nebo jin˘m dÛvûryhodn˘m pﬁítelem. Hovoﬁte o tom,
co musejí dûlat, aby zmûnili to, co je na seznamu, nebo aby se tomu vyhnuli.
• PoÏádejte je, aby napsali, o co je jejich jednání pﬁipravuje nyní a o co je pﬁipraví
v budoucnu, pokud nebude napraveno.
• PoÏádejte je, aby napsali, co mohou dûlat pro to, aby se nevhodného jednání vyvarovali
nebo aby sami sebe od tohoto jednání odradili. Mohou si napﬁíklad promluvit s manÏelkou nebo manÏelem, mohou zavolat biskupovi nebo pﬁíteli, mohou se vûnovat cviãení
nebo jakékoli jiné ãinnosti, která jim pomÛÏe vyvarovat se poku‰ení.
• Povzbuzujte je, aby se pravidelnû modlili, studovali písma, poslouchali povzná‰ející
hudbu a ãetli hodnotné knihy.
• Povzbuzujte je, aby usilovali o knûÏské
poÏehnání.
• Povzbuzujte je, aby byli i nadále aktivní
v Církvi, která je zde proto, aby jim pomohla pﬁekonat jejich problémy a pﬁiblíÏit
se Pánu.
• Povzbuzujte je, aby nav‰tûvovali vhodnou
podpÛrnou skupinu nebo aby vyhledali
profesionální pomoc. V nûkter˘ch lokalitách jsou k dispozici Rodinné sluÏby SPD.
• Povzbuzujte je, aby se nikdy nevzdávali!
Pán jim pomÛÏe, i kdyÏ si to vyÏádá nûjak˘ ãas.
Aktivní Svatí posledních dnÛ mohou nejlépe pomáhat nov˘m ãlenÛm, aby zÛstali
aktivními, tím, Ïe budou jejich pﬁáteli. âlenové mají zájemcÛm a nov˘m ãlenÛm podávat
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pomocnou ruku s vﬁel˘m a kladn˘m pﬁístupem. Zájemci a novû obrácení velmi ocení,
kdyÏ je ãlenové s úsmûvem pozdraví, kdyÏ se jich upﬁímnû zeptají na to, jak se jim daﬁí,
kdyÏ si na shromáÏdûní sednou vedle nich a kdyÏ je pozvou na rodinnou veãeﬁi nebo na
rodinn˘ domácí veãer.
ProtoÏe je pravdûpodobné, Ïe nûkteﬁí závislosti opût podlehnou, vedoucí knûÏství a
ãlenové nemají b˘t ‰okováni nebo zklamáni, kdyÏ se dozvûdí, Ïe se zájemce nebo nov˘
ãlen pot˘ká s tûmito problémy. Mají v jedince projevovat dÛvûru a nemají ho odsuzovat,
pokud se poddává dﬁívûj‰ím touhám. Mají to povaÏovat za doãasn˘ a pochopiteln˘
nezdar. Odsuzování závislého zájemce nebo nového ãlena nikdy niãemu nepomÛÏe a
pravdûpodobnû povede ke ztrátû odvahy, selhání a neaktivitû. Nov˘ obrácen˘, kter˘
náhle pﬁestal chodit na shromáÏdûní, moÏná podlehl dﬁívûj‰í závislosti a nyní se cítí
nehodnû a je sám sebou zklaman˘. OkamÏitá náv‰tûva, která dodá povzbuzení a
podporu, mÛÏe ãlovûku pomoci, aby uspûl. âlenové mají slovem i skutkem projevovat,
Ïe obrácené pﬁijímají (viz 3. Nefi 18:32).
ZÛstat aktivním v Církvi a snaÏit se b˘t vûrn˘ – to jsou ty nejdÛleÏitûj‰í vûci, které
mÛÏe kdokoli dûlat pro to, aby pﬁekonal své problémy se závislostí.
âinnost: Osobní studium
VzpomeÀte si na nûjak˘ svÛj zvyk – na nûco, co ãasto a bezmy‰lenkovitû dûláte, napﬁíklad
louskání prsty, narovnávání si br˘lí, pﬁejídání se nebo dlouhé vyspávání. Po cel˘ den se snaÏte,
abyste to ani jednou neudûlali. KdyÏ se vám to podaﬁí, snaÏte se bez toho obejít cel˘ t˘den.
O své zku‰enosti si pohovoﬁte se sv˘m spoleãníkem. Potom si zkuste pﬁedstavit, o kolik tûÏ‰í
je pro zájemce pﬁemoci nûjakou závislost, napﬁíklad závislost na tabáku nebo alkoholu.

Nûco po sobû zanechte
Na závûr kaÏdé náv‰tûvy pro v˘uku zanechte zájemcÛm nûco, co si mohou v rámci
pﬁípravy na pﬁí‰tí náv‰tûvu pﬁeãíst a o ãem mohou pﬁemítat. MÛÏete jim zadat nûkolik
kapitol z Knihy Mormonovy. MÛÏete jim dát broÏurku pojednávající o tom, ãemu jste
uãili nebo ãemu budete uãit bûhem pﬁí‰tí náv‰tûvy, nebo to mÛÏe b˘t jiná literatura nebo
nûjak˘ audiovizuální produkt. Mají-li pﬁístup k internetu, povzbuìte je, aby nav‰tívili
stránku www.mormon.org. VÏdy mají dostat nûco, o ãem mohou pﬁem˘‰let, pﬁemítat a
o ãem se mohou modlit. Na pﬁí‰tí náv‰tûvû to mÛÏete vyuÏít jako úvodní téma diskuse.
âinnost: Studium se spoleãníkem
Projdûte si materiály, které byste mohli zájemcÛm zanechat, vãetnû broÏurek a audiovizuálních
produktÛ. Potﬁebujete získat pro své zájemce jiné materiály? Do plánovacího diáﬁe si zapi‰te
seznam materiálÛ, které potﬁebujete objednat.
Pﬁem˘‰lejte o kaÏdém zájemci, se kter˘m máte tento t˘den naplánovanou schÛzku pro v˘uku.
Jaké kapitoly v Knize Mormonovû pro nûj budou nejuÏiteãnûj‰í? Co jiného by mu prospûlo?
Do oddílu Poznámky / Co udûlat si v plánovacím diáﬁi zapi‰te, co máte v úmyslu zajistit pro
kaÏdého zájemce a co budete chtít pﬁipomenout nebo ovûﬁit pﬁi své pﬁí‰tí náv‰tûvû.
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Uãte znovuzﬁízenému evangeliu ty, kteﬁí nemají kﬁesÈanské koﬁeny

Poznámky

Nûkteﬁí lidé, které budete uãit, moÏná nebudou vûﬁit v Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista
nebo nebudou mít kﬁesÈanské koﬁeny. Mnozí z nich v‰ak vûﬁí v nûco posvátného, mají
nûjaké posvátné zvyky nebo uctívají nûjaká posvátná místa. Je nezbytné, abyste jako sluÏebníci BoÏí projevovali odpovídající úctu jejich náboÏenskému pﬁesvûdãení a tradicím.
Nedûlejte nic, co by projevovalo neúctu k tomu, co je pro nû dÛleÏité.
MoÏná si nebudete jisti, jak máte svou v˘uku pﬁizpÛsobit situaci tûchto lidí. PomÛÏe vám,
kdyÏ budete mít na pamûti, Ïe v‰echny BoÏí dûti, bez ohledu na své koﬁeny, musejí, pokud
se mají obrátit, rozvíjet víru v JeÏí‰e Krista, ãinit pokání, pﬁijmout obﬁad kﬁtu a konfirmace
a vytrvat do konce skrze dodrÏování pﬁikázání a poskytování sluÏby. Zásady, které lidem
pomáhají získat víru v JeÏí‰e Krista, jsou stejné ve v‰ech kulturách.
MÛÏete lidem pomoci získat správné pochopení Boha, kter˘ je na‰ím Nebesk˘m
Otcem, a rozvíjet víru v JeÏí‰e Krista tím, Ïe jim místo toho, abyste jim jen slovy popsali
povahu Boha, pomÛÏete proÏít osobní duchovní záÏitky. Toto správné porozumûní
mÛÏete lidem pomoci získat napﬁíklad tehdy, kdyÏ:
• Získají duchovní pﬁesvûdãení, Ïe se BÛh Otec a Jeho Syn, JeÏí‰ Kristus, zjevili proroku
Josephu Smithovi.
• Usly‰í va‰i upﬁímnou v˘uku a svûdectví o evangeliu, vãetnû toho, proã jste se rozhodli
následovat JeÏí‰e Krista.
• âasto usly‰í vás i druhé ãleny hovoﬁit k Nebeskému Otci v prosté a srdeãné modlitbû.
• Usly‰í, jak vydáváte mocné svûdectví.
• Se budou modlit, s vámi i sami.
• Poznají, co cítíte k písmÛm, kdyÏ je ãtete a hovoﬁíte o nich.
• Budou kaÏd˘ den ãíst slovo BoÏí v písmech (zejména Knihu Mormonovu).
• Nav‰tíví shromáÏdûní, aby mohli vidût, jak uctíváme Pána.
• Se setkají se ãleny Církve, kteﬁí jim mohou vysvûtlit, jak uvûﬁili v Nebeského Otce a
JeÏí‰e Krista.
• Budou dodrÏovat pﬁikázání
Tyto ãinnosti jsou pﬁínosné pro v‰echny lidi, které uãíte, ale jsou nezbytné pﬁi v˘uce
tûch, kteﬁí nemají kﬁesÈanské koﬁeny, protoÏe u nich je ménû pravdûpodobné, Ïe tyto
zku‰enosti mûli jiÏ dﬁíve.
Mnozí obrácení, kteﬁí nemûli kﬁesÈanské koﬁeny, ﬁíkají, Ïe nerozumûli vût‰inû z toho,
co misionáﬁi ﬁíkali, ale Ïe pociÈovali Ducha a chtûli dûlat to, co misionáﬁi poÏadovali.
Musíte udûlat v‰e, co je ve va‰ich silách, abyste zájemcÛm pomohli porozumût naukám
evangelia. Buìte trpûliví a poskytujte podporu, protoÏe lidem mÛÏe nûjak˘ ãas trvat, neÏ
se nauãí rozpoznávat a vyjadﬁovat své vnitﬁní pocity. MoÏná budete muset pﬁizpÛsobit
tempo a hloubku své v˘uky, abyste jim pomohli porozumût. Pﬁi pﬁípravû na v˘uku tûch,
kteﬁí nemají kﬁesÈanské koﬁeny, vám mohou pomoci níÏe uvedená doporuãení:
• KaÏdou lekci nejprve struãnû uveìte a po skonãení v˘uky ji shrÀte.
• PoÏádejte zájemce, aby vám ﬁekli, ãemu porozumûli a jaké mûli záÏitky.
• Vûnujte ãas tomu, abyste dobﬁe vysvûtlili hlavní slova a zásady. Ti, které uãíte, moÏná
nebudou znát mnohá slova, která pﬁi v˘uce pouÏijete.
• Vracejte se k dﬁíve probran˘m lekcím, abyste mohli nauku vyloÏit srozumitelnûji.
To mÛÏe b˘t nezbytné kdykoli v prÛbûhu procesu v˘uky.
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Pﬁíklady z písem
Písma obsahují pﬁíklady misionáﬁÛ, kteﬁí uãili ty, jiÏ nevûﬁili v Boha nebo nerozumûli Jeho pravé
povaze. Prostudujte si níÏe uvedené ver‰e a potom vysvûtlete svému spoleãníkovi, jak tito
misionáﬁi pomohli lidem získat svûdectví o tom, Ïe BÛh existuje, nebo si to zapi‰te do
studijního deníku.
• Alma a Amulek (Alma 9–12; 15)
• Ammon a Aron (Alma 17–22)
• Alma (Alma 30)
• Alma a druzí (Alma 31–35)
• Pavel (Skutkové apo‰tolÛ 17:16–34)
âinnost: Studium se spoleãníkem
Je-li to moÏné, najdûte nûjakého obráceného ãlena, kter˘ pﬁed setkáním s misionáﬁi neznal
kﬁesÈanské tradice. Domluvte si s ním setkání a zeptejte se ho na to, jak do‰lo k jeho obrácení.
Napﬁíklad se mÛÏete zeptat, co ho vedlo k tomu, aby uvûﬁil v Boha, kdy se poprvé modlil, kdy
poprvé pocítil odpovûì na modlitbu, jakou roli v jeho obrácení sehrála písma a jaké mûl dojmy
z náv‰tûvy nedûlního shromáÏdûní. To, co se dozvíte, si zapi‰te do studijního deníku.

Zapamatujte si
• KdyÏ budou lidé uãeni znovuzﬁízenému evangeliu a budou podle nûho Ïít, jejich potﬁeby
budou uspokojeny.
• KaÏd˘ den se sv˘m spoleãníkem plánujte a studujte, abyste byli jednotni a abyste uãili
jedním hlasem.
• âasto se dûlte o své svûdectví.
• Písma, zejména Kniha Mormonova, jsou základními zdroji pro v˘uku.
• Modlete se o dar rozli‰ování, abyste poznali, kdy pouÏít dovednosti popsané v této kapitole.
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Osobní studium
• Pﬁedpokládejte, Ïe se nacházíte v níÏe uveden˘ch situacích. Jak byste mohli
pouÏít zásady a dovednosti v této kapitole, abyste tûmto lidem pomohli dále
se rozvíjet? Naplánujte si, jak byste je uplatnili v kaÏdé situaci.

– KdyÏ procházíte parkem, vidíte Ïenu a malého chlapce, jak osamûle sedí na
laviãce. Îena pláãe.

– Dorazíte do domu zájemcÛ, kteﬁí se pﬁipravovali na kﬁest, a ti vám ﬁeknou,
Ïe se s vámi jiÏ nechtûjí setkat.

– Po sedmé se scházíte se zájemcem, kterého po dva roky uãilo nûkolik
misionáﬁÛ. Je vidût jen mal˘, pokud vÛbec nûjak˘, pokrok.

– Zaãínáte uãit ãlenskou rodinu poselství evangelia a oni ﬁíkají: „JiÏ jsme poÏádali
v‰echny své známé, aby se setkali s misionáﬁi, ale v‰ichni to odmítli.“

• Vyberte si jednu z misionáﬁsk˘ch lekcí. V kaÏdé hlavní zásadû urãete jednu nebo
dvû pasáÏe z písem. Procviãte si v˘uku z tûchto pasáÏí, jak je popsáno v oddíle
„PouÏívejte písma“ této kapitoly.

• V prÛbûhu nûkolika t˘dnÛ si projdûte Spasitelovo uãení v evangeliích (Matou‰,
Marek, Luká‰, Jan) a ve 3. Nefim. Do studijného deníku si zapi‰te seznam otázek,
které kladl. Porovnejte tyto otázky s tûmi, které obvykle kladete vy.

• Pﬁeãtûte si pﬁíbûh o Ammonovi a králi Lamonim v Almovi 18 a pﬁíbûh o Aronovi
v Almovi 22:4–18. Pﬁi ãtení vyhledejte a popi‰te, jak Ammon a Aron:

– Následovali Ducha a uãili s láskou.
– Zahajovali v˘uku.
– PﬁizpÛsobovali svou v˘uku potﬁebám tûch, které uãili.
– Vydávali svûdectví.
– PouÏívali písma.
– Kladli otázky, naslouchali a zbavovali druhé obav.
– Povzbuzovali ty, které uãili, k uzavírání závazkÛ.
• Pﬁemítejte o níÏe uvedeném prohlá‰ení presidenta Harolda B. Lee, jeÏ se t˘ká
v˘uky pro porozumûní. ZhodnoÈte, jak srozumitelnû uãíte naukám evangelia.
To, ãemu se nauãíte, si zapi‰te do studijního deníku.
„KéÏ se drÏíte kontextu písem a redukujete ho na srozumitelné pojmy“ (The
Teachings of Harold B. Lee, sel. Clyde J. Williams [1996], 444).
„Jako uãitelé nejste vysíláni, abyste uãili nové nauce. Máte uãit star˘m naukám,
a to nejen tak jasnû, aby je lidé pochopili, ale musíte uãit naukám Církve tak jasnû,
aby je nikdo nemohl pochopit nesprávnû“ (The Teachings of Harold B. Lee, 458).

Studium se spoleãníkem
• Projdûte si plán lekce, kter˘ jste si pﬁipravili na v˘uku nedávné lekce. Ke kaÏdé
hlavní zásadû uvedené ve svém plánu si napi‰te jednu otázku. Potom si své
otázky projdûte, abyste vidûli, zda jsou v souladu s tím, ãemu uãí tato kapitola.
Poté na kaÏdou otázku odpovûzte, jako byste byli zájemci. Své otázky podle
potﬁeby upravujte. Podûlte se o nû se sv˘m spoleãníkem. Spoleãnû své otázky
zhodnoÈte.
UvaÏujte o potﬁebách zájemce, kterého uãíte. Pohovoﬁte si o tom, jak by na
va‰e otázky mohl odpovûdût. Diskutujte také o tom, jak tyto otázky mohou
pﬁizvat Ducha a jak mohou pomoci zájemci nauãit se evangeliu.
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• Pﬁem˘‰lejte o kaÏdém svém novém zájemci. Pohovoﬁte si o tom, co mÛÏete dûlat,
abyste jim pomohli stát se postupujícími zájemci. Své nápady si zapi‰te do studijního deníku a odpovídající plán si zaneste do plánovacího diáﬁe.

SchÛzka okrsku a konference zóny
• Pozvûte ãleny nebo souãasné zájemce na svou schÛzku. Vysvûtlete jim, Ïe
chcete umoÏnit misionáﬁÛm, aby se zdokonalili v pﬁedávání svého dÛleÏitého
poselství. Vyberte nûjakou lekci a nûjakou dovednost. PoÏádejte misionáﬁe, aby
dvacet minut uãili ãleny nebo zájemce vybrané lekci a zamûﬁovali se pﬁitom na
vybranou dovednost. Po dvaceti minutách je poÏádejte, aby se vystﬁídali. Poté,
co mûli misionáﬁi pﬁíleÏitost uãit, svolejte skupinu dohromady a poÏádejte ãleny
a zájemce, aby misionáﬁÛm povûdûli, co bylo nejefektivnûj‰í, a aby jim navrhli
jeden zpÛsob, jak se mohou zlep‰it.

• Pﬁehrajte video s pﬁíklady misionáﬁÛ, kteﬁí uãí nebo kontaktují. Vyberte nûjakou
dovednost a jako skupina diskutujte o tom, jak misionáﬁi na videu uplatÀovali
zásady této dovednosti.

• Vyberte nûjakou dovednost nebo nûjakou její dÛleÏitou oblast a urãete nauku nebo
pasáÏ z písem, které tuto dovednost podporují. Uãte misionáﬁe naukovému
základu této dovednosti.

President misie
• PﬁíleÏitostnû doprovázejte misionáﬁe na jejich schÛzkách pro v˘uku. Plánujte
s nimi, jak se mÛÏete do v˘uky zapojit.

• Povzbuzujte vedoucí knûÏství, aby doprovázeli misionáﬁe na jejich náv‰tûvách pro
v˘uku a poskytovali jim hodnocení jejich v˘konu.

• Pﬁi v˘uce misionáﬁÛ na konferencích zóny a bûhem pohovorÛ názornû pﬁedvádûjte
efektivní pouÏívání písem, otázek a naslouchání.
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Jak mám lidem
pomáhat ãinit a
dodrÏovat závazky?

Poznámky

Vezmûte v úvahu
• Proã se mám zamûﬁit na vyz˘vání lidí k tomu, aby ãinili závazky?
• Jakou mají závazky souvislost s obrácením?
• Jak mohu vydat pokorné svûdectví?
• Jaká poÏehnání mohu slíbit?
• Proã je dÛleÏité, abych prÛbûÏnû kontroloval plnûní závazkÛ, které lidé uãiní?

Sdûlujte v˘zvy k závazkÛm

© 2002 Del Parson. Nekopírujte.

J

ako misionáﬁi touÏíte po spáse du‰í (viz Mosiá‰ 28:3). Víte, Ïe lidé mohou pﬁijít ke
Kristu a Ïe mohou b˘t spaseni jen pod podmínkou, Ïe ãiní pokání (viz NaS 18:10–16).
Jeden zpÛsob, jak naplnit svou touhu, je hlásat pokání (viz Alma 5:49; NaS 15:6; 16:6) a
smûle vyz˘vat lidi, aby projevovali víru ku pokání, byli pokﬁtûni vodou a Duchem a
vûrnû vytrvali aÏ do konce (viz 3. Nefi 27:16–20; Mormon 7:10).
Závazek je nezbytnou souãástí pokání. Uãiníme rozhodnutí, kter˘m se zaváÏeme
k urãitému jednání, a potom se tímto rozhodnutím vytrvale ﬁídíme. KdyÏ se lidé k nûãemu skuteãnû zaváÏí, mají opravdov˘ zámûr, coÏ znamená, Ïe mají skuteãnû v úmyslu
dûlat to, k ãemu se zavázali. Uãiní pevné a upﬁímné rozhodnutí zmûnit se. Stávají se
oddan˘mi Kristu a zasvûcují se Jeho evangeliu. DodrÏováním sv˘ch závazkÛ „vpravdû
skutky sv˘mi projevují, Ïe pﬁijali z Ducha Kristova na odpu‰tûní hﬁíchÛ sv˘ch“ (NaS
20:37). KdyÏ v rámci v˘uky Ïádáte zájemce, aby se zavázali, vyz˘váte je tím k pokání.
Jeden z nejlep‰ích zpÛsobÛ, jak lidem pomáhat ãinit a dodrÏovat závazky, je sdûlováním v˘zvy k závazku. Sdûlování v˘zev k závazku a jejich prÛbûÏná kontrola
jsou nezbytné, protoÏe:
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• Lidé se stávají obrácen˘mi, kdyÏ Ïijí
podle zásad, kter˘m se uãí (viz Jan
7:17), a kdyÏ pociÈují potvrzení
Ducha, Ïe to, co dûlají, tû‰í jejich
Nebeského Otce.
© 2001 Simon Dewey. Nekopírujte.

• Pokání a zmûna budou lidem pomáhat
pﬁekonávat pﬁekáÏky, zbavovat se
hanby a viny a zaÏívat pokoj a radost
z BoÏího odpu‰tûní.
• DodrÏování závazkÛ pﬁipravuje
lidi na uzavírání a dodrÏování
posvátn˘ch smluv.
Svou lásku k lidem a svou víru v BoÏí sliby mÛÏete prokazovat prÛbûÏnou kontrolou,
jejímÏ prostﬁednictvím jim budete pomáhat ãinit pokání a dodrÏovat jejich závazky.
Závazky poÏadované pro kﬁest jsou uvedeny v prvních ãtyﬁech lekcích. Závazky související s duchovním pokrokem po kﬁtu a konfirmaci jsou uvedeny v 5. lekci. Buìte si
neustále vûdomi potﬁeby vyz˘vat lidi, aby dûlali to, co bude posilovat jejich víru v Krista.
Pamatujte na tyto zásady:
• KaÏdá pﬁíleÏitost k nacházení – se ãleny, prostﬁednictvím doporuãení nebo
prostﬁednictvím osobního kontaktu – má vést k v˘zvû jednat, obvykle k v˘zvû
dozvûdût se více o poselství o znovuzﬁízení.
• Zﬁídka, pokud vÛbec, máte hovoﬁit s lidmi nebo je uãit, aniÏ byste je vyzvali, aby
uãinili nûco, co posílí jejich víru v Krista.
• Pﬁi v˘uce se zamûﬁujte alespoÀ na jeden závazek. Pokud lidem nesdûlujete v˘zvu
k tûmto závazkÛm, neÏádáte je, aby ãinili pokání a pﬁi‰li ke Kristu.
• KdyÏ pﬁi studiu se spoleãníkem pﬁipravujete lekci, kterou budete probírat, zvaÏte
potﬁeby a stav kaÏdého zájemce a zaãleÀte do svého plánu lekce alespoÀ jeden
závazek.
• Bûhem lekce mÛÏete b˘t inspirováni, abyste sdûlili v˘zvy k jin˘m závazkÛm, neÏ jste
si naplánovali. VÏdy vyz˘vejte lidi k pokání.
• KdyÏ lidem sdûlujete v˘zvy k závazkÛm, buìte smûlí a jistí (viz Alma 38:12). Smûlost
prokazuje va‰i víru, Ïe poslu‰nost pﬁikázání Pánû pﬁiná‰í poÏehnání.
• Není pravdûpodobné, Ïe by se lidé zmûnili, aniÏ by k tomu byli vyzváni.
Studium písem
Proã je tak velmi dÛleÏité sdûlovat v˘zvy?
Alma 5:62

Moroni 7:13

Proã jsou závazky tak dÛleÏité?
2. Nefi 31
Mosiá‰ 2:41
Alma 7:14–16
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V˘zva k závazku ãasto pﬁichází ve formû otázky, která vyÏaduje za odpovûì ano nebo
ne. V˘zvy mají b˘t urãité, pﬁímé a jasné. Zvou nebo vedou lidi k rozhodnutí, jak budou
jednat. PoÏadují po nich, aby uãinili závazek a pouÏívali aktivní víru v zásady, kter˘m
jste je uãili.
NíÏe jsou uvedeny pﬁíklady dobr˘ch v˘zev, po kter˘ch následuje zaãátek slibu a
svûdectví:
• Pﬁeãtete si [3. Nefiho 11, Moroniho 10:3–5, tento leták] pﬁedtím, neÏ vás zítra
v sedm hodin veãer nav‰tívíme? Já vím, Ïe kdyÏ tak uãiníte... Svûdãím, Ïe Kniha
Mormonova je...
• Pomodlíte se a zeptáte se Boha, zda byl Joseph Smith prorok? Já vím, Ïe aÏ se budete
modlit, BÛh vám... Já vím, Ïe Joseph Smith byl prorok...
• Zúãastníte se s námi tuto nedûli v devût hodin ráno shromáÏdûní? KdyÏ tak uãiníte,
budete... Já vím, Ïe Kristova Církev byla znovuzﬁízena...
• Zaãnete nyní Ïít podle zákona cudnosti, tak jak jsme jej vysvûtlili? KdyÏ budete Ïít
podle tohoto zákona,... Jako sluÏebník Pánû svûdãím, Ïe kdyÏ Ïijeme cudnû...
• Pozvete do pátku [jméno], aby se s námi setkal a zaãal se uãit o evangeliu? Duch vám
pomÛÏe... Sdílení evangelia bude ve va‰em Ïivotû poÏehnáním...
• MÛÏeme vás pﬁijít nav‰tívit domÛ a povûdût vám více o tom, jak BÛh v na‰í dobû
povolal proroka stejnû tak, jako to dûlal v dávn˘ch dobách? KdyÏ lépe pochopíte... ,
vá‰ Ïivot získá hlub‰í smysl, vût‰í vedení a vstoupí do nûho vût‰í pokoj. Svûdãím,
Ïe BÛh znovu povolal...
âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
Do studijního deníku si zapi‰te prostou, pﬁímou a jasnou v˘zvu pro kaÏd˘ závazek z lekce. Pokud
jste tuto ãinnost jiÏ dûlali, zopakujte si ji a porovnejte své nové v˘zvy s jejich pÛvodními verzemi.
PoloÏte si otázku, zda se va‰e schopnost sdûlovat v˘zvy zlep‰ila.
Projdûte si v˘zvy, které jste napsali se sv˘m spoleãníkem. U kaÏdé v˘zvy diskutujte o tûchto
otázkách:
• Vysvûtluji pﬁi sdûlování v˘zev poÏehnání, která Pán slíbil? Pokud ne, proã?
• Vyh˘bám se sdûlení této v˘zvy? Pokud ano, proã?
• Cítím se nepﬁíjemnû, kdyÏ sdûluji tuto v˘zvu? Jak se mohu zlep‰it?
• Jak dÛleÏitá je tato v˘zva pro mû osobnû?
• Jak ãasto pamatuji na to, abych dûlal prÛbûÏnou kontrolu u v˘zev, které jsem sdûlil? Jak se
mohu zlep‰it?
Pﬁem˘‰lejte o zájemcích nebo ménû aktivních ãlenech, které znáte, a procviãujte si sdûlení tûchto
v˘zev, jako byste oslovoval tyto osoby.
Je-li to nutné, v˘zvy z va‰eho plánu lekce upravte. Urãete si konkrétní cíle, které budou pomáhat
sdûlovat v˘zvy v prÛbûhu daného dne a t˘dne.

Slibujte lidem poÏehnání
Lidé potﬁebují dÛvod, aby zmûnili své my‰lení a ãiny. Slíbená poÏehnání ãasto poskytují
mocnou motivaci poslouchat Boha. KdyÏ Pán dává pﬁikázání, ãasto nám za jeho dodrÏování
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slibuje poÏehnání (viz NaS 130:20–21). Pﬁi pﬁípravû lidí k poslu‰nosti urãitého pﬁikázání je
uãte, Ïe:
• Budou-li Ïít podle pﬁikázání, prokáÏí tím lásku k Bohu a Jeho Synu.
• KdyÏ jsou poslu‰ni BoÏích pﬁikázání, projevují tak svou dÛvûru, kterou v Boha
vkládají.
• Na oplátku obdrÏí poÏehnání, která BÛh slíbil.
KdyÏ svûdãíte o pﬁikázání, hovoﬁte o poÏehnáních, která jste sami obdrÏeli díky tomu,
Ïe jste podle nûj Ïili. Slibte tûm, které uãíte, Ïe se mohou tû‰it z podobn˘ch poÏehnání.
KdyÏ lidé usilují o dodrÏování závazku, poÏádejte je, aby hovoﬁili o poÏehnáních, která
jim Nebesk˘ Otec dal. Ujistûte je, Ïe i kdyÏ jim v Ïivotû nastanou tûÏkosti, budou i nadále
dostávat BoÏí poÏehnání, kdyÏ budou poslu‰ni Jeho vÛle.
Studium písem
Co Pán ﬁíká o své touze Ïehnat nám?
Alma 37:17

NaS 1:37

NaS 76:5–10

âinnost: Osobní studium
Pﬁeãtûte si Nauku a smlouvy 82:10 a 130:20–21. Potom si prostudujte níÏe uvedené ver‰e.
Ve svém studijním deníku si udûlejte dva sloupeãky. Na jednu stranu si zapi‰te pﬁikázání, která
naleznete v kaÏdé pasáÏi. Na druhou stranu si zapi‰te slib za dodrÏování daného pﬁikázání.
NaS 11:21
NaS 84:85

NaS 89:18–21
NaS 95:8–9

NaS 100:5–8
Malachiá‰ 3:10–12

Projdûte si závazky uvedené v nûkteré misionáﬁské lekci. U kaÏdé v˘zvy odpovûzte na
tyto otázky:
• Jaká poÏehnání slíbil Pán tûm, kteﬁí dodrÏují tento závazek?
• Jak poslu‰nost této zásady pomÛÏe lidem, aby obdrÏeli víru a svûdectví?
• Jak tento závazek pomÛÏe lidem ãinit pokání a stát se citlivûj‰ími k Duchu?

âasto vydávejte svûdectví
Svûdectví je duchovním dÛkazem a
uji‰tûním dan˘m Duchem Svat˘m. Vydat
svûdectví znamená vydat prosté a pﬁímé
prohlá‰ení víry – pocit, uji‰tûní, pﬁesvûdãení
o pravdû evangelia. âasté sdílení va‰eho
svûdectví je jedním z nejmocnûj‰ích zpÛsobÛ,
jak pozvat Ducha a pomoci ostatním Ducha
pocítit. Dodá to aktuální, osobní svûdectví
k pravdám, kter˘m jste uãili z písem. Efektivní
misionáﬁ vyuãuje, svûdãí a vyz˘vá ostatní,
aby ãinili to, co vzbuzuje víru v JeÏí‰e Krista.
K tomu patﬁí i slib tûm, kteﬁí podle pravdiv˘ch
zásad Ïijí. Misionáﬁ mÛÏe napﬁíklad ﬁíci:
„Já vím, Ïe kdyÏ budete svûtit den sabatu,
budete mít v srdci více klidu.“
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„Co se t˘ãe svûdectví,
pamatujte si, Ïe ten,
kdo se o nû ochotnû dûlí, si je
uchovává, zatímco ten, kdo si
je sobecky nechává pro sebe,
jej ztrácí... Uãte a vydávejte
svûdectví. Îádná lep‰í
kombinace neexistuje.“
– STAR·Í THOMAS S. MONSON
PATHWAYS TO PERFECTION [1973], 100–101

11 DodrÏujte závazky

Musíte b˘t upﬁímní, aby va‰e svûdectví mûlo moc pﬁesvûdãovat. Mocné svûdectví
nezávisí na va‰í v˘ﬁeãnosti nebo na síle va‰eho hlasu, ale na pﬁesvûdãení va‰eho srdce.
Dennû usilujte o posilování svého pﬁesvûdãení a o porozumûní naukám a zásadám,
kter˘m uãíte. âasto vydávejte svûdectví, abyste zpeãetili pravdu zásad a nauk, kter˘m
uãíte. Co nejãastûji uãte a poté vydejte svûdectví a svûdectví také vydávejte, zatímco uãíte.
Va‰e svûdectví mÛÏe b˘t tak prosté,
jako „JeÏí‰ Kristus je Syn BoÏí“ nebo
„Sám jsem poznal, Ïe Kniha Mormonova
je pravdivá“. Také se mÛÏete krátce
podûlit o to, jak jste tuto znalost získali.
Svûdectví vydávejte nûkolikrát bûhem
kaÏdé lekce, nejenom na konci.
Vydávejte svûdectví, Ïe to, ãemu uãil
vá‰ spoleãník, je od Boha. Vydávejte
svûdectví, Ïe zásada, které budete uãit,
poÏehná Ïivot zájemcÛ, pokud se jí
budou ﬁídit. Hovoﬁte o tom, jak to, Ïe
podle této zásady Ïijete, poÏehnalo vám.
Lidé mohou nûkdy rozumovû
pochybovat o tom, ãemu uãíte, ale je obtíÏné pochybovat o upﬁímném, procítûném
svûdectví. KdyÏ svûdãíte, modlete se, aby ti, jeÏ uãíte, pociÈovali potvrzující svûdectví
Ducha Svatého. KdyÏ svûdãíte, pomáháte tím vytváﬁet prostﬁedí, ve kterém mohou
zájemci pociÈovat Ducha Svatého potvrzujícího va‰e svûdectví o pravdû. To je pﬁipravuje
na pﬁijímání závazkÛ, ke kter˘m je vyzvete.
Brigham Young nebyl do Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ pokﬁtûn v prvním
roce svého studia znovuzﬁízeného evangelia. Ale o svém obrácení ﬁekl: „Pokud by byl ke
mnû s Knihou Mormonovou vyslán ve‰ker˘ talent, takt, moudrost a vytﬁíbenost svûta, a
v nejvzne‰enûj‰í pozemské v˘ﬁeãnosti by prohla‰ovaly její pravdivost, pokou‰ejíce se ji
potvrdit pomocí uãenosti a svûtské moudrosti, byly by pro mne jako kouﬁ, kter˘ se pozvedá
jen proto, aby se vytratil. Ale kdyÏ jsem spatﬁil muÏe postrádajícího jakoukoli v˘ﬁeãnost
nebo talent k veﬁejn˘m projevÛm, kter˘ dokázal ﬁíci jen, ,já vím mocí Ducha Svatého, Ïe
Kniha Mormonova je pravdivá, Ïe Joseph Smith je prorok Pánû,‘ Duch Svat˘ vycházející
z této osoby osvítil mé porozumûní a svûtlo, sláva a nesmrtelnost stanuly pﬁede mnou. Byl
jsem jimi obklopen a naplnûn a sám jsem vûdûl, Ïe svûdectví tohoto muÏe je pravdivé.“
(Journal of Discourses, 1:90.)

Poznámky

âinnost: Osobní studium
NíÏe uvedené pasáÏe jsou pﬁíklady vydávání svûdectví. Pﬁeãtûte si v‰echny otázky a v‰echny
ver‰e z písem. Své odpovûdi si zapi‰te do studijního deníku.
• O ãem v tûchto ver‰ích apo‰tolové a proroci svûdãí?
• Jak silnû vûﬁí tomu, co ﬁíkají? Jak poznáte, Ïe jsou o pravdû pﬁesvûdãeni?
• KdyÏ ﬁíkáte „já vím, Ïe _________ je pravda/je pravdivá“, co tím myslíte? Která dal‰í slova
mÛÏete pouÏít k vyjádﬁení svého pﬁesvûdãení?
Jakob 7:7–12
Alma 5:45–48
Alma 34:1, 8

NaS 76:22–24
Jan 3:3–11

Skutky 2:14–38
Skutky 10:34–44

199

11 DodrÏujte závazky
Poznámky

Studium písem
Jaké zásady a sliby se t˘kají vydávání svûdectví?
2. Nefi 33:1
NaS 62:3

NaS 84:61
NaS 100:5–8

Jan 15:26

PrÛbûÏnû kontrolujte
Sdûlení v˘zvy bez následné prÛbûÏné kontroly je jako nastoupit cestu, ale nedokonãit
ji nebo jako koupit si lístek na koncert, ale pak nevstoupit do divadla. Bez dokonãení celé
akce je závazek bezcenn˘.
Zmûna mÛÏe b˘t obtíÏná. Va‰ím úkolem je posilovat lidi v jejich odhodlání zmûnit se.
Máte dûlat v‰e, co mÛÏete, abyste lidem pomáhali jejich závazky dodrÏet.
Opravdové pokání, obzvlá‰tû u pﬁikázání jako cudnost, Slovo moudrosti a desátek,
se nejlépe projeví skrze spravedlivé jednání po urãitou dobu. KdyÏ vy a vedoucí sboru
pracujete s lidmi, abyste jim pomáhali dodrÏovat jejich závazky, projevujte porozumûní.
Buìte trpûliví, ale vytrvalí. Svou sluÏbu jste neskonãili, dokud lidé neÏijí podle tûchto
závazkÛ, nebo jin˘mi slovy, dokud neuãinili pokání (viz 3. Nefi 18:32). Nûkdy mÛÏe b˘t
zapotﬁebí nûkolika náv‰tûv k tomu, abyste lidem pomohli vyvinout v zásadu tak silnou
víru, aby je vedla k pokání.
PrÛbûÏná kontrola zaãíná tehdy, kdyÏ lidi poprvé nav‰tívíte a uãíte:
• PoÏádejte je, aby svÛj závazek zapsali na nûco, co jim ponecháte, jako tﬁeba letáãek
nebo kartiãku s va‰ím jménem a telefonním ãíslem.
• Ujistûte se, Ïe lidé vûdí, Ïe je budete mezi jednotliv˘mi schÛzkami pro v˘uku dennû
krátce nav‰tûvovat. Vysvûtlete, Ïe va‰ím zámûrem je pomáhat jim a podporovat je.
Poskytnûte jim pﬁedstavu o tom, co budete pﬁi tûchto náv‰tûvách dûlat.
• Ve svém plánovacím diáﬁi v oddíle Poznámky / Co udûlat si poznamenejte, kdy
bûhem zítﬁka provedete kontrolu v‰ech závazkÛ, ke kter˘m jste vyzvali dnes.
Buìte s lidmi pravidelnû v kontaktu, pokud moÏno dennû, abyste zjistili, jak pokraãují
v plnûní sv˘ch závazkÛ, zodpovídejte otázky, uãte dal‰ím lekcím, ãtûte spoleãnû z Knihy
Mormonovy, sdílejte pasáÏe z písem nebo pouÏívejte audiovizuální pomÛcky. KdyÏ je
budete ãasto nav‰tûvovat, budete posilovat duchovní pocity, které pociÈovali, kdyÏ jste
je uãili poselství o znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista. Tento podpÛrn˘ vliv Ducha je
nezbytn˘. Nûkdy mÛÏete zájemcÛm zavolat, abyste jim pﬁipomnûli dodrÏování závazku
a povzbudili je k jeho dodrÏování.
Pomáhejte zájemcÛm rozpoznat poÏehnání, která pﬁi dodrÏování sv˘ch závazkÛ
obdrÏeli. Obzvlá‰tû jim pomáhejte popsat pocity, které mûli, kdyÏ jim Duch svûdãil o
pravdivosti poselství.
Chvalte a povzbuzujte ty, kter˘m se daﬁí závazky dodrÏovat. Zájemci mûní svÛj Ïivot. Je
toho hodnû, ãemu se mají nauãit a co mají vykonat. Chvalte je upﬁímnû a ãasto. Vyjadﬁujte
svou vdûãnost za jejich pokrok a svou dÛvûru, Ïe mohou uspût. Povzbuzujte je vÏdy, kdyÏ
jste s nimi.
Vyjadﬁujte starost a zklamání, kdyÏ lidé neuspûjí v dodrÏování sv˘ch závazkÛ, a proto
nemohou obdrÏet zaslíbená poÏehnání.
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âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem

Poznámky

Do plánovacího diáﬁe si zapi‰te své plány kontaktovat dennû kaÏdého zájemce. Nûkolik dnÛ
pﬁedem si naplánujte, jak budete provádût prÛbûÏnou kontrolu.
Vyberte si v˘zvu k jednomu závazku, kterou sdûlíte pﬁi probírání lekce. Poté urãete rÛzné obavy,
které mohou ãlovûku v pﬁijetí nebo dodrÏování tohoto závazku bránit. Diskutujte o tom, jak
mÛÏete lidem nejlépe pomáhat v jejich snaze tyto obavy rozpt˘lit, a procviãujte si to.

Zapamatujte si
• Zamûﬁujte se na vyz˘vání lidí k ãinûní závazkÛ v kaÏdé situaci, pﬁi které nacházíte nebo uãíte,
a to jak tûch, kteﬁí nejsou ãleny Církve, tak ãlenÛ.
• Sdûlujte v˘zvy k závazkÛm, abyste lidem pomohli zaÏít obrácení.
• Slibte poÏehnání.
• Vydávejte svûdectví.
• PrÛbûÏnû kontrolujte, abyste lidem pomáhali jejich závazky dodrÏovat.
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Poznámky

Námûty pro studium a uplatnûní
Osobní studium
• Vyberte si nûjaké pﬁikázání uvedené ve ãtvrté nebo páté lekci. Pﬁem˘‰lejte o
poÏehnáních, která jste poslu‰ností tohoto pﬁikázání obdrÏeli, a zapi‰te si je
do deníku.

• V dopise se zeptejte ãlenÛ své rodiny, jak byli oni poÏehnáni poslu‰ností urãitého
pﬁikázání (napﬁíklad desátku).

• Napi‰te si, jaké pocity ve vás sdûlování v˘zev k závazku vyvolává. Jste smûlí nebo
bázliví? Jste si jisti, Ïe lidé budou poÏehnáni, nebo o tom pochybujete? Jste pﬁi
udrÏování denního kontaktu vytrvalí, trpûliví a nápomocní? Vûdí lidé, Ïe je máte
rádi? Jak mÛÏete napravit pﬁípadné nedostatky, které objevíte ve zpÛsobu, jak˘m
sdûlujete v˘zvy?

• Projdûte si plány lekcí pro v‰echny lekce. Obsahují konkrétní závazky? Vede vá‰
plán lekce zﬁetelnû k závazkÛm?

Studium se spoleãníkem
• Z plánovacího diáﬁe si vypi‰te seznam lidí, které jste za poslední dva dny kontaktovali,
vãetnû zájemcÛ a ãlenÛ. U kaÏdého z nich si napi‰te závazek nebo závazky, které uãinili, a dal‰í v˘zvy, které jste mohli nebo mûli sdûlit. Diskutujte o tom, proã jste byli
schopni od nûkter˘ch tûchto lidí závazky získat a co vám zabránilo v získání závazkÛ
od tûch ostatních. Jak˘m zpÛsobem budete u tûchto závazkÛ provádût prÛbûÏnou
kontrolu?

• Podívejte se do plánovacího diáﬁe a napi‰te si jména konkrétních zájemcÛ, které
budete bûhem pﬁí‰tího jednoho nebo dvou dnÛ uãit. ZvaÏte, ke kterému z pﬁikázání
uveden˘ch ve ãtvrté a páté lekci je vyzvete, aby podle nûj Ïili. Diskutujte o tom, jak
je vyzvete k závazku a která konkrétní poÏehnání jim slíbíte za jejich poslu‰nost.

• ZvaÏte, zda by nebylo uÏiteãné ukázat zájemcÛm Záznam v˘uky, aby vûdûli, co se
od nich bude oãekávat. Pokud je to vhodné, dejte jim kopii záznamu.

• Projdûte si ve svém plánovacím diáﬁi oddíl Poznámky / Co udûlat za poslední tﬁi dny,
abyste si ovûﬁili, zda jste si pro kaÏdou v˘zvu, kterou jste sdûlili, poznamenali, jak
provést prÛbûÏnou kontrolu.

SchÛzky okrsku a konference zóny
• Diskutujte o efektivních a tvoﬁiv˘ch námûtech pro udrÏování denního kontaktu se
zájemci. Jak˘m zpÛsobem pracují misionáﬁi se ãleny efektivnû? Které ti‰tûné nebo
audiovizuální materiály jsou uÏiteãné? Co mÛÏete dûlat, kdyÏ lidé nejsou doma nebo
kdyÏ jsou pﬁíli‰ zaneprázdnûni na to, aby se s vámi setkali?

• Diskutujte o zpÛsobech, jimiÏ misionáﬁi efektivnû uãili pﬁikázáním ze ãtvrté a
páté lekce.

• Diskutujte o konkrétních obavách nûkter˘ch souãasn˘ch zájemcÛ. Co je podstatou
tûchto obav? Co mohou dûlat misionáﬁi, aby obavy odstranili?

President misie
• Obãas se pﬁidejte k misionáﬁÛm, kdyÏ uãí. Pomáhejte jim zamûﬁovat se na to, aby
lidem pomáhali ãinit a dodrÏovat závazky.

• Povzbuzujte vedoucí knûÏství a ãleny, aby se aktivnû zapojovali do udrÏování denního
kontaktu se zájemci.

• Buìte pﬁíkladem sdûlování v˘zev ve svém misionáﬁském úsilí a misionáﬁÛm, kter˘m
slouÏíte.
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Jak mám
lidi pﬁipravovat na
kﬁest a konfirmaci?

Poznámky

Vezmûte v úvahu
• Jak mám lidem pomáhat pﬁipravit se na kﬁest a konfirmaci?
• Jak mám vést efektivní pohovor ke kﬁtu?
• Jak se má plánovat a vést duchovní kﬁestní shromáÏdûní?
• Jak mám spolupracovat s biskupem, abychom zajistili konfirmaci obrácen˘ch?
• Proã je dÛleÏité vyplÀovat záznamy o kﬁtu a konfirmaci?

Pﬁíprava zájemcÛ na kﬁest a konfirmaci
osláním va‰í v˘uky je pomoci druh˘m rozvíjet víru v JeÏí‰e Krista a ãinit pokání z hﬁíchÛ. Mormon uãil, Ïe „prvotinami pokání je kﬁest“ (Moroni 8:25). Pohovor ke kﬁtu je
prostﬁedek, kter˘m se Církev uji‰Èuje, Ïe kaÏd˘ kandidát splÀuje Pánovy poÏadavky na
kﬁest a Ïe je pﬁipraven pﬁijmout dar Ducha Svatého. Tímto pohovorem plní kandidáti kﬁtu
poÏadavek písem, aby dosvûdãili pﬁed zplnomocnûn˘m zástupcem Církve, Ïe „opravdovû
ãinili pokání ze v‰ech hﬁíchÛ sv˘ch“ (NaS 20:37). Závazky, které zájemci ãiní, je pﬁipravují
na uzavﬁení a dodrÏování smlouvy kﬁtu. Lidé, kteﬁí dodrÏují závazky, ke kter˘m jste je
vyzvali, budou dobﬁe pﬁipraveni na pohovor i na ãlenství a aktivitu v Církvi.
Bûhem v˘uky zájemcÛ a jejich pﬁípravy na kﬁest a konfirmaci dbejte na to, aby
splÀovali podmínky pro kﬁest.

© 1988 Greg K. Olsen. PouÏito se svolením Mill Pond Press a Dr. Gerryho Hoopera. Nekopírujte.
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Poznámky

Podmínky pro kﬁest
Nauka a smlouvy 20:37:
• Pokoﬁte se pﬁed Bohem.
• Mûjte pﬁání b˘t pokﬁtûni.
• Pﬁijìte se srdcem zlomen˘m a s duchem zkrou‰en˘m.
• âiÀte pokání ze v‰ech sv˘ch hﬁíchÛ.
• Buìte ochotni vzít na sebe jméno Krista.
• Mûjte odhodlání slouÏit Kristu aÏ do konce.
• Projevujte sv˘mi skutky, Ïe jste pﬁijali Ducha Kristova na odpu‰tûní sv˘ch hﬁíchÛ.
První pﬁedsednictvo a Kvorum dvanácti apo‰tolÛ:
• Proveìte dostateãné zmûny ve svém Ïivotû tak, abyste splnili poÏadavky obsaÏené v Nauce
a smlouvách 20:37.
• Rozvíjejte víru v Krista.
• âiÀte pokání z pﬁestupkÛ.
• Îijte podle zásad morální ãistoty.
• Îijte podle Slova moudrosti.
• UãiÀte závazek platit desátky.
• Absolvujte v‰echny misionáﬁské lekce [lekce 1–4 dle Záznamu v˘uky a s tím spojené
závazky].
• Setkejte se s biskupem nebo presidentem odboãky.
• Nav‰tivte nûkolik shromáÏdûní svátosti.
(„Prohlá‰ení o misionáﬁské práci,“ dopis Prvního pﬁedsednictva, 11. prosince 2002)

KdyÏ si zájemce pevnû stanoví datum kﬁtu, rozvrhnûte si, kdy uskuteãníte v‰echny
kroky, které kﬁtu a konfirmaci pﬁedcházejí, jak jsou uvedeny ve va‰em plánovacím diáﬁi.
Peãlivû si projdûte Záznam v˘uky, abyste se ujistili, Ïe jste uãili v‰em základním naukám
a Ïe kandidáti jsou pﬁipraveni na v‰echny otázky, které dostanou pﬁi pohovoru ke kﬁtu.
Projdûte tento rozvrh se zájemcem na va‰í dal‰í schÛzce. Je-li to moÏné, mûl by zájemce
pﬁed sv˘m vlastním kﬁtem nav‰tívit kﬁestní shromáÏdûní nûkoho jiného.
Pokud máte pocit, Ïe zájemce, kterého vyuãujete, potﬁebuje dodateãnou pﬁípravu,
nedomlouvejte pohovor, dokud zájemce nebude splÀovat v‰echny poÏadavky. Pokud
je zájemce nezletil˘, ujistûte se, Ïe rodiãe nebo zákonní zástupci dali souhlas, nejlépe
písemnû, s kﬁtem nezletilého.
KdyÏ pomáháte zájemcÛm s pﬁípravou na pohovor ke kﬁtu, hovoﬁte s nimi o úãelu
tohoto pohovoru. Uãte je o posvátnosti kﬁtu a pﬁijetí daru Ducha Svatého a vydávejte
o tom svûdectví. Vysvûtlete, Ïe se chcete ujistit, Ïe rozumûjí zásadám, kter˘m jste je
vyuãovali, a smlouvû, kterou se chystají uzavﬁít. Také vysvûtlete, Ïe pohovor je pro
nû pﬁíleÏitostí dosvûdãit pﬁed Pánov˘m zástupcem, Ïe jsou na tyto posvátné obﬁady
pﬁipraveni. Budou-li dodrÏovat smlouvy uzavﬁené pﬁi kﬁtu a konfirmaci, dostane se jim
odpu‰tûní hﬁíchÛ. Proberte spoleãnû otázky, které jim budou pﬁi pohovoru kladeny
ohlednû jejich víry v dÛleÏité nauky, jejich pokání z hﬁíchÛ, kter˘ch se v minulosti
dopustili, a jejich ochoty uzavﬁít smlouvu, Ïe budou poslu‰ni JeÏí‰e Krista po cel˘ svÛj
Ïivot. ZdÛraznûte, Ïe kﬁest vodou není úpln˘ bez konfirmace a daru Ducha Svatého.
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âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
• Pﬁeãtûte si kaÏdou z následujících pasáÏí a pﬁipravte si souhrnn˘ seznam podmínek pro kﬁest
a konfirmaci, jak je uvádûjí písma.
2. Nefi 9:23; 31:4–13
Mosiá‰ 18:8–10
Alma 7:14–15

3. Nefi 27:13–21
Moroni 6:1–4
Moroni 8:25–26

NaS 20:37
NaS 22
Skutkové apo‰tolÛ 2:37–39

• Pﬁi pohovoru ke kﬁtu jsou zájemci tázáni, zda jsou ochotni vzít na sebe jméno Krista.
Co mÛÏete udûlat pro to, abyste jim pomohli porozumût této otázce? KdyÏ o této otázce
pﬁem˘‰líte, prostudujte si následující pasáÏe:
Mosiá‰ 4–5
Mosiá‰ 18:1–11

Mosiá‰ 26:18, 21–27

3. Nefi 27:1–10

MoÏná si budete chtít vyhledat i jiné pasáÏe, které vám pomohou této zásadû porozumût.

Jak vést pohovor
Ten, kdo vede pohovor, má pouÏít otázky pro pohovor ke kﬁtu spolu s vedením Ducha,
aby stanovil, zda kandidát kﬁtu splÀuje podmínky popsané v Nauce a smlouvách 20:37.
Má také pﬁizpÛsobit otázky vûku a vyspûlosti kandidáta.
Pokud kandidát nesplÀuje poÏadavky podle otázek pro pohovor ke kﬁtu, kﬁest a
konfirmace mají b˘t odloÏeny. Zájemce má b˘t dále uãen misionáﬁi na pln˘ úvazek
a ãlenové sboru mu mají projevovat pﬁátelství.
Pokyny pro vedoucího okrsku nebo vedoucího zóny, kter˘ provádí pohovor:
• Veìte pohovor v soukromí na pﬁíjemném místû, které umoÏÀuje pociÈovat Ducha
Pánû. Spoleãník misionáﬁe vedoucího pohovor má b˘t nablízku.
• Zaãnûte s modlitbou.
• Pomozte kandidátovi, aby se cítil dobﬁe.
• UãiÀte z pohovoru duchovnû povzná‰ející záÏitek.
• Ujistûte se, Ïe kandidát rozumí úãelu pohovoru.
• PoloÏte otázky pro pohovor ke kﬁtu. PouÏijte upﬁesÀující otázky, abyste poznali sílu
zájemcova svûdectví a upﬁímnost zájemcova pokání.
• Odpovûzte na dotazy, které má kandidát.
• Vyzvûte kandidáta, aby se podûlil o své svûdectví a aby popsal své pocity.
• Pokud má kandidát problémy se svûdectvím nebo zpÛsobilostí, vysvûtlete, Ïe by bylo
nejlep‰í odloÏit kﬁest do doby, kdy bude lépe pﬁipraven.
Otázky pro pohovor ke kﬁtu
1. Vûﬁíte, Ïe BÛh je ná‰ Vûãn˘ Otec? Vûﬁíte, Ïe JeÏí‰ Kristus je Syn BoÏí, Spasitel a Vykupitel svûta?
2. Vûﬁíte, Ïe prostﬁednictvím proroka Josepha Smitha byla znovuzﬁízena Církev a evangelium
JeÏí‰e Krista? Vûﬁíte, Ïe [souãasn˘ president Církve] je prorokem BoÏím? Co to pro vás
znamená?
3. Co pro vás znamená ãinit pokání? Domníváte se, Ïe jste uãinil(a) pokání ze sv˘ch pﬁestupkÛ,
ke kter˘m do‰lo v minulosti?
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4. Dopustil(a) jste se nûkdy závaÏného zloãinu? Pokud ano, jste nyní v podmínce nebo jste
vy‰etﬁován(a) na svobodû? Podílel(a) jste se nûkdy na potratu? Mûl(a) jste nûkdy
homosexuální vztah?
5. Byl(a) jste uãen(a), Ïe ãlenství v Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ pﬁedpokládá
Ïivot podle mûﬁítek evangelia. Jak rozumíte níÏe uveden˘m mûﬁítkÛm? Jste ochoten(a) je
dodrÏovat?
a) Zákon cudnosti, kter˘ zakazuje jak˘koli sexuální vztah mimo svazek právnû uznaného
manÏelství mezi muÏem a Ïenou.
b) Zákon desátku.
c) Slovo moudrosti.
d) Den sabatu, vãetnû pﬁijímání svátosti kaÏd˘ t˘den a poskytování sluÏby ostatním ãlenÛm?
6. AÏ budete kﬁtûn(a), uzavﬁete smlouvu s Bohem, Ïe jste ochoten(a) vzít na sebe jméno Krista
a dodrÏovat po cel˘ Ïivot Jeho pﬁikázání. Jste pﬁipraven(a) uzavﬁít tuto smlouvu a usilovnû se
snaÏit ji dodrÏovat?

Na závûr úspû‰ného pohovoru kandidátovi poblahopﬁejte. Poté, jiÏ spoleãnû s dal‰ími
misionáﬁi, vysvûtlete, jak bude probíhat kﬁestní shromáÏdûní.
Vysvûtlete, Ïe konfirmace probûhne pod vedením biskupa na shromáÏdûní svátosti
sboru, do kterého kandidát patﬁí.
Pokud je nutné kﬁest odloÏit, vedoucí okrsku nebo zóny a dal‰í misionáﬁi mají v takové
situaci postupovat citlivû a se zachováním soukromí. Ujistûte kandidáta, Ïe mÛÏe uspût,
a vysvûtlete, Ïe nûkteré pﬁestupky vyÏadují del‰í dobu pro úplné pokání. Vysvûtlete, Ïe
posvátná povaha obﬁadu klade vysoké poÏadavky na zpÛsobilost. Ujistûte kandidáta, Ïe
vy i ostatní udûláte v‰e, co mÛÏete, abyste ho nebo ji podpoﬁili. Poté vûrnû vytrvejte
v plnûní tohoto slibu.
Kﬁest a konfirmace: Otázky a odpovûdi
Kdo vede pohovor ke kﬁtu a konfirmaci?
Vedoucí okrsku obvykle vede pohovor s kandidáty kﬁtu, které uãili misionáﬁi z jeho okrsku, a
dále s kandidáty, které uãili jeho vedoucí zóny. Vedoucí zóny vede pohovor s kandidáty, které
uãil vedoucí okrsku. President misie nebo osoba jím povûﬁená musí mít pohovor s kandidáty,
kteﬁí se dopustili závaÏného hﬁíchu. Vedoucí okrsku nebo zóny neprovádûjí pohovory s kandidáty kﬁtu mimo svÛj okrsek nebo zónu, pokud je tím nepovûﬁí president misie.
Jak je definován kﬁest obráceného?
Kﬁtem obráceného jsou kﬁty:
• Osob ve vûku devíti a více let, které nikdy pﬁedtím nebyly pokﬁtûny a konfirmovány za ãleny
Církve.
• Dûtí ve vûku osmi let, jejichÏ rodiãe buì oba nejsou ãleny, nebo jsou kﬁtûni a konfirmováni
spoleãnû s dítûtem.
Potﬁebuji povolení k pokﬁtûní nezletilého dítûte?
Pﬁedtím, neÏ budete uãit a kﬁtít zájemce, kter˘ je nezletil˘, musíte získat souhlas od rodiãe (rodiãÛ)
nebo zákonného zástupce (zástupcÛ), nejlépe písemnû. Kromû toho máte mít dobr˘ dÛvod k tomu,
abyste se domnívali, Ïe dítû rozumí smlouvû kﬁtu a vynaloÏí ve‰keré úsilí, aby ji dodrÏovalo poslu‰ností evangelia, vãetnû pravidelné náv‰tûvy církevních shromáÏdûní.
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Potﬁebuji svolení manÏela (manÏelky) k tomu, abych mohl pokﬁtít jeho manÏelku (jejího
manÏela)?
Ano. Nekﬁtûte Ïenatého muÏe nebo vdanou Ïenu bez souhlasu jeho manÏelky (jejího manÏela).
Pokud otec v rodinû není pﬁipraven ke kﬁtu, mám pokﬁtít ostatní ãleny rodiny nebo mám
poãkat, dokud otec nebude pﬁipraven?
Pokud otec rodiny není pﬁipraven na kﬁest a konfirmaci, av‰ak ostatní ãlenové rodiny pﬁipraveni
jsou, mÛÏete ﬁíci otci, Ïe byste radûji nekﬁtili rodinu bez nûj, protoÏe Církev uznává hlavu rodiny a
protoÏe ãlenové rodiny budou v evangeliu postupovat nejlépe jako rodinná jednotka. Pokud otec
i nadále odmítá, mÛÏete s jeho souhlasem pokﬁtít a konfirmovat ostatní ãleny rodiny.
Je dobr˘ nápad vysvûtit otce do Aronova knûÏství bezprostﬁednû po kﬁtu, aby mohl pokﬁtít
ostatní ãleny rodiny?
Ne. Otec musí b˘t nejprve konfirmován na shromáÏdûní svátosti a po pohovoru s biskupem
mu musí b˘t vyjádﬁena podpora k pﬁijetí Aronova knûÏství. Kﬁest rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ nemá
b˘t odkládán proto, aby otec mohl kﬁty provést sám.
Mohu uãit a pokﬁtít b˘valého ãlena, kter˘ byl vylouãen?
Kﬁty vylouãen˘ch ãlenÛ nejsou kﬁtem obráceného a misionáﬁi s nimi neprovádûjí pohovory ke
kﬁtu. MÛÏete s nimi pracovat pouze pod tûsn˘m dohledem misijního presidenta a biskupa.
Co dûlat, kdyÏ má zájemce stanoveno datum kﬁtu, ale nedodrÏuje v‰echna pﬁikázání?
Pokud máte pocit, Ïe zájemce, kterého uãíte, potﬁebuje dal‰í pﬁípravu, neplánujte pohovor ke kﬁtu,
dokud nebude dodrÏovat v‰echny závazky a splÀovat poÏadavky.
Co mám dûlat, pokud lidé chtûjí b˘t pokﬁtûni, ale Ïijí spolu bez sÀatku?
Kandidáti kﬁtu, kteﬁí Ïijí v mimomanÏelském vztahu s osobou opaãného pohlaví, musejí buì uzavﬁít
sÀatek, nebo spolu pﬁestat Ïít pﬁedtím, neÏ budou pokﬁtûni.
V otázce 4 pro pohovor ke kﬁtu se ptáme, zda se zájemce nûkdy dopustil váÏného hﬁíchu,
napﬁ. potratu, homosexuálního vztahu nebo závaÏného zloãinu. Co mám dûlat, pokud nûkdo
takov˘ hﬁích vyzná?
1. Pokyny pro vyuãující misionáﬁe. Nûkdy vám zájemci sami sdûlí informace o tûchto hﬁí‰ích,
aÏ je budete uãit o pﬁikázáních a vyzvete je k závazku. Pokud vám v‰ak neﬁeknou nic, ale
vy si myslíte, Ïe mohou mít problém, pﬁipravte je na pohovor ke kﬁtu tím, Ïe se jich zeptáte, zda
se nûkdy dopustili kteréhokoli z tûchto hﬁíchÛ. Pokud zjistíte, Ïe do‰lo k závaÏnému hﬁíchu,
nevyptávejte se na podrobnosti tohoto hﬁíchu. Nestanovujte datum kﬁtu, ani neslibujte nic
ohlednû toho, zda jim kﬁest a konfirmace budou umoÏnûny. Dejte jim najevo, Ïe je máte
rádi, a zopakujte zásady pokání. Laskavû vysvûtlete, Ïe tyto hﬁíchy jsou závaÏné a Ïe osoba
s vût‰í zralostí a zku‰eností (vá‰ president misie nebo nûkdo, koho on povûﬁí) s nimi bude
hovoﬁit a pomÛÏe jim s touto záleÏitostí. Poté ode‰lete Ïádost o pohovor ke kﬁtu pﬁímo
presidentovi misie.
2. Pokyny pro osobu provádûjící pohovor ke kﬁtu a konfirmaci. Pokud misionáﬁi správnû uãili
kandidáta pﬁed pohovorem ke kﬁtu, tyto problémy, pokud existují, mûly b˘t pﬁedány k vyﬁe‰ení
presidentovi misie. Pokud dojde k vyznání bûhem pohovoru, dejte zájemci najevo, Ïe ho máte
rádi, a zopakujte pﬁikázání a zásady pokání. Laskavû vysvûtlete, Ïe tyto hﬁíchy jsou závaÏné a
Ïe osoba s vût‰í zralostí a zku‰eností (vá‰ president misie nebo nûkdo, koho on povûﬁí) s nimi
bude hovoﬁit a pomÛÏe jim s touto záleÏitostí. Poté ode‰lete Ïádost o pohovor ke kﬁtu pﬁímo
presidentovi misie.
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âinnost: Osobní studium
Pﬁem˘‰lejte o tom, jak byste se cítili, kdyby byl pohovor veden s vámi. Promyslete si následující
otázky:
• Které ãásti pohovoru by se vám mohly zdát nesrozumitelné? Co by mohla osoba vedoucí
pohovor udûlat nebo ﬁíci, abyste se cítili lépe?
• Jak byste chtûli, aby s vámi osoba vedoucí pohovor jednala?
• Jak byste chtûli, aby osoba vedoucí pohovor reagovala na to, kdyÏ vyjádﬁíte pochybnosti
nebo neporozumûní nebo kdyÏ vyznáte závaÏné hﬁíchy?
Zapi‰te si odpovûdi na tyto otázky do studijního deníku.

VyplÀte záznam o kﬁtu a konfirmaci
Misionáﬁ, kter˘ vede pohovor, má vyplnit aktuální formuláﬁ záznamu o kﬁtu. Má
vysvûtlit, Ïe ze záznamu o kﬁtu bude vytvoﬁen záznam o ãlenství, jenÏ obsahuje dÛleÏité
informace o nov˘ch ãlenech a obﬁadech, které pﬁijali. Kdykoli se ãlenové pﬁestûhují,
záznam o ãlenství bude odeslán za nimi do nové církevní jednotky, aby jim jejich nov˘
biskup mohl zajistit pﬁátelství a pomoc. Misionáﬁ má bûhem pohovoru kandidáta poÏádat, aby potvrdil informace na formuláﬁi. Ten, kdo nemá záznam o ãlenství, nemÛÏe
obdrÏet chrámové doporuãení.
Biskup dbá na to, aby byl pro kaÏdého kandidáta vyplnûn formuláﬁ pro konfirmaci
podle pokynÛ uveden˘ch na formuláﬁi.
âinnost: Osobní studium a studium se spoleãníkem
Prostudujte si Mosiá‰e 6:1–3 a Moroniho 6:1–4. Jak tyto pasáÏe souvisejí s va‰í zodpovûdností
vést pﬁesné záznamy o kﬁtech a konfirmacích?

Kﬁestní shromáÏdûní
Pﬁi vykonávání posvátn˘ch obﬁadÛ kﬁtu a konfirmace se silnû projevuje Duch. Kﬁestní shromáÏdûní
a následná konfirmace mají b˘t pro novû obrácené
nejv˘znamnûj‰í duchovní událostí. Vy a vedoucí
misie sboru máte udûlat v‰e, co mÛÏete, aby kﬁestní
shromáÏdûní bylo spoﬁádané, inspirující a hodné
zapamatování. Tato shromáÏdûní mají posilovat
novû obrácené v jejich závazku zÛstat aktivními.
Pozvûte biskupstvo, vedoucí kvor a pomocn˘ch
organizací, domácí uãitele a nav‰tûvující uãitelky
(jsou-li pﬁidûleni), aby se kﬁestního shromáÏdûní
zúãastnili. Pﬁátelé a pﬁíbuzní obrácen˘ch a v‰ichni
va‰i souãasní zájemci mají b˘t pozváni na kﬁestní
shromáÏdûní a na shromáÏdûní svátosti, kde bude
provedena konfirmace. Tato událost jim pomÛÏe
pocítit Ducha a pﬁipraví je na pﬁijetí v˘zvy dovûdût se více o evangeliu. Pﬁi zaji‰Èování
pozvání pﬁátel a pﬁíbuzn˘ch kandidáta kﬁtu spolupracujte s kandidátem kﬁtu a s vedoucím
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misie sboru. Po skonãení shromáÏdûní si s nimi promluvte o jejich záÏitcích a vyzvûte je,
aby se dovûdûli více o tom, proã se jejich kamarád rozhodl ke kﬁtu.
Misionáﬁi, kteﬁí uãili kandidáta kﬁtu, spolupracují s vedoucím misie sboru pﬁi organizování kﬁestního shromáÏdûní. Vysvûtlete kandidátovi kﬁtu, co se plánuje a proã. Proberte
s ním vhodné obleãení a informujte ho, Ïe pro vlastní kﬁest obdrÏí bílé obleãení. Domluvte
se na místû a ãase kﬁtu. Kﬁestní shromáÏdûní obvykle vede ãlen biskupstva nebo vedoucí
misie sboru. NíÏe jsou uvedeny nezbytné body, na které je tﬁeba dbát pﬁi plánování a
organizování.

Poznámky

Souãástí kﬁestního shromáÏdûní mohou b˘t:
1. Preludium.
2. Krátké pﬁivítání vedoucím knûÏství, kter˘ shromáÏdûní vede (pﬁedsedat má ãlen
biskupstva).
3. Úvodní náboÏenská píseÀ a modlitba.
4. Jeden nebo dva krátké proslovy na téma z evangelia, napﬁíklad kﬁest a dar Ducha
Svatého.
5. Hudební vystoupení.
6. Vlastní obﬁad kﬁtu.
7. OkamÏik uctivosti, kdy se osoby úãastnící se kﬁtu pﬁevlékají do suchého obleãení.
Tato doba mÛÏe b˘t vûnována poslechu interludia, zpûvu dobﬁe znám˘ch církevních
písní a písní z Primárek, promítnutí církevního filmu nebo vydávání svûdectví.
8. PﬁíleÏitost pro novû obrácené podûlit se o své svûdectví, pokud chtûjí.
9. Závûreãná náboÏenská píseÀ a modlitba.
10. Postludium.

Konfirmace
Poté, co byl ãlovûk pokﬁtûn, pﬁijímá obﬁad konfirmace (viz NaS 20:41). Novû obrácen˘ je povaÏován za
ãlena Církve po provedení obﬁadÛ kﬁtu a konfirmace
(viz Jan 3:5; NaS 33:11). Novû obrácení jsou konfirmováni na shromáÏdûní svátosti ve sboru, kde Ïijí, a nikoli bûhem kﬁestního shromáÏdûní. Zodpovûdností
biskupa je dohlédnout na to, aby konfirmace probûhla
tak brzy po kﬁtu, jak bude rozumné. Biskup nebo jeden z jeho rádcÛ se obﬁadu konfirmace úãastní. Biskup
mÛÏe vyzvat misionáﬁe, kteﬁí pomáhali s v˘ukou obráceného, aby se konfirmace úãastnili. Úzce spolupracujte s biskupem a vedoucím misie sboru, abyste se
ujistili, Ïe tento nezbytn˘ obﬁad bude vykonán.

Po kﬁtu a konfirmaci
Pod vedením biskupa mohou misionáﬁi nadále udrÏovat pﬁátelství s nov˘mi ãleny.
Pokraãujte v jejich v˘uce a opakujte s nimi, ãemu jiÏ byli uãeni. Povzbuzujte je a podporujte, ãtûte s nimi Knihu Mormonovu a pomáhejte jim dûlit se o evangelium s rodinn˘mi

209

12 Kﬁest a konfirmace
Poznámky

pﬁíslu‰níky a s pﬁáteli. Je-li to vhodné, udrÏujte kontakt s tûmi, které jste uãili, po cel˘
Ïivot a povzbuzujte je a posilujte je.
Po konfirmaci i nadále pouÏívejte Záznam v˘uky k zaznamenání svého pokroku pﬁi
opûtovné v˘uce lekcí 1 aÏ 4 a pﬁi v˘uce lekce 5. Úzce spolupracujte s vedoucím misie
sboru a s vedoucími sboru, abyste pomohli novû obrácenému zÛstat aktivním a obdrÏet
v‰echna poÏehnání plynoucí z usmíﬁení JeÏí‰e Krista.
Zapamatujte si
• ¤ádnû pﬁipravujte kandidáty kﬁtu na pohovor ke kﬁtu a konfirmaci.
• Dbejte na to, aby kandidáti splÀovali poÏadavky na kﬁest a konfirmaci.
• Pomozte zajistit, aby kﬁestní shromáÏdûní bylo duchovnû povzná‰ející.
• Kﬁestní shromáÏdûní a konfirmaci vyuÏijte jako pﬁíleÏitost k nacházení zájemcÛ.
• Formuláﬁe ke kﬁtu a konfirmaci vyplÀujte pﬁesnû.
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Námûty pro studium a uplatnûní

Poznámky

Osobní studium
• Pﬁipravte si seznam problémÛ, kter˘m by kandidát kﬁtu mohl ãelit. Proã je
dÛleÏité, aby kandidáti pociÈovali lásku a pﬁátelství ãlenÛ Církve?

• Prostudujte si Moroniho 6 a Nauku a smlouvy 20:68–69. Co jste se z tûchto
ver‰Û nauãili o pﬁípravû lidí na kﬁest a konfirmaci? Napi‰te, ãemu jste se nauãili,
a podûlte se o své my‰lenky se spoleãníkem bûhem spoleãného studia.

Studium se spoleãníkem
• Star‰í Henry B. Eyring vysvûtlil, proã jsou dÛleÏitá vysoká mûﬁítka. Prodiskutujte
jeho radu se spoleãníkem a posuìte, jak se cítíte, kdyÏ smûle pomáháte lidem tato
mûﬁítka splÀovat. „Pán stanovuje svá mûﬁítka, aby nám mohl Ïehnat. Zamyslete
se nad tûmito poÏehnáními. Tûm, kteﬁí tato mûﬁítka splÀují, slibuje pomoc Ducha
Svatého. Slibuje osobní klid. Slibuje pﬁíleÏitost pﬁijmout svaté obﬁady v Jeho domû.
A tûm, kteﬁí vytrvají v Ïivotû podle Jeho mûﬁítek, slibuje, Ïe budou mít vûãn˘ Ïivot...
Vzhledem k tomu, Ïe máme rádi ty, kter˘m slouÏíme, kaÏd˘ z nás chce více pozvedat dûti na‰eho Nebeského Otce k vûrnosti a ãistotû, kterou potﬁebují, aby získaly
v‰echna poÏehnání Pánû... Zaãnûte tím, Ïe budete pozvedat Pánova mûﬁítka –
zﬁetelnû, a aniÏ byste se omlouvali. A ãím více se od nich svût odklání a posmívá
se jim, tím stateãnûj‰í musíme b˘t v tomto konání.“ („Standards of Worthiness,“
First Worldwide Leadership Training Meeting, Jan 2003, 10–11.)

• Podûlte se se spoleãníkem o to, ãemu jste se nauãili z této kapitoly o pﬁípravû lidí
na kﬁest a konfirmaci.

• Proberte poslední kﬁestní shromáÏdûní, kterého jste se úãastnili. Porovnejte ho
s pokyny v oddíle nazvaném „Kﬁestní shromáÏdûní“. Co ‰lo dobﬁe? Co by bylo
moÏné zlep‰it? Diskutujte o tom, jak zajistíte, aby shromáÏdûní, která budete
plánovat, byla duchovní a povzná‰ející.

• Nacviãujte, jak byste pﬁipravili konkrétního zájemce na pohovor ke kﬁtu.
• Zopakujte si otázky pohovoru ke kﬁtu. ZvaÏte, jak byste ﬁe‰ili rÛzné situace,
napﬁíklad tyto:

– Kandidát vám neﬁekl, Ïe je podmíneãnû propu‰tûn z vûzení pro trestn˘ ãin
spáchan˘ v minulosti.

– Kandidátka nedostala zﬁetelnou odpovûì na modlitbu, Ïe Joseph Smith byl
prorok.

– Pﬁed dvûma dny kandidát vykouﬁil jednu cigaretu.
– Kandidátka si není jista, zda obdrÏela odpovûì na své modlitby.
– Rodina pociÈuje tlak ze strany pﬁátel, a nejsou si jisti, zda jsou na kﬁest
pﬁipraveni.

• Projdûte si formuláﬁ Záznamu o kﬁtu a formuláﬁ Záznam o konfirmaci a Osvûdãení
o kﬁtu a konfirmaci. Jak mÛÏete zajistit, aby informace, které poskytujete, byly
správné a úplné?

SchÛzka okrsku a konference zóny
• PﬁipomeÀte si dÛleÏitost pohovoru ke kﬁtu. Diskutujte o tom, jak mají misionáﬁi
pﬁipravit zájemce na pohovor.

• Diskutujte o tom, jak lze vyuÏít kﬁestní shromáÏdûní a konfirmace jako pﬁíleÏitosti
k nacházení zájemcÛ.
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President misie
• Ve spolupráci s místními vedoucími dbejte na to, aby byl formuláﬁ Záznam
pokroku pouÏíván efektivnû.

• PﬁíleÏitostnû veìte první pohovor ke kﬁtu.
• Uãte vedoucí okrsku a vedoucí zóny, jak vést pohovor ke kﬁtu.
• âlenÛm pﬁedsednictva misie a vedoucím knûÏství dejte pokyny ohlednû toho, jak
vést pohovory ke kﬁtu s kandidáty kﬁtu, kteﬁí se dopustili závaÏného hﬁíchu.
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Jak mám spolupracovat
s vedoucími kÛlu a sboru?

Poznámky

Vezmûte v úvahu
• Co potﬁebují novû obrácení a ménû aktivní ãlenové, aby se stali aktivními ãleny Církve?
• Jaké zodpovûdnosti mají vedoucí kÛlu a sboru v misionáﬁské práci, v udrÏení novû
obrácen˘ch a v aktivizaci?
• Jak mohu pomáhat vedoucím sboru utvrzovat Církev?
• Co se má dít pﬁi t˘denních korelaãních schÛzkách s vedoucím misie sboru?

B

ûhem své misie máte velkou pﬁíleÏitost spolupracovat s mnoha vedoucími a ãleny.
Spoleãnû budete posilovat a utvrzovat Církev JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.
Vztah, kter˘ naváÏete s církevními vedoucími, pro vás bude poÏehnáním po zbytek Ïivota.
KdyÏ vy i ãlenové Církve usilujete o to, abyste pﬁinesli znovuzﬁízené evangelium dûtem
Nebeského Otce, vztahy mezi vámi jsou dÛleÏité. Porozumûní základÛm práce v rámci
organizace sboru vám pomÛÏe, abyste spûli kupﬁedu s vût‰ím soustﬁedûním a mocí.

KdyÏ jsou obrácení pokﬁtûni a konfirmováni, uzavírají posvátn˘ slib, Ïe po cel˘ zbytek
Ïivota budou poslouchat Boha a budou slouÏit Jemu i druh˘m. Stávají se kandidáty spasení
v celestiálním království. Aby obdrÏeli zaslíbená poÏehnání, musejí vytrvat aÏ do konce
s vírou v JeÏí‰e Krista. âlenové Církve jsou nezbytní pﬁi pomáhání nov˘m obrácen˘m, aby
zÛstali aktivními a vûrn˘mi.
President Gordon B. Hinckley ﬁekl: „Nemá absolutnû Ïádn˘ v˘znam dûlat misionáﬁskou
práci, pokud si plody tohoto úsilí neudrÏíme. Tyto dvû vûci se nesmûjí oddûlovat... kaÏd˘
obrácen˘ pﬁedstavuje velkou a závaÏnou zodpovûdnost.“ („Vyhledávejte beránky, paste
ovce“, Liahona, ãervenec 1999, 122.)

© 2003 Simon Dewey. Nekopírujte.
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Rada sboru má pod vedením biskupa prvoﬁadou zodpovûdnost za posilování nov˘ch
ãlenÛ a ménû aktivních ãlenÛ. Zabezpeãuje, aby novû obrácení a ménû aktivní ãlenové
mûli pﬁátele, byli vyÏivováni slovem BoÏím a obdrÏeli povolání a zodpovûdnosti. MÛÏe
poÏádat misionáﬁe na pln˘ úvazek o pomoc s domácím uãením (nebo sestry misionáﬁky
s nav‰tûvujícím uãením) a s nav‰tûvováním nov˘ch ãlenÛ, ménû aktivních ãlenÛ a perspektivních star‰ích. Pro takovou náv‰tûvu vytvoﬁíte pokud moÏno dvojici se ãlenem.
Jste za tyto lidi také zodpovûdni. President Hinckley ﬁekl: „Vy, misionáﬁi, se podílíte
na této zodpovûdnosti pomáhat sv˘m obrácen˘m, aby pevnû zakotvili v Církvi. MoÏná
nebudete mít moÏnost je dále nav‰tûvovat. Ale mÛÏete jim obãas napsat a podpoﬁit je...
A nezapomeÀte na nû, ani aÏ se vrátíte domÛ. Stále Ïijte tak, abyste byli hodni jejich
dÛvûry. âas od ãasu jim napi‰te a ujistûte je o své lásce.“ (Liahona, ãervenec 1999, 123.)
KdyÏ se úãastníte církevního shromáÏdûní,
máte se sv˘m spoleãníkem sedût se sv˘mi
zájemci nebo se ãleny, se kter˘mi navazujete
pﬁátelství, abyste je podporovali a posilovali je.
Nemáte sedût ve skupinû s ostatními misionáﬁi.
Îivotnû dÛleÏitou souãástí va‰í misie je
utvrzovat Církev a posilovat jednotku, v níÏ
slouÏíte. âásteãnû to dûláte tak, Ïe pomáháte
novû obrácen˘m zÛstat aktivními a ménû
aktivním ãlenÛm vrátit se k aktivitû. Jednou
z va‰ich povinností je spojit se s misionáﬁi
sboru, abyste znovu uãili prvním ãtyﬁem lekcím a abyste uãili lekci 5. Misionáﬁi sboru,
domácí uãitelé a nav‰tûvující uãitelky mohou s v˘ukou tûchto zásad také pomoci.
President Gordon B. Hinckley vyprávûl o problémech, kter˘m mnozí novû obrácení ãelí,
a ﬁekl toto:
Nedávno jsem dostal velmi zajímav˘ dopis. Byl od Ïeny, která do Církve vstoupila pﬁed rokem. Pí‰e:
„Má cesta do Církve byla zvlá‰tní a velmi obtíÏná. Tento poslední rok byl pro mû tím nejtûÏ‰ím
rokem v mém dosavadním Ïivotû. Ale byl to také nejhodnotnûj‰í rok. Jako nová ãlenka musím ãelit
obtíÏím kaÏd˘ den.“
Dále pí‰e, Ïe kdyÏ vstoupila do Církve, necítila, Ïe by se jí od vedoucích ve sboru dostávalo podpory.
Zdálo se jí, Ïe biskup o ni jako o novou ãlenku nemá zájem. Cítila se odmítnutá, a proto se opût obrátila
na presidenta misie, kter˘ stál na poãátku její cesty.
¤íká, Ïe „ãlenové Církve nevûdí, co to je b˘t nov˘m ãlenem... Proto je témûﬁ nemoÏné, aby vûdûli,
jak nás mohou podporovat.“
Vyz˘vám vás, bratﬁi a sestry, pokud nevíte, jaké to je, abyste se snaÏili pﬁedstavit si, jaké to je.
âlovûk se mÛÏe cítit velmi opu‰tûn˘. MÛÏe se cítit zklaman˘. MÛÏe mu to nahánût strach. My, ãlenové
této Církve, se od ostatního svûta li‰íme mnohem více, neÏ si myslíme. Tato Ïena dále pí‰e: „KdyÏ se
my, zájemci, staneme ãleny Církve, s pﬁekvapením zji‰Èujeme, Ïe jsme vstoupili do úplnû jiného svûta,
do svûta, kter˘ má své vlastní tradice, kulturu i jazyk. Zji‰Èujeme, Ïe zde není nikdo, na koho bychom
se mohli obrátit, aby nás na cestû tímto nov˘m svûtem vedl. Nejprve je to zajímavá cesta, sv˘m chybám
se smûjeme, ale pak zaãneme b˘t rozãarovaní a nakonec se na‰e zklamání mûní v hnûv. A právû v tûchto
stadiích zklamání a hnûvu odcházíme. Vracíme se do svûta, ze kterého jsme pﬁi‰li, kde jsme vûdûli, kdo
jsme, kde jsme byli nûjak uÏiteãní a kde se mluvilo jazykem srozumiteln˘m a o vûcech nám srozumiteln˘ch.“ [Liahona, ãervenec 1999, 122.]
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âinnost: Osobní studium nebo studium se spoleãníkem
Pﬁeãtûte si pﬁedcházející vysvûtlení. Odpovûdi na níÏe uvedené otázky si zapi‰te do studijního
deníku nebo o nich diskutujte se sv˘m spoleãníkem. Stanovte si vhodné cíle a vypracujte plány.
• Jaké jsou podle tohoto vysvûtlení nûkteré faktory, které nov˘m ãlenÛm znesnadÀují, aby
zÛstali aktivními?
• Jak mÛÏe zapojení ãlenÛ od zaãátku procesu v˘uky pomoci v tûchto problémech?
• Pﬁem˘‰lejte o tûch, které uãíte. Jak mÛÏete lépe zapojit ãleny, aby pomáhali zájemcÛm
zaãít se spoleãensk˘m pﬁechodem do Církve?

Domácí a nav‰tûvující uãení
Presidenti kÛlÛ a biskupové mohou, ve spolupráci s presidentem misie, pouÏívat
misionáﬁe, aby nav‰tûvovali ménû aktivní a ãásteãnû ãlenské rodiny. Ve vhodn˘ch
situacích mohou poÏádat misionáﬁe a misionáﬁky na pln˘ úvazek, aby se podíleli
na domácím a nav‰tûvujícím uãení. Tyto pﬁíleÏitosti k v˘uce mají posilovat ãleny,
zdokonalovat schopnost misionáﬁÛ uãit a pomáhat jim získat doporuãení na moÏné
zájemce (viz „Prohlá‰ení o misionáﬁské práci“, dopis Prvního pﬁedsednictva,
11. prosince 2002).

V˘uka a kﬁtûní zájemcÛ probíhá pod vedením
va‰eho presidenta misie. Av‰ak dílo hlásání evangelia
pÛjde kupﬁedu mocnûji, kdyÏ misionáﬁi na pln˘
úvazek a ãlenové budou koordinovat své úsilí a
budou spoleãnû pracovat v jednotû. âasto mÛÏete b˘t
pozváni, abyste se zúãastnili rady sboru a schÛzky
v˘konného v˘boru knûÏství. Va‰ím prvním zájmem je
zajistit, aby va‰i zájemci byli na shromáÏdûní. âasto
to bude znamenat, Ïe je budete doprovázet. Pﬁekr˘vá-li se va‰e úãast na schÛzi rady sboru s pﬁivedením
nûkoho na shromáÏdûní, udûlejte to druhé. V tomto
pﬁípadû pﬁedejte vedoucímu misie sboru kopii
Záznamu pokroku a zajistûte, aby mûl v‰echny
informace potﬁebné pro radu sboru nebo v˘konn˘
v˘bor knûÏství.
President Gordon B. Hinckley ﬁekl:

© 1991 Greg K. Olsen. PouÏito se svolením Mill Pond Press. Nekopírujte.

Spolupracujte s radou sboru na posilování nov˘ch a ménû aktivních ãlenÛ

„KaÏd˘ novû obrácen˘ potﬁebuje tﬁi vûci:
1. Pﬁítele v Církvi, na kterého se mÛÏe kdykoli obrátit, kter˘ bude kráãet s ním, kter˘
bude odpovídat na jeho otázky a kter˘ bude mít porozumûní pro jeho problémy.
2. Úkol. Aktivita je charakteristick˘m znakem této Církve. Ona nám pomáhá rÛst.
Víra a láska k Pánu jsou jako sval paÏe. Budu-li je pouÏívat, budou sílit. Povûsíme-li si
je na pásku, budou slábnout. KaÏd˘ obrácen˘ má nárok na nûjakou zodpovûdnost...
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3. KaÏd˘ obrácen˘ musí b˘t ,[vyÏivován] dobr˘m slovem BoÏím‘ (Moroni 6:4).
Je nezbytnû nutné, aby se tento muÏ nebo Ïena stali souãástí knûÏského kvora nebo
Pomocného sdruÏení nebo Mlad˘ch Ïen, Mlad˘ch muÏÛ, Nedûlní ‰koly ãi Primárek.
Musejí b˘t povzbuzováni, aby pﬁicházeli na shromáÏdûní svátosti, pﬁijímali svátost a
obnovovali smlouvy, které uzavﬁeli pﬁi kﬁtu“ (Liahona, ãervenec 1999, 122–123).
Rada sboru se postará o to, aby novû obrácen˘ mûl pﬁítele, zodpovûdnosti a duchovní
v˘Ïivu. KdyÏ vás o to poÏádají, budete jim pomáhat. Vedoucí knûÏství a ãlenové budou
s va‰í pomocí navazovat s novû obrácen˘mi pﬁátelství.
Pﬁátelství
• Je-li to moÏné, zajistûte, aby se ãlenové
zúãastnili kaÏdé lekce pﬁed kﬁtem a
konfirmací. Tito ãlenové mají b˘t se
zájemci ãasto, aby odpovídali na jejich
otázky, porozumûli jejich problémÛm
a povzbuzovali je.
• Vyzvûte ãleny, aby se zúãastnili
kﬁestního shromáÏdûní a pﬁivítali
novû obrácené do sboru. âlenové
pomáhají novû obrácen˘m, aby se
cítili dobﬁe na rÛzn˘ch církevních
shromáÏdûních. Mají je také
pﬁedstavovat dal‰ím ãlenÛm.
• Co nejdﬁíve zájemce pﬁedstavte biskupovi, jeho rádcÛm, presidentovi kvora star‰ích a
presidentce Pomocného sdruÏení a dal‰ím vedoucím sboru. Vysvûtlete jim úlohu
biskupa a dal‰ích vedoucích sboru.
PﬁíleÏitosti ke sluÏbû
• Pomáhejte muÏsk˘m obrácen˘m porozumût Aronovu a Melchisedechovu knûÏství a
pﬁipravit se na nû. Vysvûtlete, Ïe kvora knûÏství poskytují pﬁíleÏitosti k v˘uce, uctívání
a spoleãné sluÏbû.
• Zapojte novû obrácené a ménû aktivní ãleny do sluÏby, napﬁíklad jim dejte pﬁíleÏitost
pomoci vdovû nebo nûkomu, kdo je nemocn˘, nebo jim dejte pﬁíleÏitost zúãastnit se
projektÛ v oblasti blaha a sociální péãe.
• Upozornûte poradce pro rodinnou historii na obrácené, aby si mohli vyplnit rodinn˘
skupinov˘ záznam a pﬁehled rodokmenu. Dovolují-li to okolnosti, pomozte jim
pﬁipravit se na kﬁty v chrámu za jejich zemﬁelé pﬁedky.
• Vyzvûte obrácené, aby pﬁipravovali ãleny a pﬁátele rodiny na to, aby je uãili misionáﬁi.
Misionáﬁi mají Ïádat novû obrácené a ménû aktivní ãleny o doporuãení na nové
zájemce.
V˘Ïiva slovem BoÏím
• Dokonãete v˘uku zásad v lekci 5 „Zákony a obﬁady“.
• PﬁipomeÀte nov˘m obrácen˘m a ménû aktivním ãlenÛm závazky, které uãinili pﬁed
kﬁtem, a smlouvy, které uzavﬁeli pﬁi kﬁtu a konfirmaci.
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• Povzbuzujte je, aby kaÏd˘ den studovali písma, zejména Knihu Mormonovu.
• Posilujte svûdectví nov˘ch ãlenÛ o znovuzﬁízení evangelia JeÏí‰e Krista skrze proroka
Josepha Smitha. Projdûte lekce, kter˘m jste uãili pﬁed kﬁtem a konfirmací, a upravte
v˘zvy k závazkÛm jejich souãasn˘m potﬁebám.
• Uãte je i nadále tomu, jak je dÛleÏité nav‰tûvovat shromáÏdûní kaÏdou nedûli a b˘t
hodni pﬁijímat svátost. Nav‰tûvujte shromáÏdûní s novû obrácen˘mi nebo s ménû
aktivními ãleny a seìte s nimi.
• Vyzvûte je, aby se bûhem Nedûlní ‰koly úãastnili tﬁídy Zásady evangelia.
• Uãte je, jak mají v pondûlí veãer poﬁádat rodinn˘ domácí veãer a jak pﬁitom mají
vyuÏívat pﬁíruãku Family Home Evening Resource Book.
• Povzbuzujte je, aby se dûlili o znovuzﬁízené evangelium s druh˘mi.
• Pomozte jim zapsat se do tﬁídy semináﬁe nebo institutu.
• Informujte je o takov˘ch církevních zdrojích, jako jsou internetové stránky
www.mormon.org, www.lds.org, a www.familysearch.org.
Studium písem
V˘Ïiva slovem BoÏím
Mosiá‰ 18:18–20

Alma 31:5

Moroni 6:4

Matou‰ 25:40

PrÛvodce k písmÛm, „SluÏba“

SluÏba
Mosiá‰ 2:17

Jaká je úloha presidenta misie na pln˘ úvazek?
President misie na pln˘ úvazek drÏí klíãe ke kﬁtÛm obrácen˘ch. Misionáﬁi na pln˘
úvazek mají pod jeho vedením prvoﬁadou zodpovûdnost uãit zájemce. Av‰ak biskup
dohlíÏí na to, jak˘ pokrok dûlají zájemci, které misionáﬁi uãí, a na to, aby s nimi ãlenové
navazovali pﬁátelství. Pﬁedsedající autoritou pro provádûní plánu misie sboru je biskup.
President misie se pravidelnû schází s presidenty kÛlÛ, aby se ujistil o tom, Ïe misionáﬁi
na pln˘ úvazek spolupracují s místními vedoucími knûÏství. Koordinuje úsilí ohlednû
hlásání slova a nabízí presidentovi kÛlu pomoc ohlednû ‰kolení o zásadách a praktikách
misionáﬁské práce.

Jaké jsou zodpovûdnosti vedoucích kÛlu a sboru?
Místní církevní vedoucí a ãlenové jsou va‰imi nejlep‰ími spojenci. Respektujte je a
snaÏte se vytvoﬁit si s nimi dobré vztahy. Pﬁi práci s tûmito vedoucími mûjte na pamûti,
Ïe s jejich povoláním jsou spojeny dal‰í zodpovûdnosti. SnaÏte se b˘t pro vedoucí svého
kÛlu a sboru poÏehnáním, nikoli bﬁemenem. Máte k nim pﬁistupovat v duchu „Jak vám
mÛÏeme pomoci?“ O sv˘ch plánech a ãinnostech se raìte s biskupem a vedoucím misie
sboru. Dbejte na to, aby to, co dûláte, podporovalo plán misie sboru.
Úlohy místních vedoucích knûÏství v misionáﬁské práci jsou popsány níÏe. Pochopení
jejich úloh vám pomÛÏe lépe s nimi spolupracovat.
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President kÛlu
President kÛlu dohlíÏí na biskupy v jejich zodpovûdnostech t˘kajících se misionáﬁské
práce, udrÏení novû obrácen˘ch a aktivizace. Pﬁi svém mûsíãním pohovoru s biskupy
probírá plány a pokrok konkrétních zájemcÛ a ãlenÛ. Zaji‰Èuje, aby se naukám t˘kajícím
se misionáﬁské práce pravidelnû vyuãovalo ve shromáÏdûních kÛlu a sborÛ a aby
vedoucí knûÏství a dal‰í byli ‰koleni ve sv˘ch misionáﬁsk˘ch zodpovûdnostech.
President kÛlu se také pravidelnû schází s presidentem misie, aby koordinovali misionáﬁské úsilí, vãetnû ‰kolení vedoucích a ãlenÛ, vyuÏití a rozmístûní misionáﬁÛ na pln˘
úvazek a aby koordinovali pomoc v oblasti aktivizace.
Vysok˘ rádce
Pﬁedsednictvo kÛlu povûﬁuje jednoho vysokého rádce, aby v kÛlu podporoval misionáﬁskou práci, udrÏení novû obrácen˘ch a aktivizaci. Pravidelnû podává zprávy o pokroku této práce pﬁedsednictvu kÛlu. Také zaji‰Èuje, aby vedoucí misie sboru byli ﬁádnû ‰koleni ve
sv˘ch povinnostech, vãetnû povinnosti pﬁipravovat plán misie sboru.
Biskup
Biskup je zodpovûdn˘ za úsilí v oblasti
misionáﬁské práce, udrÏení novû obrácen˘ch
a aktivizace ve sboru. Jeho osobní zapojení a
vedení je nezbytné. Biskup povolává zpÛsobilého nositele Melchisedechova knûÏství, aby
slouÏil jako vedoucí misie sboru a pomáhal mu
v této práci. Také povolává dostateãn˘ poãet
misionáﬁÛ sboru, aby uspokojovali potﬁeby
misionáﬁské práce ve sboru.
Biskup vyuÏívá schÛzek v˘konného v˘boru
knûÏství a rady sboru, aby koordinoval úsilí
v oblasti misionáﬁské práce, udrÏení novû
obrácen˘ch a aktivizace. ¤ídí pﬁípravu plánu
misie sboru a jeho provádûní.
âinnost: Studium se spoleãníkem
Naplánujte si ãas pro setkání s biskupem. Usilujte o jeho vedení v tom, jak mÛÏete co nejlépe
slouÏit ve sboru.

Vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací
Vedoucí knûÏství a pomocn˘ch organizací mají pravidelnû kontrolovat stav nov˘ch
a ménû aktivních ãlenÛ a mají plánovat, jak s nimi co nejlépe navazovat pﬁátelství a
posilovat je. Mají také tûsnû spolupracovat s vedoucím misie sboru, aby koordinovali
úsilí v oblasti misionáﬁské práce, udrÏení novû obrácen˘ch a aktivizace s misionáﬁi
sboru a s misionáﬁi na pln˘ úvazek.
Vedoucí misie sboru
Vedoucí misie sboru pod vedením biskupa:
• Dává pﬁíklad v tom, jak sdílet evangelium s druh˘mi a jak navazovat pﬁátelské vztahy
se zájemci, s novû obrácen˘mi a s ménû aktivními ãleny.
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• Koordinuje práci misionáﬁÛ sboru a misionáﬁÛ na pln˘ úvazek s vedoucími knûÏství,
pomocn˘ch organizací a se ãleny.

Poznámky

• PouÏívá Záznam pokroku, Convert Action List [Soupis krokÛ pro obráceného] a
Bishopric Action and Interview List [Seznam krokÛ a pohovorÛ biskupstva], aby
kontroloval pokrok zájemcÛ, novû obrácen˘ch a ménû aktivních ãlenÛ pﬁi schÛzkách
v˘konného v˘boru knûÏství a rady sboru.
• Vede t˘denní misionáﬁské koordinaãní schÛzky.
• Ve spolupráci s misionáﬁi na pln˘ úvazek organizuje ve sboru kﬁestní shromáÏdûní pro
obrácené. Tato shromáÏdûní obvykle vede ãlen biskupstva nebo vedoucí misie sboru.
Vedoucí misie sboru také slouÏí ve v˘konném v˘boru knûÏství sboru, v radû sboru a
ve v˘boru sboru pro blaho a sociální péãi a úãastní se schÛzí vedoucích knûÏství kÛlu.
Misionáﬁi sboru
Schopní bratﬁi a sestry jsou povoláváni, aby slouÏili jako misionáﬁi sboru. DohlíÏí na
nû vedoucí misie sboru.
Misionáﬁi sboru nacházejí zájemce, navazují s nimi pﬁátelství a uãí je. Také uãí novû
obrácené a ménû aktivní ãleny a navazují s nimi pﬁátelství.
Misionáﬁ sboru, jenÏ je nositelem Melchisedechova knûÏství, mÛÏe b˘t povolán, aby
slouÏil jako asistent vedoucího misie sboru.
Koordinace misionáﬁÛ
Misionáﬁská práce sboru je obvykle koordinována pﬁi schÛzkách v˘konného v˘boru
knûÏství a rady sboru a pouÏívá se pﬁi nich Záznam pokroku, kter˘ poskytují misionáﬁi
na pln˘ úvazek. Misionáﬁsk˘m cílem tûchto schÛzek je podávat zprávy, plánovat a
koordinovat tyto úkoly: nacházet, uãit, navazovat pﬁátelství a aktivizovat tak, jak je
to uvedeno v následujících odstavcích.
Nacházení lidí pro v˘uku. V˘konn˘ v˘bor knûÏství a rada sboru probírají plány pro
pﬁípravu urãit˘ch lidí, aby je mohli uãit misionáﬁi na pln˘ úvazek. Probírají i pokrok
konkrétních ãlenÛ sboru, kter˘ se t˘ká pﬁípravy jedincÛ a rodin na misionáﬁské lekce.
V˘uka a kﬁtûní. V˘konn˘ v˘bor knûÏství a rada sboru kaÏd˘ t˘den procházejí Záznam
pokroku, kter˘ popisuje pokrok kaÏdého ãlovûka, kterého uãí misionáﬁi na pln˘ úvazek. Také koordinují plány pro v˘uku v domovech ãlenÛ, pro navazování pﬁátelství se
zájemci a pro zaji‰tûní úãasti ãlenÛ na kﬁestních shromáÏdûních.
Navazování pﬁátelství s nov˘mi ãleny a jejich v˘uka. V˘konn˘ v˘bor knûÏství a rada sboru
prochází Convert Action List [Soupis krokÛ pro obráceného], aby sledovali pokrok
kaÏdého nového ãlena. Také diskutují o tom, jak navazovat pﬁátelství s nov˘mi ãleny.
Na poÏádání biskupa doporuãují moÏná povolání pro novû obrácené.
Navazování pﬁátelství s ménû aktivními ãleny a jejich v˘uka. V˘konn˘ v˘bor knûÏství a rada
sboru koordinují aktivizaãní úsilí knûÏsk˘ch kvor a misionáﬁÛ na pln˘ úvazek. Také
plánují, jak navazovat pﬁátelství s ménû aktivními ãleny, zejména tím, Ïe budou zváni
na církevní shromáÏdûní a akce.
Dal‰í koordinace s vedoucím misie sboru
Misionáﬁská práce ve sboru je obvykle koordinována pﬁi schÛzkách v˘konného v˘boru
knûÏství a rady sboru. Je-li nutná dal‰í koordinace, vedoucí misie sboru mÛÏe organizovat
misionáﬁské koordinaãní schÛzky s misionáﬁi na pln˘ úvazek. Mezi dal‰í, kteﬁí mohou b˘t
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pozváni, aby se této schÛzky zúãastnili, patﬁí misionáﬁi sboru, asistent z vedení skupiny
vysok˘ch knûÏí, rádce z pﬁedsednictva kvora star‰ích a rádkynû z pﬁedsednictva
Pomocného sdruÏení.
Ti, kteﬁí se této schÛzky úãastní, mohou procházet úkoly a cíle z pﬁedchozí schÛzky
a mohou o nich podávat zprávu a mohou diskutovat o plánech pro nadcházející t˘den.
Podle potﬁeby mohou také koordinovat úkoly misionáﬁÛ sboru tak, aby spolupracovali
s misionáﬁi na pln˘ úvazek, a mohou diskutovat o tom, jak uãinit spojené úsilí misionáﬁÛ
sboru a misionáﬁÛ na pln˘ úvazek efektivnûj‰ím.
Plán misie sboru
Mnohé sbory zjistily, Ïe vytváﬁení plánu misie sboru podporuje misionáﬁskou práci
sboru. Takov˘ plán mÛÏe zahrnovat cíle, iniciativy a ãinnosti, které pomáhají ãlenÛm
sboru vyz˘vat lidí, aby naslouchali evangeliu. Pro jedince a rodiny je tento plán také
prospû‰n˘, protoÏe je vede v jejich misionáﬁském úsilí.
âlenové mají vyuÏít kaÏdého poctivého prostﬁedku k tomu, aby na‰li lidi, kteﬁí jsou
ochotni naslouchat poselství o znovuzﬁízení. DÛraz mají klást na nacházení otcÛ, matek
a dûtí, kteﬁí vstoupí do Církve jako rodina. NíÏe jsou uvedena nûkterá doporuãení, která
se mají pﬁi zpracovávání plánu misie posoudit.
• Modlete se, aby Pán pﬁipravil srdce konkrétních lidí, aby byli ochotni naslouchat
evangeliu. Modlete se také o to, abyste byli citliví vÛãi tûm, které pﬁipravuje (viz
Alma 6:6). „Bude to velk˘ den,“ uãil president Gordon B. Hinckley, „aÏ se na‰i lidé
budou modlit nejenom za misionáﬁe po celém svûtû, ale budou prosit Pána, aby jim
pomohl pomáhat misionáﬁÛm, kteﬁí pracují v jejich vlastním sboru.“ („Missionary
Service“, First Worldwide Leadership Training Meeting, Jan. 2003, 19.)
• Uvûdomujte si pﬁíleÏitosti podat pomocnou ruku druh˘m. Buìte dobr˘mi sousedy
a s láskou podávejte pomocnou ruku v‰em lidem.
• Îádejte pﬁátele nebo sousedy, aby slouÏili spolu se ãleny; aby napﬁíklad s nimi slouÏili
veﬁejnosti, poskytovali jídlo potﬁebn˘m, aby se podíleli na v˘uce minitﬁíd pﬁi
schÛzkách Pomocného sdruÏení pro obohacování, aby pomáhali s ãinnostmi sboru,
aby pomáhali lidem se stûhováním, aby pracovali ve Skautu a aby pomáhali
s rodinnou historií nebo s projekty blaha a sociální péãe.
• Pozvûte pﬁíbuzné, pﬁátele a sousedy, kteﬁí nejsou ãleny, na kﬁty, konfirmace a
vysvûcení ke knûÏství.
• Vyzvûte neãleny, aby pomohli pﬁi zvlá‰tních událostech, napﬁíklad pﬁi snídani u
pﬁíleÏitosti státního svátku.
• Pﬁipravujte shromáÏdûní sboru, ãinnosti a akce, firesidy a dny otevﬁen˘ch dveﬁí tak
kvalitní a zajímavé, aby ãlenové mûli touhu pozvat na nû známé.
• Zvûte lidi na rodinné domácí veãery.
• Nav‰tûvujte lidi, kteﬁí procházejí Ïivotními zmûnami, napﬁíklad uzavﬁeli sÀatek,
narodilo se jim dítû nebo jim zemﬁel nûkdo blízk˘.
• Nav‰tûvujte lidi, kteﬁí se pﬁistûhovali do sousedství, a pomáhejte jim. Podûlte se s nimi
o informace o obci, sousedství a Církvi.
• VyuÏijte kaÏdé pﬁíleÏitosti, abyste hovoﬁili o evangeliu. Hovoﬁte o tématech jako je
Spasitel, Kniha Mormonova, Bible, smysl Ïivota, rodina a rodinná historie.
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• Povzbuzujte mladé, aby se pﬁátelili s druh˘mi mlad˘mi a zvali je na církevní
shromáÏdûní a ãinnosti a akce.

Poznámky

• Pracujte s ãásteãnû ãlensk˘mi rodinami.
• Plánujte duchovnû povzná‰ející shromáÏdûní svátosti.
âinnost: Studium se spoleãníkem
• Se sv˘m spoleãníkem si pﬁeãtûte v pﬁíruãce Vûrni víﬁe heslo „Církevní správa“ a pohovoﬁte
si o tom.
• Podûlte se o to, ãemu jste se se sv˘m spoleãníkem nauãili, a zapi‰te si to do studijního
deníku.
• Diskutujte o tom, jak va‰e znalosti ovlivÀují zpÛsob, kter˘m pﬁistupujete ke své spolupráci
s církevními vedoucími.

Závazek zÛstat aktivními v Církvi
Misionáﬁská práce má nejvût‰í efekt, kdyÏ lidé uzavﬁou závazek zÛstat aktivními
v Církvi po cel˘ svÛj Ïivot a kdyÏ ho dodrÏují. Nestaãí, aby lidé prostû pﬁi‰li do Církve.
Musejí pﬁijít a zÛstat. Ve‰kerá va‰e v˘uka a v˘zvy musejí smûﬁovat k tomuto cíli. Aby
ãlenové obdrÏeli v‰echna poÏehnání, která má pro nû Nebesk˘ Otec pﬁipravena, musejí
i nadále Ïít podle evangelia a b˘t aktivními v Církvi.
Nefi uãil: „A nyní, milovaní bratﬁí moji, poté, co jste vstoupili na tuto tûsnou a úzkou
cestu, chci se zeptati, je-li v‰e vykonáno? Vizte, pravím vám: Nikoli;... musíte se tlaãiti
kupﬁedu se stálostí v Kristu... a vytrváte-li do konce, vizte, tak praví Otec: Budete míti
Ïivot vûãn˘.“ (2. Nefi 31:19–20.)
Pomáhejte lidem, jak nejlépe umíte, aby byli hodni získat „vûãn˘ Ïivot, kter˘Ïto dar
je nejvût‰í ze v‰ech darÛ BoÏích“ (NaS 14:7).
Zapamatujte si
• Vytváﬁejte si pevn˘ vztah s biskupem a ãleny rady sboru.
• Vhodn˘m zpÛsobem se zapojte do jednání na schÛzkách v˘konného v˘boru knûÏství a
rady sboru.
• Buìte pﬁipraveni slouÏit radû sboru. KdyÏ vás ãlenové rady poÏádají o pomoc:
– Buìte ochotni navazovat pﬁátelství s obrácen˘mi a ménû aktivními ãleny, pomáhejte jim
v jejich povoláních a pﬁíleÏitostech ke sluÏbû a znovu je uãte misionáﬁsk˘m lekcím.
– Spolu se ãleny uãte novû obrácené lekci „Zákony a obﬁady“.
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Námûty pro studium a uplatnûní
Osobní studium
• Pomocí svého plánovacího diáﬁe si naplánujte, Ïe si promluvíte s novû
obrácen˘mi a nedávno aktivizovan˘mi ãleny o zmûnách v jejich Ïivotû a o
náv‰tûvách shromáÏdûní. Co jim nejvíce pomohlo? Do studijního deníku si
zapi‰te své my‰lenky o jejich zku‰enostech. Co z toho, co jste se dozvûdûli,
vám pomÛÏe pﬁi práci se souãasn˘mi zájemci?

• Prostudujte si 2. Nefiho 31:18–20; Almu 26:1–7 a 32:32–43 a Moroniho 6.
Zapi‰te si, co jste se z tûchto ver‰Û dozvûdûli o posilování novû obrácen˘ch.

Studium se spoleãníkem
• Bûhem schÛzky rady sboru se zeptejte biskupa, zda jsou ve va‰í oblasti ménû
aktivní ãlenové, které by byl rád, abyste tento t˘den nav‰tívili. AÏ tyto ménû
aktivní ãleny nav‰tívíte, snaÏte se posilovat jejich víru v JeÏí‰e Krista. PoÏádejte
je o doporuãení na moÏné zájemce.

• Prostudujte si 1. Korintsk˘m 3:2; ÎidÛm 5:12 a Nauku a smlouvy 19:22. Co je oním
mlékem, o kterém je zde zmínka? Co je oním pokrmem? Své odpovûdi porovnejte
s naukami v kapitole „Co mám studovat a ãemu mám uãit?“. Co musíte dûlat,
abyste poskytovali mléko a pokrm ve správném poﬁadí a ve správn˘ch dávkách?
Jak to dûláte?

• Pﬁeãtûte si níÏe uveden˘ citát, v nûmÏ president Joseph F. Smith popisuje své
pocity v okamÏicích svého kﬁtu:
„Pocitem, kter˘ mû prostoupil, byl ãist˘ klid, láska a svûtlo. Cítil jsem v du‰i,
Ïe pokud jsem zhﬁe‰il – a jistû jsem nebyl bez hﬁíchu – Ïe mi bylo odpu‰tûno;
Ïe jsem byl skuteãnû oãi‰tûn od hﬁíchu; mé srdce bylo dotãeno a já jsem se cítil
tak, Ïe bych neublíÏil nejmen‰ímu brouãkovi pod sv˘ma nohama. PociÈoval jsem,
Ïe si pﬁeji ãinit dobro, jakékoli, kdekoli a komukoli. PociÈoval jsem novost Ïivota,
novost touhy ãinit to, co je správné. V mé du‰i nebyl ani kousek touhy po zlu...
Toto byl pocit, kter˘ mne naplnil, a já vím, Ïe byl od Boha, a vÏdy pro mne byl a
bude Ïiv˘m svûdectvím o tom, Ïe mû Pán pﬁijal.“ (Gospel Doctrine, 5th ed.
[1939], 96.)
Nyní si pﬁeãtûte, co president Smith ﬁekl o sv˘ch pocitech dlouho po kﬁtu:
„KéÏ bych si tak mohl téhoÏ ducha a tutéÏ naléhavou touhu v srdci uchovat
v kaÏd˘ okamÏik svého Ïivota od [dne svého kﬁtu] aÏ dodnes! Nicménû mnozí
z nás, kteﬁí obdrÏeli toto svûdectví, toto znovuzrození, tuto zmûnu srdce, aãkoli
jsme mohli chybovat v úsudku nebo udûlat mnoho chyb, a ãasto jsme moÏná
ve svém Ïivotû nesplÀovali opravdová mûﬁítka, ãiníme pokání ze zla a znovu
a znovu usilujeme o odpu‰tûní z ruky Pánû; takÏe aÏ do dne‰ního dne ovládá
na‰e srdce stejná touha a cíl, které pronikaly na‰í du‰í, kdyÏ jsme byli pokﬁtûni
a obdrÏeli odpu‰tûní sv˘ch hﬁíchÛ, a stále je vládnoucím citem a vá‰ní na‰í
du‰e.“ (Gospel Doctrine, 96.)

– Co jste se vy osobnû od presidenta Smitha nauãili o vlastním svûdectví a
závazku Ïít podle evangelia?

– Co jste se dovûdûli o obtíÏích, kter˘m novû obrácení, dokonce budoucí proroci,
ãelí po kﬁtu?

– Pﬁem˘‰lejte o nedávno obrácen˘ch a ménû aktivních ãlenech a o tom, co
mÛÏete udûlat, abyste jim pomohli znovu nab˘t „touhu a cíl“, které kdysi mûli?
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SchÛzka okrsku a konference zóny
• PoÏádejte biskupa, aby pohovoﬁil o úkolech, které pﬁiná‰í práce s ménû aktivními
ãleny a novû obrácen˘mi. PoÏádejte ho, aby zdÛraznil, jak mohou misionáﬁi v této
práci pomáhat.

• Hovoﬁte o podobenství o ztracené ovci, o ztracené minci a marnotratném synovi
(viz Luká‰ 15).

President misie
• Spolupracujte s místními vedoucími knûÏství a povzbuzujte je k tomu, aby
pomáhali novû obrácen˘m:

– B˘t vysvûceni ke knûÏství.
– Mít domácí uãitele.
– Pﬁipravit jméno nûjakého pﬁedka, které by mohli vzít do chrámu, kde by
vykonávali kﬁty za mrtvé.

– Mít v˘uku lekce „Zákony a obﬁady“ za pﬁítomnosti domácích uãitelÛ.
• Uãte místní vedoucí, jak vyuÏívat misionáﬁÛ v radû sboru.
• Uãte místní vedoucí, jak˘ je úãel formuláﬁe Záznam pokroku a jak se vyuÏívá.
• PﬁíleÏitostnû poÏádejte misionáﬁe, aby vám ukázali svÛj formuláﬁ Záznam pokroku.
• PﬁíleÏitostnû si promluvte s nedávno obrácen˘mi, abyste zjistil, jak se jim daﬁí a
jak jim mohou misionáﬁi a ãlenové pomoci.

• PoÏádejte vedoucí kÛlu nebo sboru, aby pohovoﬁili k va‰im misionáﬁÛm a
vysvûtlili jim, jakou pomoc od nich nejvíce potﬁebují.

• PoÏádejte nedávno obrácené, aby pohovoﬁili k misionáﬁÛm a povûdûli jim, jaké
mají jako noví ãlenové Církve záÏitky a zku‰enosti.

• PﬁíleÏitostnû poÏádejte ãleny, kteﬁí jsou obrácení, aby vyprávûli o svém obrácení
na konferenci zóny.
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F
Faust, James E., o nadûji, 117
o tom, jak uãit jasnû a srozumitelnû, 182
G
Genealogie, jako zdroj pro nacházení zájemcÛ,
163–165
H

âas, efektivní vyuÏívání, 137
âinit dobro, 168–169
âlenové, jak pomáhat s misionáﬁskou prací, 162
pomoc pﬁi nalézání zájemcÛ, 160–162
strach z vykonávání misionáﬁské práce, 161

Hinckley, Gordon B., misionáﬁi mají pomáhat
obrácen˘m pevnû zakotvit v Církvi, 214
o ãtení Knihy Mormonovy s modlitbou
v srdci, 108
o misionáﬁsk˘ch modlitbách, 94
o pomoci ãlenÛ misionáﬁÛm, 160–161
o potﬁebách novû obrácen˘ch, 215–216
o rozpoznávání Ducha, 97
o sluÏbû, 168
o udrÏení obrácen˘ch, 213
o víﬁe a modlitbû, 93
Holland, Jeffrey R., o naslouchání, 185
o uãení s mocí, 8
o uãení se jazyku, 128
Homosexuální vztahy, a zpÛsobilost pro
kﬁest, 207
Hﬁích, pohled na hﬁích v rÛzn˘ch kulturách, 60
Hunter, Howard W., o rozpoznávání Ducha, 99
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CH

Dar Ducha Svatého, 64, 91
Dar jazykÛ, 133
Dary Ducha, 91
Definice, neznám˘ch slov, 21
Denní plánovací zasedání, 150
Denní rozvrh misionáﬁe, viii
Desátek, zákon desátku, 77
Desatero, dodrÏování, 75–76
Desátky a obûti, jak darovat, 79
Dispensace, 32–34
Dispensace, definována, 33
Domácí uãení, 215
Doporuãení na moÏné zájemce, pokyny pro práci
s tûmito doporuãeními, 163
Doporuãení z médií, 163
Doporuãení z ústﬁedí Církve, 163
Druh˘ pﬁíchod JeÏí‰e Krista, 37
Dﬁívûj‰í zájemci, jako zdroj pro nacházení lidí
pro uãení, 166
Duch Eliá‰Ûv, 163–165
Duch Svat˘, dar Ducha Svatého, 91
moc Ducha Svatého, 90
osobnost Ducha Svatého, 90
uãení se prostﬁednictvím Ducha Svatého, 18
Duch, má ﬁídit v˘uku, 176

Chrámy, uctívání v chrámech, 85

C
Cabrera, Victor Manuel, pﬁíbûh o obrácení,
157–158
Celestiální království, 52
Cíle, a t˘denní plánovací zasedání, 147–150
jak si urãovat cíle, 146
Ctnost, 118–119
Cudnost, zákon cudnosti, 76
â

I
Informaãní pyramida, 140
Informaãní rámeãky, v KaÏte evangelium mé, x–xi
Inventura vztahu mezi spoleãníky, 150
J
Jazyk misie, a rodn˘ jazyk, 127
pﬁíprava na uãení se jazyku misie, 127
vyÏaduje oddanost, 128
Jazyk, uãení se jazyku, a mluvnice, 130
a uãení se zpamûti, 129–130
cíle, 129
nástroje pro uãení se jazyku
se spoleãníkem, 131–132
studijní plán, 129–131
zásady uãení se jazyku, 128–129
Jazyky, dar jazykÛ, 133
JeÏí‰ Kristus, jako Vykupitel, 50–51, 59–60
pomáhání lidem uãit se o JeÏí‰i Kristu, 46–47
pozemská sluÏba, 34
usmíﬁení JeÏí‰e Krista. Viz Usmíﬁení
zjevil se Josephu Smithovi, 37
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vyuÏití misionáﬁi a vedoucími sboru, xi
Kimball, Spencer W., o misionáﬁské a chrámové
práci, 164
o ustanovení, 4
Klíãové ukazatele, definovány, 138–139
pro obrácení, 138–139
stanovení cílÛ pro klíãové ukazatele, 146
KnûÏství a pomocné organizace, 82–83
KnûÏství, Aronovo, 82
definováno, 33
Melchisedechovo, 82
znovuzﬁízení, 37, 82
Kniha Mormonova, dÛkaz boÏskosti
JeÏí‰e Krista, 103
dÛkaz znovuzﬁízení, 7, 38, 103
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uãení se jazyku misie ãtením Knihy
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Kniha oblasti, popis, 139–141
vyuÏití pro nalezení dﬁívûj‰ích zájemcÛ, 166
Konfirmace, 64
definována, 69
jak se vykonává, 209
pﬁíprava na konfirmaci, 203–204
Viz také Kﬁest a konfirmace
Konfucius, 45
Království slávy, 52
Kristovo svûtlo. Viz Svûtlo Kristovo
Kristus. Viz JeÏí‰ Kristus
Kﬁest a konfirmace, 8–9, 74
otázky a odpovûdi, 206–208
záznamy, 208
Kﬁest, na‰e první smlouva, 62–63
není nutn˘ pro malé dûti, 63
nezpÛsobil˘ch kandidátÛ, 207
nutn˘ pro ãlenství v Církvi, 63
ohnûm, 64
poÏadavky ke kﬁtu, 204
pﬁíprava na kﬁest, 203–204
v˘zva ke kﬁtu, 39, 65
Viz také Pohovor ke kﬁtu
KﬁesÈané, uãení evangeliu tûch, kteﬁí nejsou
kﬁesÈany, 191–192
KﬁesÈanské vlastnosti, darem BoÏím, 115
jak tyto vlastnosti rozvíjet, 122–123
je tﬁeba si je osvojovat, 115
Kﬁestní shromáÏdûní, jak ho vést, 208–209
Kﬁty za mrtvé, 85
KÛl, president kÛlu, povinnosti, 218
KÛl, vedoucí kÛlu, a misionáﬁská práce, 213
povinnosti vedoucích kÛlu, 217–218
KÛl, vysok˘ rádce v kÛlu, povinnosti, 218
Kultura, kulturu je tﬁeba poznat, 132
L
Láska, 117–118
Ledovec, obavy jsou jako ledovec, 187
Lee, Harold B., o dÛleÏitosti rodin, 3
o v˘uce pro porozumûní, 193
Lekce pro nové ãleny, 29
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pro uãení zájemcÛ, 29
vyuÏití ke studiu a ke ‰kolení, 29
Luther, Martin, 44
M
Matky, povinnosti matek, 84
Maxwell, Neal A., o nadûji, 117
Melchisedechovo knûÏství, znovuzﬁízeno, 37
Ménû aktivní ãlenové, posilování, 213–214
zdroj pro nacházení zájemcÛ, 162
Milosrdenství, definováno, 69
Milost, definována, 69
Misionáﬁ, úãel misionáﬁe, zastupovat JeÏí‰e
Krista, 2
Misionáﬁ, úloha misionáﬁe v obrácení, 92–93
Misionáﬁ, úspûch misionáﬁe, 10–11
Misionáﬁi sboru, povinnosti, 219
jak vyuÏívat KaÏte evangelium mé, xi
Misionáﬁská práce, vykonávaná ãleny, 83
koordinace, 219
Misionáﬁské povolání, a zodpovûdnosti, 4
moc a pravomoc, 4–5
uãit znovuzﬁízenému evangeliu, 175
Misionáﬁsk˘ plánovací diáﬁ, popsán, 144–145
Mladé Ïeny, organizace, 82–83
Mladí muÏi, organizace, 82–83
Mluvení s lidmi, námûty, 157
nástroj pro nacházení, 156–158
Modlitba, a víra, pﬁi procesu obrácení, 93–95
jak proná‰et, 39
návrhy ohlednû modlitby, 94–95
prostﬁedek pro poznání pravdy, 39
pﬁikázání, 73
stupnice pro vyhodnocení, 95
úloha modlitby, 39
Modly, 75
Mohammed, 45
Monson, Thomas S., o jazyku Ducha, 133
o mûﬁení v˘konu, 151
o trpûlivosti, 120
o uãení se ãleny, 179
o vydávání svûdectví, 198
MoÏní zájemci, popis formuláﬁe, 143
N
Nadûje, 117
Nacházení a uãení, 158–159
prostﬁednictvím Ducha, 156
se ãleny, 160–162
Nacházení lidí pro uãení, 155
Nacházení zájemcÛ, návrhy jak, 167
Námûty pro studium a uplatnûní, jak je pouÏívat,
xi
Námitky, jak odpovídat na námitky pomocí
Knihy Mormonovy, 108–109
Napravení, definováno, 70
Následování proroka, 74–75
Naslouchání, pro zlep‰ení jazykov˘ch
dovedností, 130
vyuÏití naslouchání pﬁi v˘uce, 185–186
Nav‰tûvující uãení, 215
Nebesk˘ Otec, 31–32, 48
Nesmrtelnost, definována, 57
vysvûtlena, 52
Nezletilé dûti a kﬁest, 206
Noví ãlenové, jsou opût vyuãováni lekcím,
209–210
jsou vyuãováni lekcím, 29
misionáﬁi se s nimi pﬁátelí, 209–210
posilováni, 213–214
zdroj pro nacházení zájemcÛ, 162
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Obavy, zájemce je tﬁeba zbavit obav, 187
Obdarování, 85
Obrácení, úloha Ducha v obrácení, 92–93
úloha misionáﬁe v obrácení, 92–93
Obrácen˘, kﬁest obráceného definován, 206
Obﬁad, definován, 62–63
Oãi‰tûní od hﬁíchu, 2, 5–6, 59–60
Odpadlictví, definice, 33
Velké odpadlictví, 34–36
Opatrnost pﬁi pﬁijímání zjevení, 98–99
Oslavení, 52
definováno, 57
Osobní studium, plán, viii
úãel, viii–ix
Osobní zjevení, 89–90
Otázky du‰e, a Kniha Mormonova, 107–108
Otázky, a závazek, 197
jak odpovídat na otázky pomocí Knihy
Mormonovy, 108–109
vyuÏití otázek pﬁi v˘uce, 183–184
Otcové, povinnosti otcÛ, 84
P
Pablo, pﬁíbûh o obrácení skrze sluÏbu, 168–169
Packer, Boyd K., o duchovních zku‰enostech, 99
o Duchu pﬁi obrácení, 92
o kﬁtu vodou a ohnûm, 9
o rozpoznávání Ducha, 96, 99
o svûtle Kristovû, 90
o tom, jak studium mûní chování, 19
o vnucování duchovních vûcí, 101–102
o v˘Ïivné moci Knihy Mormonovy, 108
Pád Adama a Evy, 48–49
definován, 57
Perry, L. Tom, o poslu‰nosti, 122
Perspektivní star‰í, zdroj pro nalézání zájemcÛ,
162
Píle, 121
Písma, vyuÏití písem pﬁi v˘uce, 180–182
zatrhávání, 24
Viz také Studium písem, pﬁikázání
Plán misie sboru, 220
Plán spasení, 46–53
schéma, 53
Pohovor ke kﬁtu, jak ho vést, 205–208
kdo ho vede, 206
otázky, 205–206
pﬁíprava zájemcÛ, 203
Pokání, 61–62, 188–190
a závazek, 195
Pokora, 120–121
Pomocné organizace, povinnosti vedoucích, 218
Pomocné sdruÏení, 82
Poselství o znovuzﬁízení, 31
a rodiny, 159–160
vysvûtleno, 6–8
Poselství Prvního pﬁedsednictva, v
Poslu‰nost, 122
pﬁikázání, 71
Potrat a zpÛsobilost pro kﬁest, 207
Povûﬁení uãit znovuzﬁízenému evangeliu, 1
Povolání v Církvi, 86
Viz také Misionáﬁské povolání
PoÏehnání a závazky, 197–198
Pravá láska, 117–118
Pravomoc, knûÏství ztracena, 34–35
misionáﬁe, 4

znovuzﬁízena, 36
President misie, povinnosti, 217
Presidenti Církve, o misionáﬁské práci, 11–13
Primárky, organizace, 83
Prohlá‰ení prorokÛ o misionáﬁské práci, 11–13
Proroci, úloha prorokÛ, 32–33
vysvûtlení, 33
Viz také Prohlá‰ení prorokÛ o misionáﬁské
práci
PrÛbûÏná kontrola, a závazek, 200
PruÏnost, pﬁi uãení, vii
ve studiu, vii
První pﬁedsednictvo, o misionáﬁské práci, 29–30
Pﬁátelství, navazování s nov˘mi ãleny, 209
Pﬁedpozemsk˘ Ïivot, 47
definován, 58
Pﬁedsmrteln˘ Ïivot, definován, 58
Pﬁikázání, 70–80
jak pﬁikázání studovat, 71
jak pﬁikázáním uãit, 70–71
PÛst, zákon pÛstu, 78
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a navazování pﬁátelství s novû obrácen˘mi,
216
a pomáhání nov˘m obrácen˘m slouÏit
v povolání, 216
a vyÏivování novû obrácen˘ch, 216–217
zodpovûdnost za navazování pﬁátelství, 214
Reformace, 35
Reformátoﬁi, 44
Reinkarnace a vzkﬁí‰ení, 52
Rodina BoÏí, 31–32, 155
Rodina, úãel rodiny, 84
„Rodina – Prohlá‰ení svûtu“, 3, 84
Rodinná historie, jako zdroj pro nalézání
zájemcÛ, 163–165
Rodinná historie, práce na rodinné historii, 85
Rodinn˘ domácí veãer, 84
Rodiny, poÏehnány evangeliem, 32
uãení o dÛleÏitosti rodin, 159–160
znovuzﬁízené evangelium Ïehná rodinám, 3
Rozvrh. Viz Denní rozvrh misionáﬁe
S
Sabatní den, svûcení, 73
Sbor, vedoucí sboru a misionáﬁská práce, 213
povinnosti vedoucích sboru, 217
Schultz, Frank a Mildred, pﬁíbûh o obrácení,
164–165
SchÛzka okrsku, a studium, viii
úãel, ix
Slovo moudrosti, 77
SluÏba, ãlenÛ Církve, 86
jako zdroj pro nacházení zájemcÛ, 168–169
Smith, Hyrum, o uãení prvních zásad, 6
Smith, Joseph F., o pocitech pﬁi svém kﬁtu, 222
Smith, Joseph, a první vidûní, 36–37
a znovuzﬁízení, 36–37
o daru Ducha Svatého, 91
o kázání evangelia, 160
o Knize Mormonovû jako o závûrném kameni,
103
o kﬁtu vodou a Duchem Svat˘m, 9
o potﬁebû zjevení, 89
o spoléhání se na Ducha, 97
o uãení v‰ech, kteﬁí jsou dostupní, 156
Smlouva, definována, 69
vysvûtlena, 62
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Smrtelnost, 49
definována, 59
úãel smrtelnosti, 31–32
Sniderovi, pﬁíbûh o Sniderov˘ch, 113
Soud, definován, 58
koneãn˘, 52
Souhrnná telefonní zpráva, popis formuláﬁe, 143
Spasení, definováno, 58
dostupné v‰em, 85
plán spasení, 46–53
Spoleãníci, inventura vztahu mezi spoleãníky,
150
Stanovení cíle, 137, 146
Strom Ïivota, ãinnost, 2
Stﬁediska rodinné historie, jako zdroj pro
nalézání zájemcÛ, 164
Studijní deník, vysvûtlen, x
Studium písem, pﬁikázání, 72–73
Studium se spoleãníkem, plán, viii
úãel, ix
Studium, efektivní, 17
jako pﬁíprava na v˘uku, 19–22
návrhy pro efektivní studium, 22–24
pokyny ke studiu, 20–21
schválené zdroje, 23
zaãít s modlitbou, 17, 22
Stvoﬁení, zemû, 48
Svátost, 63
Svat˘ Duch zaslíbení, 91
Svûdectví, vydávat ãasto, 198–199
Svûtlo Kristovo, 90
Svoboda jednání, 48, 49
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Vûãné manÏelství, 84
Vûãn˘ Ïivot, definován, 69
Vedoucí knûÏství, povinnosti, 217–218
Vedoucí misie sboru, povinnosti, 218–219
Vûrni víﬁe, 21
Viklef, Jan, 44
Víra, a modlitba, 93–95
a nacházení lidí pro uãení, 155
víra v JeÏí‰e Krista, 60–61, 116–117
Vlastnosti, jak je studovat, 116
Kristovy, 115
V˘bûr knih schválen˘ pro misionáﬁe, viii
Vyhodnocení vlastností, sebehodnocení, 126
Vykoupení, definováno, 58
Vysvûtlení, neznám˘ch slov, 21
Vytrvání do konce, 64, 87
definováno, 69
V˘uka. Viz Uãení
Vzkﬁí‰ení, 52
definováno, 51, 58
W
Wirthlin, Joseph B., o vyuÏívání Knihy
Mormonovy, 110
Wycliffe, John, 44
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Young, Brigham, o získání svûdectví, 199

Taylor, John, o jednoduché v˘uce, 182
Tûlesná smrt, definována, 58
Telestiální království, 52
Terestriální království, 52
Trpûlivost, 120
T˘denní plánovací zasedání, pokyny, 147–150
T˘denní zpráva misionáﬁe, popis formuláﬁe, 145
Tyndale, William, 44
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Úãel misionáﬁe, 1
Uãení se zpamûti a v˘uka, vii
Uãení se, ãlenové Církve a jejich uãení se, 86–87
Duchem Svat˘m, 18
proces pﬁijímání zjevení, 18
Uãení, a nacházení, 158–159
a naslouchání, 185–186
a uãení se zpamûti, vii
délka lekcí, vii
délka schÛzek, 178
jak zaãít, 176–177
misionáﬁi uãí evangeliu, 175
prostﬁednictvím Ducha, 3–4
První pﬁedsednictvo radí ohlednû uãení,
175–176
pﬁizpÛsobení potﬁebám vyuãovan˘ch, 177–178
s otázkami, 183–184
s písmy, 180–182
se ãleny, 179
se spoleãníkem, 178–179
uãení lidí, kteﬁí nejsou kﬁesÈany, 191–192
v církevním povolání, 86
Usmíﬁení, 31–33, 34, 48, 51–52, 60–61
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definováno, 58
Úspûch, definován, 10–11
Utvrzování Církve, 10

Zahrada Eden, 48–49
Zájemci, misionáﬁi mají pﬁipravit zájemce, aby
ãetli Knihu Mormonovu, 110–111
na pohovor ke kﬁtu, 203–204
stanovování cílÛ, 147–150
Zákon, dodrÏujte a ctûte zákon, 81
Zákony a obﬁady, jak studovat zákony a obﬁady,
81–82
jak uãit o zákonech a obﬁadech, 82
po kﬁtu, 81–87
Zákony státu, dodrÏujte a ctûte , 81
Zatrhávání v písmech, 24
Závazek, a poÏehnání, 197–198
a prÛbûÏná kontrola, 200
a pﬁímé otázky, 197
nutná souãást pokání, 195
posiluje víru, 196
Závazek, v˘zvy k závazkÛm, 195–196
Závazky, úãel, 8
ZávaÏné zloãiny a zpÛsobilost pro kﬁest, 207
Závislost, léãba závislosti, 188–190
Záznam pokroku, popis formuláﬁe, 142
Záznam v˘uky, popis formuláﬁe, 141–142
Záznamy, o kﬁtu a konfirmaci, 208
Zjevení, osobní, 89–90
Zklamání, 10–11
Znalosti, 119
Znovuzﬁízení, evangelia, 36–37
poselství o znovuzﬁízení, vysvûtleno, 6–8
Zodpovûdnost, 151
Zónová konference, a studium, viii
Îivot na zemi, 49

Zapamatujte si...
• Va‰ím cílem je pﬁivádût du‰e ke Kristu.
• Pﬁipravujte lidi na splnûní poÏadavkÛ stanoven˘ch pro kﬁest, jak jsou
uvedeny v Nauce a smlouvách 20:37 a v otázkách pro pohovor ke kﬁtu.
• Modlete se ãasto za sebe a za druhé.
• Spoléhejte se na Ducha, aby vám ukazoval, kam máte jít, co máte dûlat
a co máte ﬁíkat.
• Buìte dÛslednû poslu‰ní.
• Jazyk své misie studujte kaÏd˘ den.
• Naplánujte si kaÏd˘ den a zamûﬁujte se na klíãové ukazatele.
• KaÏd˘ den pracujte efektivnû, a to po cel˘ den.
• Îádejte kaÏdého o doporuãení na moÏné zájemce!
• Uãte, kdyÏ nacházíte; nacházejte, kdyÏ uãíte.
• âtûte Knihu Mormonovu s tûmi, které uãíte.
• Uãte lidi, Ïe dÛleÏit˘m zpÛsobem, jak poznat, Ïe Joseph Smith je prorok
BoÏí, je ãíst Knihu Mormonovu a modlit se o ní.
• KaÏdého zájemce kontaktujte dennû.
• âasto vydávejte svûdectví.
• SnaÏte se mít na kaÏdé lekci nûjakého ãlena.
• VÏdy stanovte datum a ãas konání pﬁí‰tí lekce.
• Pozvûte v‰echny zájemce na kﬁestní shromáÏdûní.
• Na závûr kaÏdé lekce zanechte zájemcÛm nûco, co si mohou v rámci
pﬁípravy na pﬁí‰tí náv‰tûvu pﬁeãíst a o ãem mohou pﬁemítat.
• Navazujte vztah se ãleny tím, Ïe jim slouÏíte a Ïe spolupracujete
s vedením sboru.
• Pomáhejte vedoucím sboru s ãinnostmi, které jsou zamûﬁené na udrÏení
a aktivizaci.
• Pomáhejte kaÏdému, koho uãíte, ãinit závazky, které vedou k pokání a
které posilují víru ve Spasitele.
• Milujte Pána a sluÏte Mu co nejlépe.
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