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Sprievodca misionárskou sluÏbou

KáÏte Moje evanjelium
(pozri NaZ 50:14)

âiÀte pokánie v‰etky konãiny zeme a poìte ku mne a buìte pokrstení v mojom
mene, aby ste mohli byÈ posvätení prijatím Ducha Svätého (pozri 3. Nefi 27:20).
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Meno:

Zapamätajte si toto...
Misia a dátumy zaãiatku a konca sluÏby:

• Va‰ou úlohou je priviesÈ du‰e ku Kristovi.
• Pripravujte ºudí na splnenie podmienok pre krst, ktoré sú uvedené v Náuke
a zmluvách 20:37 a v otázkach pre pohovor pred krstom.

Zoznam území:

• Modlite sa ãasto za seba a za ostatn˘ch.
• Spoliehajte sa na Ducha, ktor˘ vám ukáÏe kam máte ísÈ, ão máte robiÈ a ão
povedaÈ.
• Buìte dôsledne poslu‰n˘.
• ·tudujte jazyk va‰ej misie kaÏd˘ deÀ.
Spoloãníci:

• Plánujte kaÏd˘ deÀ a zamerajte sa na kºúãové ukazovatele.
• KaÏd˘ deÀ pracujte efektívne, a to po cel˘ deÀ.
• P˘tajte si odporuãenia od kaÏdého!
• Uãte, keì vyhºadávate; nachádzajte, keì uãíte.

Mená a adresy pokrsten˘ch a konfirmovan˘ch ºudí:

• âítajte Knihu Mormonovu s t˘mi, ktor˘ch uãíte.
• Uãte ºudí, Ïe dôleÏit˘m spôsobom ako obdrÏaÈ svedectvo o tom, Ïe Joseph
Smith je prorok BoÏí, je ãítaÈ Knihu Mormonovu a modliÈ sa, ãi je pravdivá.
• Denne kontaktujte kaÏdého záujemcu.
• âasto vydávajte svedectvo.
• Majte ãlena na kaÏdej moÏnej lekcii.
• VÏdy stanovte konkrétne dátumy a ãas pre nasledujúcu lekciu.
• Pozvite v‰etk˘ch záujemcov, aby sa zúãastnili krstného zhromaÏdenia.
• Po kaÏdej lekcii nechajte záujemcovi nieão, ão by mohol ãítaÈ a o ãom by
mohol prem˘‰ºaÈ, aby sa pripravil na nasledujúce stretnutie.
• Budujte vzÈahy s ãlenmi t˘m, Ïe im budete slúÏiÈ a a budete
spolupracovaÈ s vedúcimi zboru.
• Pomáhajte vedúcim zboru s udrÏaním ãlenov a aktivaãn˘mi ãinnosÈami.
• Pomáhajte kaÏdému koho uãíte ãiniÈ záväzky, ktoré ich privedú k pokániu
a posilnia ich vieru v Spasiteºa.
• Milujte Pána a slúÏte Mu najlep‰ie ako viete.

KáÏte Moje evanjelium
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Posolstvo Prvého predsedníctva
Drah˘ priateº misionár,
blahoÏeláme Vám k úÏasnej príleÏitosti, ktorú máte, byÈ misionárom.
Neexistuje závaÏnej‰ia práca, neÏ je táto a ani Ïiadna, ktorá by priná‰ala
väã‰ie uspokojenie.
Príruãka KáÏte Moje evanjelium je zam˘‰ºaná tak, aby Vám pomohla byÈ
lep‰ie pripraven˘m, duchovne vyspelej‰ím a byÈ presvedãivej‰ím
uãiteºom. Nabádame Vás, aby ste ju pouÏívali denne pri va‰ej osobnej
príprave a príprave so spoloãníkom a pri va‰ich okrskov˘ch stretnutiach
a zónov˘ch konferenciách. ·tudujte odporuãené písma a uãte sa náuky
a zásady.
Vyz˘vame Vás, aby ste pozdvihli nov˘ zmysel pre povinnosÈ pomáhaÈ ná‰mu
Otcovi v Nebi v Jeho úÏasnej práci. KaÏd˘ misionár hrá dôleÏitú úlohu
v pomoci priniesÈ ãloveku nesmrteºnosÈ a veãn˘ Ïivot (pozri MojÏi‰ 1:39).
Pán Vás odmení a hojne poÏehná, ak Mu budete pokorne a s modlitbou slúÏiÈ.
âaká na Vás oveºa viac ‰Èastia, ako ste kedy mohli zaÏiÈ, keì pracujete medzi
Jeho deÈmi.
Prvé predsedníctvo
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Úvod: Ako najlep‰ie pouÏívaÈ
príruãku KáÏte Moje evanjelium?
KáÏte Moje evanjelium
PouÏívajte príruãku KáÏte Moje evanjelium na
Sprievodca misionárskou sluÏbou
uspokojenie va‰ich potrieb ako misionára. âas
áÏte Moje evanjelium
vyhraden˘ pre ‰túdium môÏete venovaÈ niekoºk˘m
odstavcom—alebo celej kapitole. Kapitoly môÏete
‰tudovaÈ tak ako sú usporiadané alebo naplánovaÈ
iné poradie, ktoré viac vyhovuje va‰ím potrebám.
Táto flexibilita vám dovoºuje ‰tudovaÈ to ão
potrebujete vtedy, keì to potrebujete a pod vedením
misijného prezidenta.
V‰etky kapitoly v príruãke KáÏte Moje evanjelium
vám pomôÏu pripraviÈ sa k naplneniu vá‰ho cieºa ako
misionára. Keì v‰ak zaãnete ‰tudovaÈ 3. kapitolu,
môÏete si v‰imnúÈ rozdiel v prístupe. Väã‰ina kapitol
je adresovaná vám. Kapitola 3 je viac adresovaná
pre väã‰í okruh ºudí. Z kapitoly 3 sa môÏete nauãiÈ:
(a) posilÀovaÈ svoje vlastné vedomosti a svedectvo o evanjeliu, (b) uãiÈ ostatn˘ch a pripraviÈ
ich na to, aby uzatvárali a dodrÏiavali záväzky a zmluvy.
Náuky v niektor˘ch ìal‰ích kapitolách vám môÏu pomôcÈ uãiÈ záujemcov a nov˘ch
ãlenov. Napríklad: Kapitola 4 „Ako môÏem rozpoznaÈ a porozumieÈ Duchu?“ vám môÏe
pomôcÈ uãiÈ niektor˘ch záujemcov o tom ako nadobudnúÈ svedectvo prostredníctvom
moci Ducha Svätého. Kapitola 5 „Aká je úloha Knihy Mormonovej?“ vám môÏe pomôcÈ
vyrie‰iÈ obavy záujemcov t˘kajúce sa ãítania Knihy Mormonovej. Nápady z Kapitoly 2
„Ako ‰tudovaÈ efektívne a ako sa pripraviÈ na v˘uãbu?“ pomôÏu novo obráten˘m získaÈ
viac z ich ‰túdia Knihy Mormonovej.
Príruãka KáÏte Moje evanjelium je zameraná na základy misionárskej práce. Nemá
odpoveì na kaÏdú otázku alebo situáciu, s ktorou sa stretnete. Budete efektívnej‰ím, ak
budete nasledovaÈ Ducha, hºadaÈ v písmach, dodrÏiavaÈ prikázania a pouÏívaÈ to, ão ste
sa nauãili.
Kapitoly ‰tudujte poãas celej va‰ej misie. PouÏívajte to, ão ste sa nauãili. ZhodnoÈte svoju
prácu. Misionári, ktorí sa snaÏia denne pripravovaÈ a usilujú sa pravidelne zlep‰ovaÈ,
obdrÏia vedenie od Ducha Svätého a uvidia poÏehnania vo svojich Ïivotoch.
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(pozri NaZ 50:14)

âiÀte pokánie v‰etky konãiny zeme a poìte ku mne a buìte pokrstení v mojom

mene, aby ste mohli byÈ posvätení prijatím Ducha Svätého (pozri 3. Nefi 27:20).

Misionárske lekcie
Máte moÏnosÈ vyuãovaÈ lekcie ak˘mkoºvek spôsobom, ktor˘ najlep‰ie pomôÏe ºuìom
pripraviÈ sa na ich krst a konfirmáciu. Va‰im cieºom nie je iba prebraÈ materiál; va‰im
cieºom je pomôcÈ druh˘m, prísÈ ku Kristovi prostredníctvom viery v JeÏi‰a Krista, pokánia,
krstu, daru Ducha Svätého a vytrvania aÏ do konca. Lekcia nemá trvaÈ viac ako 45 minút.
MoÏno zistíte, Ïe ãas, ktor˘ máte umoÏní iba krat‰ie vyuãovacie náv‰tevy. V tom prípade
budete potrebovaÈ ãasté, krátke vyuãovacie náv‰tevy s men‰ími ãasÈami materiálu.
Lekcie môÏete vyuãovaÈ rozliãn˘mi spôsobmi. To, ktorú lekciu vyuãovaÈ, kedy a koºko
ãasu jej venovaÈ, stanovíte najlep‰ie na základe potrieb záujemcu a podºa toho, k ãomu
vás nabáda Duch. Neuãte sa naspamäÈ celú lekciu.
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Osobné ‰túdium, ‰túdium so spoloãníkom, okrskové stretnutia a zónové
konferencie
Efektívne ‰túdium poãas va‰ej misie vám pomôÏe naplniÈ vá‰ cieº ako misionára a posilní
va‰e svedectvo o evanjeliu JeÏi‰a Krista. Osobné ‰túdium, ‰túdium so spoloãníkom,
okrskové stretnutia a zónové konferencie sú pre vás ‰tyri najdôleÏitej‰ie príleÏitosti na
‰túdium. Vá‰ denn˘ plán zah⁄Àa ãas na kaÏdodenné osobné ‰túdium a ‰túdium so
spoloãníkom.
Denn˘ plán misionára*
6:30 VstaÀte, pomodlite sa, cviãte (30 minút) a pripravte sa na deÀ.
7:30 RaÀajky.
8:00 Osobné ‰túdium: Knihy Mormonovej, ostatn˘ch písiem, náuk z misionárskych lekcií
a ostatn˘ch kapitol z príruãky KáÏte Moje evanjelium, the Missionary Handbook (Príruãku
misionára) a the Missionary Health Guide (Zdravotn˘ sprievodca misionára).
9:00 ·túdium so spoloãníkom: Podeºte sa s t˘m, ão ste sa nauãili poãas osobného ‰túdia,
pripravte sa na vyuãovanie, cviãte sa vo v˘uãbe, ‰tudujte kapitoly z príruãky KáÏte Moje
evanjelium, potvrìte si plány na deÀ.
10:00 Zaãnite s kázaním. Misionári uãiaci sa jazyk, pokraãujú v ‰túdiu tohoto jazyka ìal‰ích 30
aÏ 60 minút, vrátane plánovania ãinností spojen˘ch s uãením sa jazyka poãas dÀa.
Misionári môÏu vyãleniÈ ìal‰iu hodinu na obed a ìal‰ie ‰túdium a hodinu na veãeru v
období, ktoré sa bude najlep‰ie hodiÈ ku kázaniu. Obyãajne sa má veãera skonãiÈ pred 18:00.
21:00 Návrat do bytu (iba ak nevyuãujete lekciu; vtedy sa vráÈte pred 21:30) a plánovanie ãinností
na nasledujúci deÀ (30 minút). Pí‰te si denník, pripravte sa na spánok, pomodlite sa.
22:30 Odoberte sa do postele.
* Po konzultácii s predsedníctvom sedemdesiatnikov alebo predsedníctvom územia môÏe vá‰ misijn˘ prezident

• Our Search for Happiness (Na‰e hºadanie ‰Èastia)
• True to the Faith (Vern˘ vo viere)
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• Our Heritage (Na‰e dediãstvo)
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• Jesus the Christ (JeÏi‰ ten Kristus)
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Osobné ‰túdium
Cieºom osobného ‰túdia je posilniÈ va‰u
znalosÈ a svedectvo o znovuzriadenom evanjeliu
a pomôcÈ vám pripraviÈ sa ãeliÈ potrebám t˘ch,
ktor˘ch vyuãujete. Vo va‰om osobnom ‰túdiu
sa zamerajte na základné diela a schválenú
misionársku kniÏnicu:
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To, ão sa nauãíte poãas osobného ‰túdia vám
pomôÏe pri ‰túdiu so spoloãníkom, okrskovom
stretnutí a na zónov˘ch konferenciách, kde
budete uãiÈ jeden druhého náuku kráºovstva
(pozri NaZ 88:77). To, ão získate zo svojho ãasu
vyhradeného pre ‰túdium a okrskové stretnutia,
vám pomôÏe vyuãovaÈ s duchovnou silou.

Vy u ã
ova nie lekcií

Úvod

Svoje osobné ‰túdium zefektívnite, keì budete:

Poznámky

• âítaÈ z Knihy Mormonovej a ostat˘ch písiem.
• ·tudovaÈ náuky z misionárskych lekcií.
• ·tudovaÈ ostatné kapitoly z príruãky KáÏte Moje evanjelium.
·túdium so spoloãníkom
Cieºom ‰túdia so spoloãníkom je: (1) budovanie jednoty vo va‰om spoloãenstve v súlade
s vyuãovaním prostredníctvom Ducha, (2) zameranie sa na pokrok t˘ch, ktor˘ch vyuãujete.
Va‰e ‰túdium so spoloãníkom sa stane efektívnej‰ím, keì sa:
• Navzájom podelíte o preniknutie do podstaty veci pri osobnom ‰túdiu.
• Pripravíte na konkrétne vyuãovanie lekcií, náv‰tevy ãlenov, príleÏitosti na vyhºadávanie
a iné ãinnosti. ·tudujte materiál, ktor˘ vám pomôÏe vyuãovaÈ, vyhºadávaÈ a pracovaÈ
e‰te efektívnej‰ie. Diskutujte o ºuìoch, s ktor˘mi pracujete. Naplánujte si ako vyuÏiÈ to,
ão ste sa nauãili.
• Poãas dÀa pokraãujte v diskusii o zásadách, cieºoch, zruãnostiach a plánoch zo ‰túdia
so spoloãníkom.
Okrskové stretnutia
Cieºom okrskového stretnutia je uãiÈ jeden druhého náuku kráºovstva (pozri NaZ 88:77).
• Okrskové stretnutia sa majú konaÈ kaÏd˘ t˘ÏdeÀ a majú trvaÈ 60 aÏ 90 minút.
• Vedúci okrsku naplánuje a vedie okrskové stretnutie a môÏe poÏiadaÈ ostatn˘ch
misionárov o pomoc pri v˘uãbe.
• Okrskové stretnutia majú obsahovaÈ:
– Podelenie sa navzájom o preniknutie do podstaty veci pri osobnom ‰túdiu a ‰túdiu
so spoloãníkom.
– Precviãovanie si lekcií v rozliãn˘ch prostrediach.
– Vysvetºovanie, názorné ukáÏky a precviãovanie zásad a postupov opísan˘ch
v príruãke KáÏte Moje evanjelium.
– Diskusiu o pokroku a potrebách záujemcov.
– Diskusiu o konkrétnych problémoch a konkrétne problémy v okrsku.
– Podelenie sa so skúsenosÈami a svedectvami o misionárskej práci.
• Vedúci okrsku majú vyuÏiÈ okrskové stretnutie na obdrÏanie hlásení t˘kajúcich sa
úsilia misionárov v okrsku. Nemajú v‰ak stanovovaÈ ciele alebo kvóty pre ostatn˘ch
misionárov.
Zónové konferencie
Zónové konferencie sa konajú pod vedením misijného prezidenta.

Prvky v príruãke KáÏte Moje evanjelium
KaÏdá kapitola v príruãke KáÏte Moje evanjelium má niekoºko prvkov. Tieto prvky vám
majú pomôcÈ získaÈ viac z vá‰ho ‰túdia—nie nútiÈ vás uãiÈ sa urãit˘m spôsobom.
PouÏívajte tieto prvky prispôsobené va‰im vlastn˘m potrebám.
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·tudijn˘ denník
Príruãka KáÏte Moje evanjelium vás ãasto Ïiada, aby ste pouÏili vá‰ ‰tudijn˘ denník, aby
vám pomohol porozumieÈ, objasniÈ a zapamätaÈ si to, ão ste zistili. Star‰í Richard G. Scott
uãil: „ZnalosÈ, ktorá je starostlivo zaznamenaná, je znalosÈou dostupnou v ãase potreby.
Duchovne citlivé informácie majú byÈ uchovávané na posvätnom mieste, ktoré oznamuje
Pánovi ako si ich váÏite. Tento zvyk zvy‰uje pravdepodobnosÈ, Ïe obdrÏíte väã‰ie svetlo“
(„Acquiring Spiritual Knowledge“, Ensign, november 1993, 86). Vracajte sa späÈ k vá‰mu
‰tudijnému denníku, aby ste si pripomenuli duchovné záÏitky, videli nové dôleÏité
skutoãnosti a rozpoznali vá‰ rast.
Va‰im ‰tudijn˘m denníkom môÏe byÈ viazan˘ denník, zápisník alebo karisblok.
Zapisujte a trieìte svoje my‰lienky a dojmy tak˘m spôsobom, ktor˘ zodpovedá ‰t˘lu
ak˘m sa uãíte. Vytvorte si svoj vlastn˘ systém ako ão najºah‰ie sprístupniÈ kºúãovú
informáciu v budúcnosti. PouÏívajte ho ãasto na opakovanie, prístup a vyuÏitie toho ão
ste sa nauãili. PoÏívajte vá‰ ‰tudijn˘ denník na zaznamenávanie si poznámok a dojmov
poãas vá‰ho osobného ‰túdia a ‰túdia so spoloãníkom, na okrskov˘ch stretnutiach,
zónov˘ch konferenciách a na pohovoroch s misijn˘m prezidentom.
Informaãné okienka
Okienka v príruãke KáÏte Moje evanjelium vám pomôÏu uãiÈ sa. Niektoré okienka
predstavujú alebo sumarizujú kºúãové body. Iné vám pomôÏu zameraÈ sa na ‰túdium,
uãiÈ sa z písiem, vyuÏiÈ to ão ste sa nauãili, rozvinúÈ va‰e schopnosti a uspokojiÈ potreby
t˘ch, ktor˘ch vyuãujete. V mnoh˘ch prípadoch sú tieto okienka jednoducho poãiatoãn˘m
bodom. S modlitbou budujte na ãinnostiach v okienkach rozvíjaním nov˘ch ‰tudijn˘ch
ãinností a vyhºadávaním ìal‰ích písiem.
„ZváÏte toto.“ Väã‰ina kapitol zaãína otázkou v okienku „ZváÏte
toto“. Tieto otázky sa zameriavajú na kºúãové body kapitoly
a poskytujú rámcové zhrnutie pre va‰e ‰túdium. PouÏívajte
tieto otázky na usporiadanie, porozumenie, zamyslenie
a vyuÏitie toho ão ste sa nauãili.

„Zapamätajte si toto.“ Väã‰ina kapitol konãí okienkom
„Zapamätajte si toto“—zhrnutím v‰etk˘ch dôleÏit˘ch bodov
z kapitoly. Keì ukonãíte ‰túdium kapitoly, zopakujte si tieto
vyhlásenia, aby ste sa uistili, Ïe rozumiete t˘mto hlavn˘m
bodom. ZhodnoÈte ako dobre vyuÏívate tieto body a naplánujte
si ako vyuÏijete to ão ste sa nauãili.
„·túdium písma.“ Tieto okienka vás dovedú k odkazom, na
ktor˘ch môÏete stavaÈ va‰e porozumenie a svedectvo. Stavajte
na t˘chto odkazoch hºadaním dodatoãn˘ch písiem. P˘tajte sa
samého seba dodatoãné súvisiace otázky, ktoré vám pomôÏu
získaÈ porozumenie a vyuÏitie toho, ão ste sa nauãili.
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„âinnosÈ.“ Väã‰ina kapitol obsahuje ãinnosti pre osobné ‰túdium
a ‰túdium so spoloãníkom na obohatenie vá‰ho uãenia a vyuÏitie
toho, ão ste sa nauãili. Opakujte tieto ãinnosti poãas celej va‰ej
misie. âasom kaÏd˘ získate nové pochopenie veci, pretoÏe va‰e
potreby—a potreby t˘ch, ktor˘ch uãíte—sa budú meniÈ.

âervené okienka. Tieto okienka obsahujú dôleÏité informácie
a návrhy pre mnoÏstvo vyuãovacích situácii a pre situácie pri
kázaní evanjelia.

Príbehy
V‰etky príbehy v príruãke KáÏte Moje evanjelium sú pravdivé, aj keì mená väã‰iny ºudí
boli zmenené. KaÏd˘ príbeh dokresºuje niekoºko zásad súvisiacich s misionárskou
prácou. Keì budete ãítaÈ tieto príbehy, hºadajte v nich zásady, ktoré vykresºujú.
Nápady pre ‰túdium a vyuÏitie
KaÏdá kapitola konãí dodatoãn˘mi
nápadmi pre osobné ‰túdium,
‰túdium so spoloãníkom, okrskové
stretnutia a zónové konferencie.
Tento bohat˘ zdroj vyuãovacích
ãinností poskytuje príklady
efektívnych spôsobov ako
sa nauãiÈ danú látku. Buìte
kreatívny a vyhºadávajte in‰piráciu
k vytváraniu dodatoãn˘ch ãinností
vÏdy, keì ‰tudujete alebo vyuãujete
jeden z t˘chto oddielov. DopæÀajte
tieto ãinnosti niekoºkokrát poãas va‰ej
misie.

Misionári slúÏiaci v poboãkách a okrskoch
Veºa misionárov slúÏi v poboãkách a okrskoch. Napriek tomu, Ïe táto príruãka hovorí
o zboroch a koloch, tie isté zásady a prístupy sa vzÈahujú aj na poboãky a okrsky. Misijn˘
prezident vám dá pokyny v prípade zmien pri práci s poboãkov˘mi a okrskov˘mi
vedúcimi.

VyuÏitie zborov˘mi misionármi a vedúcimi
Príruãka KáÏte Moje evanjelium je pre misionárov Cirkvi na pln˘ úväzok. Av‰ak zásady
a náuky, ktoré sa tu vyuãujú môÏu vyuÏiÈ zboroví misionárí a vedúci, ktorí sa usilujú
budovaÈ Pánovo kráºovstvo. âasté ‰túdium tejto príruãky im umoÏní naplniÈ ich
zodpovednosti ako ãlenov misionárov a postará sa o jednotu s misionármi na pln˘ úväzok.
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1. Môj cieº

Dan Jones, jeden z najväã‰ích misionárov v tejto dispenzácii, káÏe evanjelium vo Walese.

âo je mojim cieºom
ako misionára?

Poznámky

Vá‰ cieº
PozvaÈ ostatn˘ch, aby pri‰li ku Kristovi t˘m, Ïe im budete pomáhaÈ získaÈ znovuzriadené evanjelium
prostredníctvom viery v JeÏi‰a Krista a Jeho uzmierenia, pokánia, krstu a daru Ducha Svätého
a vytrvania aÏ do konca.
ZváÏte toto
• âo je mojim cieºom ako misionára?
• âo je evanjelium?
• Preão káÏeme evanjelium?
• Preão musím vyuãovaÈ so silou a právomocou?
• âo je posolstvo znovuzriadenia? Preão je to tak dôleÏité?
• âo je mojou zodpovednosÈou keì pomáham ostatn˘m, aby sa obrátili?
• Ako budem vedieÈ ãi som úspe‰n˘m misionárom?

Va‰im poverením je vyuãovaÈ znovuzriadené evanjelium JeÏi‰a Krista.

© 1993 Clark Kelley Price. Nekopírujte.

S

te obklopen˘ ºuìmi. MíÀate ich na ulici, nav‰tevujete ich v ich domovoch, cestujete
s nimi. V‰etci sú deti BoÏie, va‰i bratia a sestry. Boh ich miluje práve tak ako miluje
vás. Veºa z t˘chto ºudí hºadá zmysel Ïivota. Obávajú sa o svoje rodiny. Potrebujú cítiÈ
spolupatriãnosÈ, ktorá prichádza z poznania, Ïe sú deÈmi BoÏími, Ïe sú ãlenmi Jeho veãnej
rodiny. Chcú cítiÈ istotu vo svete meniacich sa hodnôt. Chcú pokoj v tomto svete a veãn˘
Ïivot vo svete ão príde (pozri NaZ 59:23), ale sú zadrÏiavaní od pravdy iba preto, Ïe
nevedia, kde ju nájsÈ (pozri NaZ 123:12).
Evanjelium JeÏi‰a Krista znovuzriadené prostredníctvom proroka Josepha Smitha
poÏehná ich rodiny, naplní duchovné potreby a pomôÏe im vyplniÈ ich najhlb‰ie túÏby. Aj
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keì nemusia vedieÈ preão, potrebujú úºavu od pocitov viny, ktoré prichádzajú z omylov
a hriechov. Potrebujú zaÏiÈ radosÈ z vykúpenia t˘m, Ïe získajú odpustenie svojich hriechov
a dostanú dar Ducha Svätého.
Ako splnomocnen˘ zástupca
JeÏi‰a Krista môÏete vyuãovaÈ
ºudí silou a právomocou,
pretoÏe vykúpenie prichádza
prostredníctvom Svätého Mesiá‰a,
a preto nikto nemôÏe preb˘vaÈ
v prítomnosti BoÏej, iba ak by
to bolo prostredníctvom zásluh
a milosrdenstva a milosti Svätého
Mesiá‰a (pozri 2. Nefi 2:6, 8).
Akonáhle ºudia prijímajú
znovuzriadené evanjelium JeÏi‰a
Krista a obdrÏia obrady krstu
a konfirmácie prostredníctvom
kÀazskej právomoci, môÏu si byÈ istí, Ïe nebudú naveky zavrhnutí (Kniha Mormonova,
titulná strana).
Tak ako bude rásÈ va‰e porozumenie uzmierenia JeÏi‰a Krista, tak bude rásÈ va‰a túÏba
deliÈ sa o evanjelium. Budete cítiÈ to ão cítil Lehi, aké dôleÏité je oboznámiÈ s t˘mito vecami
obyvateºov zeme (pozri 2. Nefi 2:8).
Prezident Ezra Taft Benson uãil: „Boh nám prikázal, aby sme vyniesli toto evanjelium
do celého sveta. Toto je tá príãina, ktorá nás dnes musí zjednocovaÈ. Jedine evanjelium
ochráni svet pred pohromou jeho vlastného sebazniãenia. Iba evanjelium zjednotí ºudí
rôznych rás a národností v mieri. Iba evanjelium prinesie radosÈ, ‰Èastie a spásu ºudskej
rodine“ (The Teaching of Ezra Taft Benson [1988], str. 167).
Ste povolan˘ reprezentovaÈ JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe pomáhate ºuìom oãistiÈ sa od svojich
hriechov. Toto robíte tak, Ïe poz˘vate ºudí, aby pri‰li k JeÏi‰ovi Kristovi a obrátili sa
prostredníctvom Jeho znovuzriadeného evanjelia. Ak chcú prísÈ k Spasiteºovi musia maÈ
v Neho vieru ku pokániu—urobiÈ nevyhnutné zmeny, aby priniesli do svojich Ïivotov
zhodu s Jeho uãením. Takú vieru môÏete ºuìom pomôcÈ rozvinúÈ t˘m, Ïe ich budete
vyuãovaÈ znovuzriadené evanjelium prostredníctvom Ducha a vyzvete ich, aby sa zaviazali
ÏiÈ v súlade s t˘mto uãením. DodrÏiavanie t˘chto záväzkov ich pripraví na zmluvu krstu
a konfirmácie a na vzácny dar Ducha Svätého. OdloÏia prirodzeného ãloveka a stanú sa
Svät˘mi prostredníctvom uzmierenia Krista Pána (pozri Mosiá‰ 3:19).
âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
Prezrite si obrázok stromu Ïivota na tejto strane poãas vá‰ho ‰túdia videnia stromu Ïivota,
ktoré nachádzame v 1. Nefi 8 a 11. V tomto videní strom Ïivota symbolizuje BoÏiu lásku (pozri
1. Nefi 11:21–22).
• Po ãom zatúÏil Lehi, keì pojedol z ovocia? (Pozri 1. Nefi 8:10–18.)
• âo museli urobiÈ ºudia vo videní, aby mohli jesÈ z toho ovocia? âo musíme urobiÈ, aby sme
obdrÏali v‰etky poÏehnania uzmierenia? Ak˘m spôsobom nám záväzky a zmluvy pomáhajú
podieºaÈ sa na t˘chto poÏehnaniach?
• âo je va‰ou povinnosÈou ako misionára v pomoci ostatn˘m nájsÈ ovocie evanjelia a ochutnaÈ
z neho?
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Posolstvo o znovuzriadení evanjelia JeÏi‰a Krista poÏehnáva rodiny. Vìaka
znovuzriadeniu rozumieme BoÏiemu zámeru pre rodiny: „BoÏsk˘ plán ‰Èastia umoÏÀuje,
aby boli rodinné vzÈahy zachované aj po smrti. Posvätné obrady a zmluvy, ktoré sa
vykonávajú vo svät˘ch chrámoch, umoÏÀujú jednotlivcom, aby sa vrátili do BoÏej
prítomnosti a rodinám, aby boli veãne zjednotené“ („Rodina: Prehlásenie svetu“, Ensign,
nov. 1995, 102).
Rodinné vzÈahy môÏu byÈ tu na zemi
zdrojom na‰ej najväã‰ej radosti. Satan napáda
„NajdôleÏitej‰ia Pánova práca,
rodinu na viacer˘ch frontoch a príli‰ veºa rodím
ktorú kedy budete robiÈ bude
je zniãen˘ch t˘mto jeho úsilím. Posolstvo
znovuzriadeného evanjelia JeÏi‰a Krista
ohraniãená stenami va‰ich
umoÏÀuje rodinám, aby sa zjednotili teraz aj vo
vlastn˘ch domovov.“
veãnosti. Îitím zásad evanjelia môÏu rodiny
zakúsiÈ pokoj, radosÈ a pocit spolupatriãnosti
– PREZIDENT HAROLD B. LEE
THE TEACHINGS OF HAROLD B. LEE, VYB. CLYDE J.
a rovnosti v tomto Ïivote. Prostredníctvom svetla
WILLIAMS (1996), 280
evanjelia môÏu rodiny vyrie‰iÈ nedorozumenia,
nezhody a pochybnosti. Rodiny rozpoltené
nezhodami môÏu byÈ uzdravené prostredníctvom pokánia, odpustenia a viery v silu
uzmierenia JeÏi‰a Krista. „·Èastie v rodinnom Ïivote sa dá najlep‰ie dosiahnuÈ vtedy, keì
je zaloÏené na uãeniach Pána JeÏi‰a Krista. Úspe‰né manÏelstvá a rodiny sú zaloÏené a
udrÏované na zásadách viery, modlitby, pokánia, odpustenia, úcty, lásky, súcitu, práce a
plnohodnotn˘ch oddychov˘ch ãinností“ (Ensign, november 1995, 102).
SnaÏte sa nachádzaÈ a vyuãovaÈ rodiny—otca, matku a deti—ktorí sa môÏu navzájom
podporovaÈ v Ïití evanjelia a nakoniec byÈ speãatení ako rodinná jednotka znovuzriadenou
kÀazskou právomocou.

Vyuãovanie s Duchom
PretoÏe evanjelium JeÏi‰a Krista je „mocou BoÏou je ono na spasenie kaÏdému veriacemu“
(Rímskym 1:16), posolstvo znovuzriadeného evanjelia musí byÈ vyuãované s boÏskou
silou—silou Ducha Svätého, ktor˘ je tretím ãlenom BoÏstva. âasto ho naz˘vame aj Duch
a jedna z Jeho úloh je vyuãovaÈ a svedãiÈ o pravde. Keì budete vyuãovaÈ s mocou, Duch
Svät˘ bude:
• UãiÈ vás nové pravdy a prinesie náuky, ktoré ste ‰tudovali do va‰ej pamäte
(pozri Ján 14:26).
• DávaÈ vám slová, ktoré môÏete hovoriÈ práve v ten moment, keì ich budete potrebovaÈ
(pozri NaZ 84:85).
• NiesÈ va‰e posolstvo do s⁄dc ºudí, ktor˘ch vyuãujete (pozri 2. Nefi 33:1).
• SvedãiÈ o pravdivosti vá‰ho posolstva a potvrdí va‰e slová (pozri NaZ 100:5–8).
• PomáhaÈ vám rozoznaÈ potreby ºudí, ktor˘ch vyuãujete (pozri Alma 12:7).
Duch je nevyhnutn˘ pre vyuãovanie pravdy evanjelia spôsobom, ktor˘ buduje vieru
v ostatn˘ch. Keì sa snaÏíte rozvíjaÈ vieru zaloÏenú na Duchu, máte robiÈ tieto veci:
• ModliÈ sa o Ducha (pozri NaZ 42:14).
• OãistiÈ si svoje srdce (pozri NaZ 112:28).
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• DodrÏiavaÈ prikázania (pozri NaZ 20:77, 79).
• Usilovne získavaÈ BoÏie slovo (pozri NaZ 11:21; 84:85).
• UãiÈ tak, aby ostatní rozumeli vá‰mu posolstvu a boli duchovne povznesení (pozri
NaZ 50:13–22).
• PouÏívaÈ vieru (pozri Moroni 10:7).
Boli ste ustanoven˘ do vá‰ho posvätného povolania s prísºubom, Ïe vám bude dan˘
Duch, ak splníte podmienky stanovené Pánom. Pote‰enie z darov Ducha by malo byÈ
jednou z va‰ich naju‰ºachtilej‰ích túÏob.

Moc a právomoc vá‰ho povolania
Misionári majú ísÈ v moci vysvätenia, do ktorého boli ustanovení, hlásajúc radostné
zvesti veºkej radosti, dokonca veãného evanjelia (pozri NaZ 79:1). Vy máte právomoc
kázaÈ evanjelium. Ak ste drÏiteºom kÀazstva, máte prostredníctvom neho právomoc
vykonávaÈ obrady. Keì s modlitbou a zaslúÏene pouÏívate túto právomoc, získate
duchovnú silu, ktorá je dôkazom skutoãnosti vá‰ho povolania. Nebojte sa alebo nebuìte
nesmel˘ pri napæÀaní tohto poverenia. Práve tak, ako synovia Mosiá‰ovi, aj vy vyuãujete
silou a právomocou BoÏou (pozri Alma 17:2–3).
Keì ste boli ustanoven˘ kÀazskou právomocou, obdrÏali ste právo a v˘sadu zastupovaÈ
Pána. ObdrÏali ste osvedãenie o sluÏbe, ktoré potvrdí túto právomoc svetu. Prezident
Spencer W. Kimball povedal: „Toto ustanovenie môÏe byÈ brané doslovne ako ustanovenie
strániÈ sa hriechu, telesnosti, v‰etkého ão je hrubé, nízke, kruté, lacné alebo vulgárne;
strániÈ sa sveta na vy‰‰iu úroveÀ myslenia a ãinnosti. PoÏehnanie je podmienené vern˘m
v˘konom“ (The Teachings of Spencer W. Kimball, vyb. Edward L. Kimball [1982], 478).
Spolu s va‰ou právomocou prichádza zodpovednosÈ ÏiÈ Ïivot hodn˘ vá‰ho povolania.
Ako Pánov zástupca máte byÈ „vzorom veriacich“ (1. Timoteovi 4:12). SnaÏte sa ÏiÈ
v súlade s BoÏími prikázaniami a dodrÏiavajte zmluvy, ktoré ste uzatvorili v chráme;
poznajte písma; buìte zdvoril˘, dochvíºny, spoºahliv˘, nasledujte misionárske zásady
správania sa, obliekania a starostlivosti o v˘zor; milujte ºudí, s ktor˘mi pracujete a ktor˘m
slúÏite. Uctite si Kristovo meno va‰imi skutkami.
Ako doplnok k právomoci pouÏívajte tieÏ silu vo va‰ej práci. Právomoc, ktorú ste
obdrÏali môÏe viesÈ k sile. V skutoãnosti, duchovná sila je jedn˘m z dôkazov, Ïe va‰a
právomoc je skutoãná. Duchovná sila je dar, ktor˘ vám umoÏÀuje pracovaÈ efektívnej‰ie.
Va‰a moc a právomoc má byÈ zjavná, keì pracujete a vyuãujete. Moc sa môÏe prejaviÈ
pri rôznch veciach, ktoré robíte, napríklad:
• Budete veden˘ Duchom, aby ste povedali to ão Pán chce v ten prav˘ okamih (pozri
NaZ 84:85).
• ObdrÏíte vedenia o tom kam ísÈ a ão robiÈ (pozri NaZ 28:15; 31:11; 75:26–27).
• Va‰e svedectvo bude potvrdené svedectvom Ducha (pozri 2. Nefi 33:1; NaZ 100:5–8).
• Budete sa podielaÈ na spásnych obradoch (pozri NaZ 84:19–20).
• Ak se star‰í, budete dávaÈ kÀazské poÏehnania (pozri Jakub 5: 1–15).
• Budete sa modliÈ s ºuìmi, s ktor˘mi pracujete a tieÏ za nich (pozri Alma 6:6; 8:18–22;
10:7–11; 31:26–35; NaZ 75:19).
• Budete vyjadrovaÈ lásku k Pánovi, va‰ej rodine, ostatn˘m misionárom a ºuìom,
ktor˘m slúÏite.
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·túdium písma
Ako môÏem obdrÏaÈ silu?
Alma 17:2–3

NaZ 53:3

1. Korintsk˘m 2:4

âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
Prezrite si reprodukciu maºby Krista vysväcujúceho apo‰tolov a potom si preãítajte Ján 15:1–16.
V akom ohºade je Kristus viniãom? Ak˘m spôsobom ste vy vetvou toho viniãa? Ak˘m
spôsobom sa va‰e ustanovenie viaÏe na tento vzÈah?
Preãítajte si znova va‰e osvedãenie o sluÏbe. Zaznamenávajte va‰e pocity a my‰lienky o tom ão
ãítate. VÏdy, keì budete ‰tudovaÈ túto kapitolu zopakujte si tento postup. Zaznamenajte si ako sa
va‰e pocity ãasom zmenili.
·tudujte Náuku a zmluvy 109:13–15, 21–30, 38–39, 55–57, ktoré sú úryvkami z in‰pirovanej
zasväcujúcej modlitby Josepha Smitha chrámu v Kirtlande. Aké poÏehnania Joseph Smith Ïiadal
pre vern˘ch?

Evanjelium JeÏi‰a Krista
Evanjelium JeÏi‰a Krista definuje oboje, ako va‰e posolstvo tak aj vá‰ cieº; vysvetºuje
„ão“ je misionárska práca a „preão“ ju treba robiÈ. Spasiteº definoval Svoje evanjelium
zahrnutím niektor˘ch veºmi podstatn˘ch a jednoduch˘ch náuk. Pri‰iel na svet konaÈ vôºu
Svojho Otca a Jeho Otec Ho poslal do sveta, aby bol pozdvihnut˘ na kríÏ. Prostredníctvom
Jeho uzmierenia a vzkriesenia budú v‰etci ºudia pozdvihnutí, aby mohli stáÈ pred Kristom
a boli súdení za svoje ãiny, ãi boli dobré alebo zlé. Tí, ktorí pouÏívajú vieru v Krista, ãinia
pokánie zo svojich hriechov a sú pokrstení v Kristovom mene, môÏu byÈ posvätení Duchom
Svät˘m. Ak vytrvajú do konca, budú stáÈ v posledn˘ deÀ pred Kristom bez po‰kvrny
a vojdú do Pánovho pokoja. Kristus ich bude povaÏovaÈ pred Otcom za nevinn˘ch. On
bude ich prostredníkom a obhajcom. Tí, ktorí nevytrvajú vo vernosti aÏ do konca budú
zvrhnutí do ohÀa ... pre spravodlivosÈ Otca (pozri 3. Nefi 27:13–22; porovnaj s 2. Nefi
31:10–21; 3. Nefi 11:31–41; NaZ 76:40–42, 50—53).
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Cieºom evanjelia je oãistiÈ ºudí od svojich
hriechov, aby mohli obdrÏaÈ Spasiteºove
„KáÏte prvé zásady evanjelia—
milosrdenstvo v deÀ súdu. Preto je zámerom
káÏte ich stále dookola: zistíte,
tejto knihy, a ão je veºmi dôleÏité, zámerom
práce, ktorú robíte kaÏd˘ deÀ, vyzvaÈ
Ïe deÀ za dÀom budú
ostatn˘ch, aby pri‰li ku Kristovi t˘m, Ïe im
prichádzaÈ nové nápady
budete pomáhaÈ získavaÈ znovuzriadené
a dodatoãné porozumenie, ktoré
evanjelium prostredníctvom viery v JeÏi‰a
sa ich t˘ka, vám bude zjavené.
Krista a Jeho uzmierenia, pokánia, krstu,
obdrÏania daru Ducha Svätého a vytrvania
Va‰e porozumenie sa zv˘‰i
aÏ do konca.
a budú vám zrozumiteºnej‰ie.
Jednotlivci a rodiny zaãnú nasledovaÈ Krista,
Potom budete schopn˘ urobiÈ
keì pouÏívajú vieru v Neho a ãinia pokánie
zo svojich hriechov. Získajú odpustenie
ich zrozumiteºnej‰ími pre
hriechov prostredníctvom krstu a obdrÏania
t˘ch, ktor˘ch [vy] uãíte.“
daru Ducha Svätého od niekoho, kto má
právomoc od Boha vykonávaÈ tieto obrady.
— HYRUM SMITH
HISTORY OF THE CHURCH, 6:323
Potom vytrvajú do konca alebo, in˘mi slovami,
budú pokraãovaÈ poãas svojho Ïivota
v pouÏívaní viery v JeÏi‰a Krista, pokání a obnovovaní zmlúv, ktoré uzavreli. Toto nie sú
jediné kroky, ktor˘mi raz prejdú vo svojich Ïivotoch; lep‰ie povedané, keì opakujú tieto
zásady poãas Ïivota, stávajú sa stále viac prospe‰n˘m modelom Ïitia. V podstate je iba
jeden spôsob Ïivota, ktor˘ nám prinesie pokojné svedomie a umoÏní deÈom Nebeského
Otca vrátiÈ sa do Jeho prítomnosti a ÏiÈ s ním.
Poslu‰nosÈ k JeÏi‰ovi Kristovi je celoÏivotn˘m záväzkom. Prostredníctvom uplatÀovania
viery, pokáním, krstom a zaviazaním sa slúÏiÈ Kristovi a potom obdrÏaním Ducha Svätého
môÏeme zakúsiÈ uzdravenie, odpustenie hriechov a úplné obrátenie sa k Spasiteºovi
a Jeho evanjeliu.
PomôÏte ºudom získaÈ vieru v JeÏi‰a Krista k pokániu v˘uãbou a svedãením o tom,
Ïe plnosÈ evanjelia JeÏi‰a Krista a právomoc kÀazstva boli znovuzriadené a t˘m, Ïe ich
vyzvete ÏiÈ podºa Jeho uãení.
·túdium písma
âo je to evanjelium alebo náuka Kristova?
2. Nefi 31:10–21

3. Nefi 11:31–41

3. Nefi 27:13–22

Posolstvo znovuzriadenia: Základ viery
NezáleÏí na tom, kde slúÏite alebo koho uãíte, sústreìte va‰u v˘uãbu na znovuzriadenie
evanjelia JeÏi‰a Krista. „Pán vás poÏehná, keì budete uãiÈ svet, ktor˘ tak zúfalo potrebuje
evanjelium JeÏi‰a Krista, posolstvo o znovuzriadení“ („Statement on Missionary Work“, list
Prvého predsedníctva, 11. decembra 2002). Keì budete ‰tudovaÈ náuky v misionárskych
lekciách, prídete na to, Ïe máme jedno posolstvo: Prostredníctvom novodobého proroka
Boh znovuzriadil znalosÈ o pláne spásy, ktorého stredobodom je Kristove uzmierenie a je
vyplnen˘ t˘m, Ïe ºudia Ïijú v súlade s prv˘mi zásadmi a obradmi evanjelia.
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Ubezpeãte sa, Ïe v‰etci, ktor˘ch uãíte jasne rozumejú nasledovnému:

Poznámky

• Boh je doslovne ná‰ Nebesk˘ Otec. Miluje nás. KaÏd˘ ãlovek na zemi je BoÏím dieÈaÈom
a ãlenom BoÏej rodiny. JeÏi‰ Kristus je Syn BoÏí, je na‰ím Spasiteºom a Vykupiteºom.
• Ná‰ milujúci Nebesk˘ Otec sa staral o Svoje deti poãas biblického obdobia t˘m, Ïe
zjavoval Svoje evanjelium prorokom. Smutné je, Ïe veºa ºudí odmietalo toto evanjelium;
a dokonca niektorí z t˘ch, ktorí ho prijali pozmenili náuky a obrady evanjelia a upadli
do nevery a odpadlíctva.
• Ná‰ Nebesk˘ Otec poslal Svojho Milovaného Syna, JeÏi‰a Krista, na zem. Konal zázraky
a vyuãoval Svoje evanjelium. Zav⁄‰il Svoje uzmierenie a bol vzkriesen˘.
• Poãnúc Prv˘m videním, Boh znova s láskou vztiahol Svoju ruku na Svoje deti.
Znovuzriadil evanjelium JeÏi‰a Krista a Svoju kÀazskú právomoc a zaloÏil Svoju
Cirkev na zemi prostredníctvom proroka Josepha Smitha. Kniha Mormonova je
presvedãiv˘m dôkazom tohto znovuzriadenia.
Keì pomôÏete záujemcom porozumieÈ obrazu
odpadlíctva a znovuzriadenia, budú pripravení
porozumieÈ obrovskej potrebe znovuzriadenia
v neskor‰ích dÀoch. Porozumejú potrebe
prijaÈ znovuzriadené evanjelium, obdrÏaÈ
spásne obrady prostredníctvom právomoci
znovuzriadeného kÀazstva a budú nasledovaÈ
cestu k veãnému Ïivotu. PomôÏte ºudom
rozpoznaÈ, Ïe Cirkev nie je iba ìal‰ie
náboÏenstvo alebo ìal‰ia Americká cirkev.
Presnej‰ie povedané, je to znovuzriadenie
plnosti evanjelia (pozri NaZ 1:23), toho istého,
ktoré bolo zjavené a vyuãované od poãiatku.
Kniha Mormonova: ëal‰ie svedectvo o JeÏi‰ovi
Kristovi je presvedãiv˘m dôkazom toho, Ïe
Joseph Smith bol prorok, a Ïe evanjelium
JeÏi‰a Krista bolo znovuzriadené. Je závern˘m
kameÀom na‰ej viery, najv˘znamnej‰ím
zdrojom pre vyuãovanie tohto posolstva. Niektoré z dôleÏit˘ch právd znovuzriaden˘ch
prostredníctvom Josepha Smitha obsahujú znalosÈ o tom, Ïe Boh je ná‰ Otec a Ïe my sme
Jeho duchovné deti, Ïe sme s Ním Ïili predt˘m ako sme sa narodili a Ïe rodiny môÏu ÏiÈ
spolu navÏdy v BoÏej prítomnosti prostredníctvom uzmierenia JeÏi‰a Krista a poslu‰nosÈou
zákonov a obradov evanjelia.
Kniha Mormonova je dôkazom lásky, ktorú má Boh pre Svoje deti. Ukazuje, Ïe Boh
hovorí so Svojimi deÈmi. Keì budete uãiÈ a svedãiÈ, vyzvite ºudí, aby ãítali Knihu
Mormonovu a modlili sa o jej posolstve. KaÏd˘ ãlovek, ktorého vyuãujete sa musí
rozhodnúÈ, ãi prijme Knihu Mormonovu ako zjavenie od Boha.
Dôverujte nev‰ednému prísºubu v Moroni 10:3–5. Urobte v‰etko ão budete môcÈ, aby
ste ºudí presvedãili, aby knihu ãítali, porozumeli jej a otvorene poÏiadali Boha o odpoveì,
ãi je pravdivá. Svedectvo Ducha Svätého sa stane uholn˘m kameÀom ich viery v to, Ïe
Kristus znovuzriadil Svoju Cirkev. PomôÏte t˘m, ktor˘ch uãíte, aby získali toto duchovné
potvrdenie.
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Poznámky

·túdium písma
Ako by ste mali vyuÏívaÈ Knihu Mormonovu vo va‰ej misionárskej práci?
1. Nefi 13:39
2. Nefi 29:8–10

Moroni 10:3–5
NaZ 20:5–16

NaZ 42:12–14

âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Predstavte si, Ïe idete písaÈ ãlánok o posolstve znovuzriadenia do miestnych novín. Vo va‰om
‰tudijnom denníku zaznamenajte názov ãlánku, ktor˘ popisuje ústrednú my‰lienku tohto posolstva.
Potom zapí‰te va‰e my‰lienky a pocity o tomto posolstve, vrátane toho, ako jeho lep‰ie
porozumenie zmenilo smer vá‰ho Ïivota a smer ak˘m vnímate svet okolo seba.

Pomáhajte ostatn˘m prijaÈ záväzky: Dvere, ktoré vedú k viere a pokániu
PomôÏte ºudom, aby splnili podmienky pre krst a konfirmáciu t˘m, Ïe ich vyuãujete
pravdivej náuke a vyzvite ich, aby ãinili pokánie a urobili zmeny vo svojich Ïivotoch
prostredníctvom prijatia a dodrÏiavania záväzkov, ktoré budujú ich vieru v JeÏi‰a Krista.
Tieto záväzky ºudí pripravia na to, aby mohli prijaÈ a dodrÏiavaÈ posvätné zmluvy.
Star‰í Jeffrey R. Holland uãil: „Prvá vec, ktorú pocítite, keì vám záujemca povie, Ïe on
alebo ona neãítala Knihu Mormonovu alebo sa nemodlila ãi je pravdivá, bude rozãarovanie!
... Veºakrát nevenujeme tomu v‰etkému príli‰nú pozornosÈ. Toto je veãn˘ Ïivot. Toto je
spása detí BoÏích. Jeho veãn˘ Ïivot visí na váÏkach... Je to najdôleÏitej‰ia cesta, pre ktorú
sa kedy záujemca rozhodne. Ale ak to on alebo ona nevie, vy áno! ...TakÏe prevezmite
kontrolu nad touto situáciou! Vyuãujte s mocou a právomocou, a potom buìte rozãarovan˘
ak sa tie prvé kroky smerom k dodrÏiavaniu záväzkov a zmlúv úspe‰ne nezaãali“
(„Making and Keeping Covenants“, misionárske satelitné vysielanie, apr. 1997).
Keì uãíte ºudí ako rozumieÈ znovuzriadeniu plnosti evanjelia, hlásajte pokánie (pozri
NaZ 15:6). Pokánie zah⁄Àa zmenu srdca a túÏbu opustiÈ hriech a slúÏiÈ Bohu. Zah⁄Àa
pokorné podvolenie sa Duchu a podrobenie sa BoÏej vôli. VyÏaduje od ºudí nav˘‰enie
ich záväzku ÏiÈ v zhode s BoÏou vôºou. Pokánie vyÏaduje úprimnú a trvalú zmenu
my‰lienok, túÏob, návykov a ãinov. Je to pozitívna skúsenosÈ, ktorá priná‰a ‰Èastie a pokoj.
Buìte odváÏny a milujúci, keì pomáhate ºudom porozumieÈ tomu ão musia robiÈ, keì
ãinia pokánie. Vyz˘vaním ºudí k tomu, aby ãinili záväzky môÏete úãinne poskytnúÈ
varovanie, a tieÏ nádej.
·túdium písma
âo tieto písma uãia o hlásaní pokánia?
Alma 29:1–4
Alma 42:31

Alma 62:45
NaZ 14:8

NaZ 15:6; 16:6

Krst a konfirmácia
Pokrstenie a konfirmovanie ºudí, ktor˘ch uãíte je va‰im najdôleÏitej‰ím cieºom. Krst
je na odpustenie hriechov a dar Ducha Svätého priná‰a veºké mnoÏstvo poÏehnaní t˘m,
ktorí Ïijú tak, aby ich boli hodní. Prostredníctvom t˘chto obradov ºudia vchádzajú bránou
a pokraãujú na ceste k veãnému Ïivotu. Star‰í Dallin H. Oaks povedal: „NekáÏeme
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a nevyuãujeme preto, aby sme ,privádzali ºudí do Cirkvi‘ alebo zväã‰ovali jej ãlenskú
základÀu. NekáÏeme a nevyuãujeme iba preto, aby sme ºudí presviedãali, aby Ïili lep‰ím
Ïivotom... My poz˘vame v‰etk˘ch, aby pri‰li ku Kristovi pokáním, krstom a konfirmáciou
a aby otvorili dvere do celestiálneho kráºovstva pre synov a dcéry BoÏie. Nikto in˘ to
nemôÏe urobiÈ“ („The Purpose of Missionary Work“, misionárske satelitné vysielanie,
apr. 1995).
Keì vyuãujete znovuzriadené evanjelium, pomáhajte ºuìom porozumieÈ posvätnej
podstate krstu a konfirmácie. PomôÏte im uvedomiÈ si, Ïe obdrÏanie daru Ducha Svätého
je obrovské poÏehnanie v tomto Ïivote a kºúãom k ich spáse. Duch Svät˘ „vás nauãí
v‰etkému“ (Ján 14:26). Prezident Boyd K. Packer uãil: „Keì vyuãujete záujemcov
a pripravujete ich na krst vodou, musíte tieÏ myslieÈ na dar Ducha Svätého—krst ohÀom.
Prem˘‰ºajte o tejto vete. Najskôr prichádza krst vodou a potom krst ohÀom“ („The Gift of
the Holy Ghost: What Every Missionary Should Know—and Every Member As Well“,
seminár pre nov˘ch misijn˘ch prezidentov, jún 2003). Prorok Joseph Smith uãil: „Krst
vodou je iba polovica krstu a je naniã bez druhej polovice—ktorou je krst Duchom Svät˘m“
(History of the Church, 5:499).
PomôÏte t˘m, ktor˘ch vyuãujete porozumieÈ tomu, Ïe aby boli hodní krstu a konfirmácie,
musia spæÀaÈ podmienky dané v Náuke a zmluvách 20:37.

Poznámky

NaZ 20:37 Podmienky pre krst
• Pokoria sa pred Bohom.
• Prajú si byÈ pokrstení.
• Prichádzajú so zlomen˘m srdcom a kajúcim duchom.
• âinia pokánie zo v‰etk˘ch svojich hriechov.
• Sú ochotní vziaÈ na seba meno JeÏi‰a Krista.
• Majú odhodlanie slúÏiÈ Kristovi aÏ do konca.
• Svojimi skutkami prejavujú, Ïe prijali Ducha Kristovho na odpustenie svojich hriechov.

Potom ako sú hodní obrátení pokrstení, sú konfirmovaní za ãlenov Cirkvi a je im
udelen˘ dar Ducha Svätého. Táto konfirmácia sa odohráva pod vedením biskupa alebo
prezidenta poboãky na nasledujúcom zhromaÏdení Veãere Pána (v nedeºu) po krste.
Aj keì sú tieto obrady oddelené krátkym ãasov˘m obdobím, konfirmácia dopæÀa
a zavr‰uje krst.
·túdium písma
V ktor˘ch smeroch je Duch Svät˘ jedn˘m z najväã‰ích darov, ktoré môÏete obdrÏaÈ?
3. Nefi 19:1–13
NaZ 45:56–57

Ján 3:5
Ján 14:26

Galatsk˘m 5:22–25
Guide to the Scriptures, „Holy Ghost“

Preão by obrátení mali túÏiÈ po dare Ducha Svätého?
2. Nefi 31:12–17
2. Nefi 32:1–5

Skutky 8:14–17

Skutky 19:1–6
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Poznámky

âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
Bádajte v nasledovn˘ch písmach a vyhotovte zoznam podmienok a zmlúv pre krst. Diskutujte so
svojim spoloãníkom ako ostatn˘ch nauãiÈ tieto podmienky.
2. Nefi 31:13
Mosiá‰ 18:8–10

Alma 7:14–16
3. Nefi 11:21–41

Moroni 6:1–4
NaZ 20:37

Vybudovanie Cirkvi
Keì boli ºudia pokrstení a konfirmovaní za ãlenov Cirkvi, pokraãujte v práci spoloãne
so zborov˘mi vedúcimi a ãlenmi v pomoci t˘mto novo obráten˘m, aby sa prispôsobili
ich novému Ïivotu a pokraãovali v duchovnom raste. Cirkev je vybudovaná na ºuìoch,
ktorí majú svedectvá a sú pokrstení a konfirmovaní, dodrÏiavajú svoje zmluvy, aktívne
sa pripravujú na vstup do chrámu a pomáhajú posilÀovaÈ zbory alebo poboãky.
Obrátení, ktorí sa priatelia s ãlenmi, ktor˘m je daná zodpovednosÈ, a ktorí sú vyÏivovaní
dobr˘m slovom BoÏím, budú rásÈ vo svedectve a vo viere. Misionári, vedúci zborov˘ch
misionárov a ãlenovia Cirkvi sa nemajú obracaÈ chrbtom k zodpovednosti vyÏivovaÈ
a posilÀovaÈ nov˘ch ãlenov.

Úspe‰n˘ misionár
Vá‰ úspech ako misionára je predov‰etk˘m priamo úmern˘ vá‰mu záväzku vyhºadávaÈ,
vyuãovaÈ, krstiÈ a konfirmovaÈ ºudí a pomáhaÈ im v tom, aby sa stali vern˘mi ãlenmi
Cirkvi, ktorí majú radosÈ z prítomnosti Ducha Svätého.
Vyhnite sa porovnávaniu sam˘ch seba s ostatn˘mi misionármi a porovnávaniu ãísiel
vo va‰ich hláseniach s ich ãíslami. Pamätajte, Ïe ºudia majú slobodnú vôºu v rozhodovaní
ãi va‰e posolstvo prijmú alebo nie. Va‰ou povinnosÈou je vyuãovaÈ zrozumiteºne a pevne,
tak aby si mohli správne zvoliÈ. Niektorí nemusia prijaÈ va‰e posolstvo aj napriek tomu,
Ïe obdrÏali duchovné svedectvo o tom, Ïe je pravdivé. Budete zarmúten˘, pretoÏe ich
milujete a prajete si ich spásu. Aj napriek tomu by ste sa nemal daÈ znechutiÈ; znechutenie
nahlodá va‰u vieru. Ak zníÏite svoje oãakávania, va‰a efektivita sa zníÏi, va‰a túÏba bude
oslabená a budete maÈ veºké problémy nasledovaÈ Ducha.
MôÏete poznaÈ, Ïe ste bol dobr˘m misionárom, keì:
• Cítite ako Duch prostredníctvom vás svedãí ºuìom.
• Milujete ºudí a prajete si ich spásu.
• Riadite sa misijn˘mi pravidlami.
• Îijete tak, aby ste mohol obdrÏaÈ a vedieÈ ako nasledovaÈ Ducha, ktor˘ vám ukáÏe kam
máte ísÈ, ão máte robiÈ a ão povedaÈ.
• Rozvíjate vlastnosti podobné Kristov˘m.
• Pracujete efektívne kaÏd˘ deÀ, pracujete ako najlep‰ie viete pri privádzaní du‰í ku
Kristovi a svedomito vyhºadávate uãenie a pokrok.
• Pomáhate budovaÈ Cirkev (zbor) tam, kde ste bol pridelen˘ pracovaÈ.
• Varujete ºudí pred následkami hriechu. Vyz˘vate ich, aby robili a dodrÏiavali záväzky.
• Vyuãujete a slúÏite ostatn˘m misionárom.
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• Idete, dobre ãiniac (Skutky 10:38) a slúÏite ºuìom pri kaÏdej príleÏitosti, ãi uÏ prijmú
va‰e posolstvo alebo nie.

Poznámky

Aj keì urobíte v‰etko ão je vo va‰ich silách, stále môÏete preÏívaÈ sklamania, ale
nebudete sklaman˘ sám zo seba. MôÏete si byÈ ist˘, Ïe Pán má radosÈ, keì cítite Ducha
pracujúceho prostredníctvom vás.
·túdium písma
Ako sa cítia Pánovi sluÏobníci, ão sa t˘ka práce? Ako Pánovi sluÏobníci vpl˘vajú na t˘ch,
ktor˘m slúÏia?
Mosiá‰ 28:3
Alma 8:14–15
Helaman 10:3–5

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

NaZ 68:2–6

âinnosÈ: Osobné ‰túdium
• Preãítajte si Helaman 10:1–5 a 3. Nefi 7:17–18. âosi Pán myslel o t˘chto misionároch a ich
sluÏbe?
• Prem˘‰ºajte o misionárskom úsilí Abinadiho a Ammona (pozri Mosiá‰ 11–18; Alma 17–20,
23–24). Preão boli obaja misionári úspe‰ní, aj keì bezprostredné v˘sledky ich úsilia boli odli‰né?
• Zaznamenajte si to, ão ste sa nauãil vo va‰om ‰tudijnom denníku.

Zapamätajte si toto
• Va‰im cieºom je pozvaÈ ostatn˘ch, aby pri‰li ku Kristovi t˘m, Ïe im budete pomáhaÈ získaÈ
znovuzriadené evanjelium prostredníctvom viery v JeÏi‰a Krista a Jeho uzmierenia, pokánia,
krstu, obdrÏaním daru Ducha Svätého a vytrvaním aÏ do konca.
• Znovuzriadené evanjelium JeÏi‰a Krista je tou jedinou cestou, pomocou ktorej môÏeme nájsÈ
veãné ‰Èastie.
• Va‰e povolanie vám dáva právomoc; dodrÏiavanie va‰ich zmlúv vám dáva silu.
• PlnosÈ evanjelia JeÏi‰a Krista bola znovuzriadená prostredníctvom proroka Josepha Smitha.
Kniha Mormonova je dôkazom toho, Ïe Joseph Smith bol prorok.
• Pomáhajte ºuìom ÏiÈ evanjelium t˘m, Ïe ich vyzvete, aby ãinili a dodrÏiavali záväzky.
• Preukazujte va‰u lásku k Pánovi a vìaãnosÈ za Jeho uzmierenie t˘m, Ïe k Nemu
privádzate du‰e.
• Ste úspe‰n˘, keì ste poslu‰n˘, Ïijete spravodlivo a pomáhate ako najlep‰ie viete ostatn˘m
ÏiÈ podºa evanjelia.
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Poznámky

Misionárska práca
Nasledujú v˘roky od prezidentov Cirkvi v tejto dispenzácii.
Prezident Joseph Smith (1830–1844)
„Po v‰etkom ão bolo povedané, je tou najväã‰ou a najdôleÏitej‰ou povinnosÈou kázaÈ
evanjelium“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, vybr. Joseph Fielding Smith [1976], 113).
„Nechajme Svät˘ch pamätaÈ si, Ïe táto veºká vec závisí od ich individuálnej námahy a toho,
Ïe sú povolaní, aby boli na‰imi spolupracovníkmi spolu s Duchom Svät˘m v uskutoãÀovaní
úÏasnej práce v neskor‰ích dÀoch“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 178–79).

Prezident Brigham Young (1847–1877)
„V tejto Cirkvi nie je Ïiadny muÏ alebo Ïena, ktorí nie sú na misii. Táto misia bude trvaÈ tak
dlho ako oni budú ÏiÈ a je to preto, aby ãinili dobro, presadzovali spravodlivosÈ, vyuãovali
zásady pravdy a získali pre seba a t˘ch okolo seba Ïitie t˘chto zásad tak, aby mohli obdrÏaÈ
veãn˘ Ïivot“ (Discourses of Brigham Young, vyb. John A. Widtsoe [1954], 322).

Prezident John Taylor (1808–1887)
„Na‰ou povinnosÈou je kázaÈ evanjelium v‰etk˘m ºuìom... Toto je to, ão Boh od nás oãakáva“
(The Gospel Kingdom, vyb. G. Homer Durham [1943], 234–35).

Prezident Wilford Woodruff (1889–1898)
„Pri‰li sme na tento svet na misiu;... takÏe máme veºkú silu ísÈ dopredu a varovaÈ národy
zeme... Ako star‰í v Izraeli, veºmi málo z nás plne chápe na‰u pozíciu, na‰e povolanie, ná‰ vzÈah
s Bohom, na‰u zodpovednosÈ alebo prácu, ktorú Pán oãakáva z na‰ich rúk“ (The Discourses of
Wilford Woodruff, vyb. G. Homer Durham [1946], 124).

Prezident Lorenzo Snow (1898–1901)
„Neexistuje smrteºník, ktor˘ by mal väã‰í záujem o to, aby bol úspe‰n˘, ako star‰í, ktor˘
káÏe evanjelium tak ako ho Pán poslal kázaÈ ºuìom, ktorí sú Pánov˘mi deÈmi“ (The Teachings
of Lorenzo Snow, vyb. Clyde J. Williams [1984], 70).

Prezident Joseph F. Smith (1901–1918)
„Máme poslanie vo svete: kaÏd˘ muÏ, kaÏdá Ïena, kaÏdé dieÈa, ktoré vyrástlo do poznania
alebo do rokov zodpovednosti, ... je kvalifikované kázaÈ pravdu, vydávaÈ svedectvo o pravde“
(Gospel Doctrine, 13. vyd. [1968], 251–52).

Prezident Heber J. Grant (1918–1945)
„My ako ºudia máme jednu zvrchovanú vec, ktorú máme robiÈ, a tou je vyz˘vaÈ svet ãiniÈ
pokánie a prísÈ k Bohu. A je na‰ou povinnosÈou, dôleÏitej‰ou nad v‰etky ostatné, ísÈ vpred
a hlásaÈ evanjelium Pána JeÏi‰a Krista, jeho opätovné znovuzriadenie na zemi a plán Ïivota
a spásy... Skutoãne máme drahocennú perlu. Máme to ão je cennej‰ie ako bohatstvo a vedecké
informácie, ktor˘mi je svet zahlten˘. Máme plán Ïivota a spásy... T˘m najlep‰ím spôsobom
ako ukázaÈ svetu na‰u lásku pre na‰ich blíÏnych je ísÈ vpred hlásaÈ evanjelium Pána JeÏi‰a
Krista, pretoÏe On nám dal absolútnu znalosÈ t˘kajúcu sa Jeho boÏskosti“ (v Conference
Report, apríl 1927, 175–76).

Prezident George Albert Smith (1945–1951)
„Toto je va‰a misia, moji bratia a sestry v Cirkvi, toto je va‰a zodpovednosÈ. Zadarmo ste
dostali a ná‰ Nebesk˘ Otec oãakáva, Ïe sa zadarmo budete deliÈ s Jeho ostatn˘mi synmi a dcérami
o tieto nádherné pravdy“ (Sharing the Gospel with Others, vyb. Preston Nibley [1948], 213).
„Na‰e oslávenie v celestiálnom kráºovstve dosiahneme iba v takom merítku v akom sa
delíme s ostatn˘mi deÈmi ná‰ho Nebeského Otca o poÏehnania evanjelia JeÏi‰a Krista
a dodrÏiavame prikázania, ktoré obohacujú na‰e Ïivoty teraz a v budúcnosti“ (Sharing the
Gospel with Others, 190).
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Prezident David O. McKay (1951–1970)

Poznámky

„KaÏd˘ ãlen ... misionárom!“ (v Conference Report, apr. 1959, 122).
„Prav˘m kresÈanstvom je láska v akcii. Neexistuje lep‰ia cesta ako prejaviÈ lásku k Bohu
neÏ ukázaÈ nesebeckú lásku k svojim blíÏnym. Toto je duch misionárskej práce“ (Gospel Ideals
[1954], 129).

Prezident Joseph Fielding Smith (1970–1972)
„Poãuli sme, Ïe my v‰etci sme misionármi. KaÏd˘ ãlen ... je alebo má byÈ misionárom; ... ako
ãlenovia Cirkvi sme sa zaviazali ‰íriÈ evanjelium JeÏi‰a Krista, a tak sa stávame misionármi.
Toto je ãasÈ zodpovednosti kaÏdého ãlena Cirkvi“ (Take Heed to Yourselves [1971], 27–28).

Prezident Harold B. Lee (1972–1973)
„Misionárska práca je len domáce uãenie t˘ch, ktorí nie sú ãlenmi Cirkvi a domáce uãenie
nie je niã viac ani menej ako misionárska práca pre ãlenov Cirkvi“ (Improvement Era, december
1964, 1078).

Prezident Spencer W. Kimball (1973–1985)
„Teraz je ta chvíºa v ãasovom pláne Pána niesÈ evanjelium ìalej ako ho kedy predt˘m bolo
moÏné niesÈ... Veºa ºudí na svete volá, vedome i nevedome, ,Poìte ... a pomôÏte nám‘. MôÏe to
byÈ vá‰ sused. MôÏe to byÈ va‰a priateºka. MôÏe to byÈ vá‰ príbuzn˘. MôÏe to byÈ niekto, koho
ste stretli iba vãera. Ale my máme to ão oni potrebujú. Naberme novú odvahu z na‰ich ‰túdií
a modlitby, tak ako Peter, ,A teraz Pane, ... svojim sluÏobníkom pomáhaj smelo vyznávaÈ Tvoje
slovo‘ (Skutky 4:29) (Teachings of Spencer W. Kimball [1982], 546).

Prezident Ezra Taft Benson (1985–1994)
„Musíme sa o evanjelium deliÈ s ostatn˘mi. Je to na‰a povinnosÈ—kaÏd˘ ãlen misionárom.
To je volanie prorokov BoÏích...
... Misionárska práca ãlenov - misionárov je jedn˘m z kºúãov samostatného rastu na‰ich
ãlenov. Je mojím presvedãením, Ïe táto práca ãlena - misionára bude duchovne pozdvihovaÈ
kaÏd˘ zbor, kde bude pouÏívaná“ (Teachings of Ezra Taft Benson, 208–9).

Prezident Howard W. Hunter (1994–1995)
„Priná‰anie evanjelia kaÏdému národu, jazyku a ºudu je bezpochyby jednou z najväã‰ích
zodpovedností, ktoré máme v smrteºnosti... Dostalo sa nám privilégia, aby sme sa narodili
v t˘chto neskor‰ích dÀoch, ako protiklad niektor˘ch skor‰ích dispenzácií, aby sme pomohli
vziaÈ evanjelium do celého sveta“ („Walls of the Mind“, Ensign, september 1990, 10).
„âo má uzmierenie doãinenia s misionárskou prácou? VÏdy, keì zakú‰ame poÏehnania
uzmierenia v na‰ich Ïivotoch, nemôÏeme si pomôcÈ, aby sme nemali obavy o blaho ostatn˘ch...
ÚÏasn˘m ukazovateºom osobného obrátenia jednotlivca je, keì túÏi zdieºaÈ evanjelium
s ostatn˘mi“ („The Atonement and Missionary Work“, seminár pre nov˘ch misijn˘ch
prezidentov, jún 1994).

Prezident Gordon B. Hinckley (1995– )
„Sme tu, aby sme pomáhali ná‰mu Otcovi v Jeho práci a v Jeho sláve priniesÈ ãloveku
nesmrteºnosÈ a veãn˘ Ïivot (pozri MojÏi‰ 1:39). Vá‰ záväzok je váÏny vo va‰ej sfére
zodpovednosti tak ako je môj záväzok v mojej sfére“ (v Conference Report, apríl 1995, 94;
alebo Ensign, máj 1995, 71).
„Budujme teda povedomie v srdci kaÏdého ãlena o jeho vlastn˘ch moÏnostiach v priná‰aní
poznania pravdy ostatn˘m. Nechajme ho pracovaÈ na tom. Nechajme ho modliÈ sa o tom
s obrovskou váÏnosÈou“ („Find the Lambs, Feed the Sheep“, Ensign, máj 1999, 106).
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Nápady pre ‰túdium a vyuÏitie
Osobné ‰túdium
• Pripravte si dvojminútovú predná‰ku na tému jednej z otázok zo zaãiatku tejto
kapitoly. Buìte pripraven˘ podeliÈ sa o Àu s va‰ím spoloãníkom alebo s ostatn˘mi
misionármi na okrskovom stretnutí.

• Op˘tajte sa novo obráten˘ch na ich príbehy obrátenia. âo im pomohlo získaÈ vieru
k pokániu (pozri Alma 34:17)? Preão sa rozhodli daÈ sa pokrstiÈ a konfirmovaÈ?
Aké to pre nich bolo, keì sa stali nov˘mi ãlenmi Cirkvi? Ako by im mohli misionári
lep‰ie slúÏiÈ?

• ZváÏte, ão to znamená pozdvihnúÈ hlas varovania (pozri Jakob 3:12; NaZ 1:4;
38:41; 63:57–58; 88:81; 112:5; Ezechiel 3:17–21; 33:1–12). Vlastn˘mi slovami
napí‰te ão to znamená a ako to môÏete robiÈ vy.

• âítajte Mormon 8 a Moroni 1 a 10. Poãas ãítania sa sp˘tajte sám seba: „âo bolo
Moroniho nádejou pre na‰e dni? âo chcel, aby sme robili s Knihou Mormonovou?
âo by som povedal Moronimu, keby som mal príleÏitosÈ?“ Zapí‰te si va‰e
my‰lienky do ‰tudijného denníka.

• ZváÏte, ako udalosti vo va‰om Ïivote posilnili va‰e svedectvo o Josephovi Smithovi
a znovuzriadení. Potom napí‰te odpoveì na túto otázku: âo vám pomohlo vedieÈ,
Ïe sa Nebesk˘ Otec a JeÏi‰ Kristus zjavili Josephovi Smithovi?

·túdium so spoloãníkom
• Podeºte sa navzájom o va‰e odpovede na otázky z oddielu „ZváÏte toto“ na
zaãiatku kapitoly.

• Podeºte sa navzájom o tom, aké boli va‰e nádeje a túÏby t˘kajúce sa va‰ej misie,
keì ste obdrÏali va‰e povolanie na misiu. Do akej miery je va‰a skúsenosÈ
zhodná s va‰imi oãakávaniami? Ako môÏete lep‰ie naplniÈ tieto oãakávania?

• Preãítajte si a diskutujte o hesle „Minister“ v Guide to the Scriptures.
• Vyberte si jedného z nasledovn˘ch veºk˘ch misionárov a preãítajte si k nim
pripojené odkazy. Pri ãítaní diskutujte ako tento misionár: (1) porozumel a zaviazal
sa svojmu povolaniu, (2) prejavil svoj postoj a túÏbu pracovaÈ, (3) pomohol
ostatn˘m prijaÈ evanjelium.
Alma (Mosiá‰ 18)
Áron (Alma 22; 23:1–6)

Nefi a Lehi (Helaman 5)
Peter (Skutky 2)

Pavol (Skutky 16)

• Vyberte si pieseÀ o znovuzriadení ako „PieseÀ nad‰enia“, „Ó BoÏe, my ti ìakujeme“
alebo „Prvá modlitba Josepha Smitha“ (pozri Cirkevné piesne a piesne pre deti).
Preãítajte si ich alebo zaspievajte. Diskutujte o v˘zname ich slov.

• Preãítajte si spoloãne heslá „Faith“, „Repent, Repantance“, „Baptism, Baptize“ a
„Holy Ghost“ v Guide to the Scriptures. Preãítajte si a prediskutujte v‰etky odkazy
na písma pri kaÏdom hesle.

• Preãítajte si spoloãne o hesle „Dispensation“ v Guide to the Scriptures. TieÏ si
preãítajte a diskutuje o Náuke a zmluvách 136:37.

Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Pozvite dvoch alebo troch novo obráten˘ch, aby sa podelili o svoje príbehy
obrátenia. âo si mysleli o misionároch? O tom ão ich misionári vyuãovali?
O dodrÏiavaní záväzkov? âo malo najväã‰í vplyv na ich obrátenie?

14

1. Môj cieº

Poznámky

• Pozvite vedúceho kÀazstva, aby sa porozprával s misionármi o príleÏitostiach
a o problémoch budovania Cirkvi na va‰om území.

• Preãítajte si Alma 18 a prediskutujte nasledujúce otázky: Aké boli Lamoniho pocity
na zaãiatku príbehu? Ako sa potom zmenili? Aké pocity musí ãlovek maÈ, aby
obdrÏal poÏehnania evanjelia? âítajte Alma 34:15–16 a porovnajte to s Lamoniho
príbehom. Ako nám Kristove uzmierenie umoÏÀuje obdrÏaÈ milosÈ?

• Diskutujte o tom, ão to znamená byÈ úspe‰n˘m misionárom. Vyzvite misionárov,
aby uviedli konkrétny príklad úspechu.

• Rozdeºte misionárov do troch skupín. Zadajte: jednej skupine, aby ãítala Skutky
2:36–38 (Peter), ìal‰ej, aby ãítala Skutky 16:25–33 (Pavol) a poslednej, aby ãítala
Mosiá‰ 18:8–11 (Alma). PoÏiadajte kaÏdú skupinu, aby odpovedala na otázku:
„âo urobil tento misionár, aby pomohol ostatn˘m rásÈ vo viere v Krista, v pokání
a aby obdrÏali krst a konfirmáciu? Diskutujte o tom, ão sa misionári nauãili
z t˘chto príbehov, ão by im mohlo pomôcÈ pouÏiÈ vieru, keì vyz˘vajú ºudí, aby
ãinili pokánie, boli pokrstení a obdrÏali dar Ducha Svätého.

• Niekoºko dní pred stretnutím urãite niekoºk˘ch misionárov, aby porozm˘‰ºali
nad niekoºk˘mi vybran˘mi otázkami z oddielu „ZváÏte toto“ na zaãiatku kapitoly.
PoÏiadajte kaÏdého misionára, aby si pripravili dvoj aÏ trojminútovú predná‰ku
na jemu alebo jej pridelenú otázku. Poãas okrskového stretnutia alebo zónovej
konferencie umoÏnite misionárom predniesÈ svoje predná‰ky. Po predná‰kach
diskutujte o tom, ão sa nauãili a ako to môÏu vyuÏiÈ vo svojej misionárskej práci.

• Rozdeºte misionárov do ‰tyroch skupín. PoÏiadajte ich, aby vytvorili zoznam
toºk˘ch právd, zmlúv a obradov koºko poznajú, a ktoré boli znovuzriadené
a zjavené prostredníctvom proroka Josepha Smitha. Nechajte skupiny, aby sa
podelili o v˘sledky. Vyzvite misionárov, aby sa podelili o to, ako niektoré z t˘chto
právd zjaven˘ch prostredníctvom znovuzriadenia ovplyvnilo ich Ïivoty.

Prezident misie
• Poãas pohovorov pravidelne poÏiadajte misionárov, aby sa s vami podelili:
– O svoje svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi.
– O svoje svedectvo o znovuzriadení evanjelia a misii Josepha Smitha.
– O svoje svedectvo o Knihe Mormonovej.
– O svoje my‰lienky o ich cieli ako misionárov.
• Vyzvite misionárov, aby si zapisovali do svojich ‰tudijn˘ch denníkov ão si myslia
o cieli svojej misie. Poãas pohovoru ich poÏiadajte, aby sa s vami podelili o to ão
napísali.

• Po‰lite blahoprajn˘ list nov˘m ãlenom.
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2 Efektívne ‰túdium

Ako ‰tudovaÈ
efektívne a ako sa
pripraviÈ na v˘uãbu?

Poznámky

ZváÏte toto
• Preão je dôleÏité ‰tudovaÈ evanjelium?
• Ako ovplyvní moje ‰túdium t˘ch, ktor˘ch vyuãujem?
• Preão si potrebujem neustále v mysli ukladaÈ ako poklad náuky evanjelia JeÏi‰a Krista?
• Ako sa môÏem efektívne uãiÈ náuky znovuzriadeného evanjelia JeÏi‰a Krista a pripraviÈ sa
vyuãovaÈ ostatn˘ch?
• Ako môÏem skvalitniÈ moje osobné ‰túdium a ‰túdium so spoloãníkom?

P

án povedal, Ïe predt˘m ako sa snaÏíme hlásaÈ máme sa najskôr usilovaÈ o to, aby
sme Jeho slovo získali. Potom bude ná‰ jazyk uvoºnen˘ a potom, ak si budeme priaÈ,
budeme maÈ Jeho Ducha a Jeho slová a moc od Boha k presvedãovaniu ºudí (pozri NaZ
11:21). Aby ste vyuãovali efektívne, potrebujete obdrÏaÈ duchovnú znalosÈ. Pre vá‰ rast
v evanjeliu a zotrvaní na ceste, ktorá vedie k veãnému Ïivotu potrebujete v sebe rozvinúÈ
návyk ‰túdia evanjelia (pozri NaZ 131:6). Tento ‰tudijn˘ návyk, ktor˘ rozviniete ako
misionár vás poÏehná osobne a pomôÏe t˘m, ktor˘ch vyuãujete v raste ich viery v Spasiteºa.
Efektívne denné ‰túdium musí vÏdy zaãaÈ s modlitbou. ·túdium je ako skutok viery,
vyÏaduje pouÏitie slobodnej vôle. Veºa misionárov má problémy s t˘m ako efektívne
‰tudovaÈ. Niektorí veºmi závisia na ostatn˘ch alebo na podrobn˘ch programoch, ktoré
im povedia ão a ako ‰tudovaÈ. K˘m uãenie sa od dobrého uãiteºa je veºmi dôleÏité, omnoho
dôleÏitej‰ie pre vás je maÈ uÏitoãnú skúsenosÈ zo samo‰túdia. Získanie dobr˘ch v˘sledkov
vá‰ho ‰túdia závisí na tom, ãi budete maÈ silnú túÏbu sa uãiÈ, ‰tudovaÈ s naozajstn˘m
zámerom (pozri Moroni 10:4), laãnieÈ a ÏízniÈ po spravodlivosti (pozri Matú‰ 5:6) a hºadaÈ
odpovede na otázky a obavy va‰ich záujemcov.
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âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Pozrite sa na obrázok Josepha Smitha na predchádzajúcej strane. Preãítajte si Joseph Smith—
History 1:11–13. Odpovedzte na nasledovné otázky vo va‰om ‰tudijnom denníku.
• Ako to, Ïe ãítal a uvaÏoval nad Jakubom 1:5, viedlo Josepha Smitha k obdrÏaniu zjavenia?
• Ak˘ vplyv malo toto jeho ‰túdium na ìal‰ie generácie?
• Ak˘ vplyv malo toto jeho rozhodnutie ‰tudovaÈ a hºadaÈ na vá‰ Ïivot?
• Ako va‰e ‰túdium evanjelia ovplyvnilo vá‰ Ïivot?
·túdium písma
Ako chce Pán, aby sme pristupovali k ‰túdiu evanjelia?
2. Nefi 4:15–16
2. Nefi 32:3

NaZ 58:26–28

NaZ 88:118

Uãenie sa s pomocou Ducha Svätého
Va‰e ‰túdium evanjelia je najefektívnej‰ie, keì ste
vyuãovan˘ Duchom Svät˘m. VÏdy zaãínajte va‰e
‰túdium evanjelia s modlitbou o Ducha Svätého,
aby vám pomohol uãiÈ sa. On prinesie poznanie
a istotu, ktorá poÏehná vá‰ Ïivot a dovolí vám
poÏehnaÈ Ïivoty ostatn˘ch. Va‰a viera v JeÏi‰a Krista
bude rásÈ. Va‰a túÏba ãiniÈ pokánie a zdokonaºovaÈ
sa bude narastaÈ.
Takéto ‰túdium vás pripravuje na va‰u sluÏbu,
poskytuje útechu, rie‰i problémy a dáva vám silu
vydrÏaÈ aÏ do konca. Úspe‰né ‰túdium evanjelia
vyÏaduje túÏbu a ãin. Lebo, ako hovorí Nefi, kto
usilovne hºadá, nájde; a tajomstvá BoÏie mu budú
odhalené mocou Ducha Svätého v tejto dobe tak ako
v dobách dávno minul˘ch (pozri 1. Nefi 10:19). Ako
Enos, keì máte hlad po poznaní slov veãného Ïivota
a keì dovolíte t˘mto slovám vsiaknuÈ hlboko do
vá‰ho srdca (Enos 1:3), Duch Svät˘ vám otvorí va‰u myseº a srdce väã‰iemu svetlu
a poznaniu.
UãiÈ sa evanjelium je tieÏ procesom získavania zjavenia (pozri Jakob 4:8). Oliverovi
Cowderymu Pán povedal, Ïe neporozumel a domnieval sa, Ïe mu dá takúto schopnosÈ, aj
keì tomu Oliver nevenoval Ïiadnu my‰lienku, aby ho o to poÏiadal. Pán povedal Oliverovi,
aby si to premyslel vo svojej mysli a potom sa Ho op˘tal, ãi je to správne. A ak je to správne,
Pán spôsobí, aby jeho vnútro horelo a t˘m pocíti, Ïe je to správne (pozri NaZ 9:7–8).
Poãas ‰túdia dávajte pozor na my‰lienky, ktoré prichádzajú do va‰ej mysle a na pocity,
ktoré prichádzajú do vá‰ho srdca, obzvlá‰È na tie, ktoré sa t˘kajú ºudí, ktor˘ch vyuãujete.
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·túdium písma
Aká je úloha Ducha Svätého v napomáhaní ná‰mu uãeniu sa evanjelia?
2. Nefi 32:5
Alma 5:45–46
Moroni 10:5

NaZ 11:12–14
NaZ 39:5–6
Ján 14:26

Ján 16:13
1. Korintsk˘m 2:9–14

Îite v súlade s t˘m, ão ste sa nauãili
Keì pocítite radosÈ, ktorá pramení z porozumenia
evanjelia, budete chcieÈ pouÏiÈ to, ão ste sa nauãili. SnaÏte
sa ÏiÈ v harmónii s va‰ou znalosÈou. Toto posilní va‰u
vieru, znalosÈ a svedectvo. To, Ïe budete konaÈ podºa
toho ão ste sa nauãili prinesie zv˘‰ené a trvalé
porozumenie (pozri Ján 7:17).
Keì si budete váÏiÈ slová obsiahnuté v písmach
a prorokov neskor‰ích dní prostredníctvom ‰túdia
a viery, va‰a túÏba deliÈ sa o evanjelium porastie. Je
vám prisºúbené, Ïe Duch vám pomôÏe, aby ste vedeli
ão máte povedaÈ, keì vyuãujete. Pán povedal, aby sme
sa dopredu nevenovali tomu ão budeme hovoriÈ, ale
aby sme si neustále ukladali v mysli ako poklad slová
Ïivota a v pravú hodinu nám bude daná tá ãasÈ, ktorá
je odmeraná kaÏdému ãloveku (pozri NaZ 84:85).

„Porozumenie pravej
náuky mení postoje
a správanie. ·túdium
náuk evanjelia zlep‰í
správanie r˘chlej‰ie,
neÏ ‰túdium správania
sa zlep‰í správanie sa.“
– PREZIDENT BOYD K. PACKER
„LITTLE CHILDREN“, ENSIGN, NOV. 1986, 17

·túdium písma
âo uãia písma o ‰túdiu evanjelia?
1. Nefi 10:17–19
NaZ 11:21–22

NaZ 50:19–22

NaZ 88:118

·túdium a príprava na v˘uãbu lekcií
Lekcie (nachádzajúce sa v 3. kapitole) obsahujú otázky z pohovoru pred krstom, záväzky
a náuky, ktoré máte vyuãovaÈ. V lekciách tieÏ nájdete uÏitoãné nápady pre v˘uãbu. Av‰ak
lekcie vám nepovedia v‰etko ão máte hovoriÈ—alebo ako to máte hovoriÈ. Namiesto toho
ste vy zodpovedn˘ za dôkladné porozumenie a vyuãovanie lekcií prostredníctvom Ducha
va‰imi vlastn˘mi slovami. Vyuãujte tak, aby to v ostatn˘ch posilnilo ich vieru v JeÏi‰a
Krista, túÏbu ãiniÈ pokánie a vstúpiÈ do zmluvy s Bohom.
Efektívni uãitelia vÏdy pracujú na roz‰irovaní ich poznania a schopností. Hoci nebudete
vyuãovaÈ v‰etko ão viete o náuke, va‰a rastúca znalosÈ bude budovaÈ va‰e svedectvo
a va‰u schopnosÈ vyuãovaÈ s duchovnou silou. Budete vedieÈ, Ïe pouÏívate lekcie tak,
ako sú zam˘‰ºané, keì:
• Vyhºadávate a nasledujete Ducha pri príprave a v˘uãbe lekcií.
• Usilujete sa dôsledne ‰tudovaÈ, uchovávaÈ v srdci a pouÏívaÈ náuky vo va‰ich Ïivotoch.
• Pracujete s va‰im spoloãníkom na ‰peciálnom pláne pre kaÏdého koho vyuãujete.
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Poznámky

• Zameriavate sa na najdôleÏitej‰ie posolstvá a náuky poãas v˘uãby.
• Prispôsobíte sled, dæÏku, r˘chlosÈ (tempo) lekcií tak, aby ste vystihli potreby t˘ch,
ktor˘ch vyuãujete.
• âastej‰ie vyuãujete z písiem zrozumiteºne a s presvedãením.
• âasto vydávate svedectvo.
• Pomáhate ostat˘m ãiniÈ a dodrÏiavaÈ záväzky, ktoré vedú ku krstu a konfirmácii.
PouÏívanie t˘chto návrhov vám umoÏní pomáhaÈ ostatn˘m získaÈ svedectvo
o znovuzriadenom evanjeliu JeÏi‰a Krista.
Na zaãiatku va‰ej misie sa budete musieÈ nauãiÈ usporiadaÈ si toto posolstvo
a nadobudnúÈ nevyhnutné vyuãovacie techniky. Keì získate skúsenosti, budete chcieÈ
prehæbiÈ va‰u znalosÈ a zdokonaliÈ va‰e vyuãovacie schopnosti. Keì sa budete pripravovaÈ
na stretnutia so záujemcami, budete chcieÈ naplánovaÈ lekciu tak, aby vám to umoÏnilo uãiÈ
s Duchom a pomôcÈ ostatn˘m ãiniÈ a dodrÏiavaÈ záväzky. Dole uvedené body sú návrhy,
ktoré môÏete vyuÏiÈ poãas va‰ej misie. Jednako len, nemajte pocit, Ïe musíte vyuÏiÈ v‰etky
body v kaÏdej situácii. Namiesto toho pouÏite tieto body tak, aby vyhovovali va‰im
potrebám tak ako budete veden˘ Duchom. Ak sa uãíte nov˘ jazyk pouÏite tieto body
najskôr vo va‰om rodnom jazyku, a potom v jazyku va‰ej misie.
• Zamerajte sa na záväzky a otázky z pohovoru pred krstom. Uãte tak, aby ºudia ãinili záväzky
a pripravili sa na krst a konfirmáciu. Rozumeli otázkam z pohovoru pred krstom
a záväzkom pre kaÏdú lekciu. Nauãili sa to ão majú vedieÈ, cítiÈ a robiÈ, pretoÏe ste
ich to uãili. Pracujte s va‰im spoloãníkom na vysvetºovaní t˘chto zásad vlastn˘mi
slovami zrozumiteºne a so silou.
• Uãte sa a poÏívajte náuku. Náuka je základom lekcie. S modlitbou ‰tudujte písma, lekcie,
broÏúry, „Námety pre v˘uãbu“ a misionársku kniÏnicu, aby ste získal pevné porozumenie
náuky. Vyhºadávajte materiály, ktoré podporujú náuku lekcií. VloÏte si do pamäti ãasti
náukov˘ch zásad. PouÏite to, ão ste sa nauãil. Zaznamenajte si to, ão ste sa nauãil vo
va‰om ‰tudijnom denníku. Podeºte sa s t˘m, ão ste sa nauãil s ostat˘mi misionármi.
• Usporiadajte a zosumarizujte si ão
budete uãiÈ. Aby ste sa pripravil
vyuãovaÈ náuku jasne a s duchovnou
silou, usporiadajte a zosumarizujte
si to, ão budete uãiÈ do plánu lekcie.
Zamerajte sa na náuku, otázky
z pohovoru pred krstom a záväzky
v lekciách. Vylep‰ite vá‰ plán lekcie
písmami, otázkami a príkladmi.
Mali by sa odli‰ovaÈ v náväznosti
na dæÏku va‰ej náv‰tevy. Nemali
by ste vytváraÈ úplne odli‰n˘ plán
lekcie pre kaÏdého záujemcu, ale
mali by ste priebeÏne vylep‰ovaÈ va‰e plány lekcií a upravovaÈ ich tak, aby vyhovovali
potrebám t˘ch, ktor˘ch vyuãujete. Keì tvoríte vá‰ prv˘ plán lekcie snaÏte sa byÈ
jednoduch˘ a struãn˘. Vylep‰ujte va‰e plány lekcií, keì získate skúsenosti.
• Zamerajte sa na potreby. K˘m náuky evanjelia platia pre kaÏdého, mali by ste prispôsobiÈ
vá‰ uãebn˘ postup tak, aby vyhovoval potrebám t˘ch, ktor˘ch uãíte. Keì ‰tudujete
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náuky a vytvárate plány lekcií, oznaãte si miesta, kde môÏete prispôsobiÈ vá‰ uãebn˘
postup tak, aby vyhovoval potenciálnym potrebám. Prekontrolujte a vylep‰ite tieto
úpravy, keì sa pripravujete na konkrétnu náv‰tevu. Urãite aké v˘zvy pouÏijete.
Zamerajte sa na hlavn˘ cieº, aby ste pomohli t˘m, ktor˘ch vyuãujete získaÈ
znovuzriadené evanjelium JeÏi‰a Krista prostredníctvom krstu a konfirmácie.

Poznámky

• Pripravte sa odpovedaÈ na otázky. Ako misionár si vypoãujete mnoho otázok. Zaznamenajte
si ich vo va‰om ‰tudijnom denníku. Hºadajte písma a ostatné materiály kvôli
odpovediam. Modlite sa za porozumenie. Zaznamenajte si odpovede do vá‰ho
‰tudijného denníka. ZhodnoÈte to ão ste zistili s ostatn˘mi misionármi. Pridajte ãasto
opakujúce sa otázky a odpovede na ne ako odkaz do vá‰ho ‰tudijného denníka.
• Vyuãujte lekcie. Vyuãovanie je mocnou príleÏitosÈou zlep‰iÈ svoju znalosÈ a schopnosÈ.
Keì sa nauãíte náuku a usporiadate si plány lekcií, uãte vá‰ho spoloãníka a ostatn˘ch
misionárov. Skúste nové vysvetlenia, oslovenia, skúsenosti, otázky a iné spôsoby ako
pozvaÈ ostatn˘ch, aby prijali záväzky. P˘tajte sa na nápady a návrhy.
• ZhodnoÈte va‰u v˘uãbu. Po kaÏdej vyuãovacej situácii zhodnoÈte ako ste ju zvládli.
Zamerali ste sa na náuku? Vyzvali ste záujemcov k tomu, aby ãinili pokánie a prijali
a dodrÏiavali záväzky? Pracovali ste na príprave ich krstu a konfirmácii? PouÏili ste
efektívne otázky? Podelili ste sa so svojim svedectvom? Op˘tali ste sa na odporúãania?
Vylep‰ujte va‰e plány lekcií rovnako ako napredujete.
Keì sa uãíte lekcie, pokraãujte vo vyhºadávaní hlbokej znalosti náuky. Aktívne pracujte
na vyuãovaní s väã‰ou silou. Keì ‰tudujete naplnení modlitbou a vierou, va‰a znalosÈ
a svedectvo budú rásÈ. Jednako len, nesnaÏte sa vyuãovaÈ v‰etko ão viete. Vyuãujte
posolstvo jasne, jednoducho a vychádzajúc z individuálnych potrieb nasledujúc Ducha
a uãte tú ãasÈ, ktorá je odmeraná kaÏdému ãloveku (pozri NaZ 84:85).
Definovanie slov
Máme v˘znamné posolstvo s unikátnou slovnou zásobou. Tak ako lekár hovorí odli‰ne
v ãakárni pre rodiny a na operaãnej sále, tak sa aj vy musíte nauãiÈ hovoriÈ s t˘mi, ktorí
nepoznajú na‰e posolstvo tak, aby rozumeli tomu ão ich uãíte.
Pripravte sa pomáhaÈ ostatn˘m rozumieÈ neznámym slovám, ‰tudujte zoznam kºúãov˘ch
definícií a termínov v oddiele „Námety pre v˘uãbu“ pre kaÏdú lekciu. Oboznámte sa
s vybran˘mi definíciami. PouÏite True to The Faith a the Guide to the Scriptures pri
vyhºadávaní ìal‰ích slov. Zapí‰te si tieto definície do vá‰ho ‰tudijného denníka. Podeºte
sa o definície s va‰im spoloãníkom a ostatn˘mi, aby ste zistil, ãi im rozumiete. Ak sú tieto
definície ostatn˘m nejasné, skorigujte va‰e definície zaloÏené na materiáloch, ktoré ste
‰tudovali.
Poãas v˘uãby sa snaÏte rozoznaÈ, kedy je slovo alebo zásada nová pre ãloveka, ktorého
uãíte. VyãleÀte si ãas na vysvetlenie neznámych slov alebo zásad. Pamätajte na zrozumiteºné
vyuãovanie, aby ste vy a tí, ktor˘ch vyuãujete boli vzdelávaní a radovali sa spoloãne
(pozri NaZ 50:22).
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Nalistujte si lekciu „Posolstvo o znovuzriadení evanjelia JeÏi‰a Krista“, ktorá sa nachádza v kapitole
3. Preãítajte si zoznam kºúãov˘ch definícií v oddiele „Námety pre v˘uãbu“. Nájdite tri iné slova
v lekcii, ktoré by ste rád definovali. Postupujte podºa horeuveden˘ch nápadov v tvorení definície
pre kaÏdé z nich.
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Poznámky

·tudijné nápady a návrhy
KaÏd˘ z nápadov a návrhov v tomto oddiele môÏe urobiÈ vá‰ ‰tudijn˘ ãas uÏitoãnej‰ím
a duchovne povzná‰ajúcim. ZváÏte nasledovné, keì budete plánovaÈ va‰e ‰túdium:
• VÏdy zaãnite s modlitbou.
• Plánujte ‰tudijné ãinnosti, ktoré budú budovaÈ va‰u vieru v Spasiteºa a vyuÏite vá‰ ãas
uÏitoãne.
• Plánujte va‰e ‰túdium pre ºudí, ich potreby a ich prípravu na krst, konfirmáciu
a vydrÏanie do konca. Zaznamenajte va‰e ‰túdium vo va‰om dennom plánovaãi.
• Plánujte va‰e ‰túdium s otázkou: âo budem dnes uãiÈ? Ako najlep‰ie môÏem plánovaÈ
moje ‰túdium, aby pomohlo t˘m, ktor˘ch vyuãujem? Ktoré nápady a návrhy z tohoto
oddielu mám zaradiÈ do môjho ‰túdia?
Keì plánujete va‰e ‰tudijné ãinnosti, experimentujte s niektor˘mi nasledujúcim nápadmi
a návrhmi alebo s nápadmi, ktoré ste sa nauãili od in˘ch.
PouÏívajte a Ïite v súlade s t˘m, ão ste sa nauãili
• „Prirovnávajte“ ão ste sa nauãili k sebe samému (pozri 1. Nefi 19:23).
• Vyt˘ãte si ciele ako ÏiÈ v súlade s t˘m, ão sa uãíte.
• Nahraìte va‰im menom meno vo ver‰i v písmach, prispôsobte ho.
• P˘tajte sa sami seba: „Ako by som sa mal zmeniÈ ako v˘sledok toho ão som sa nauãil?“
Vyt˘ãte si primerané ciele.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Vyberte si jeden z nasledovn˘ch odkazov. Pri ãítaní a prem˘‰ºaní vami vybratej pasáÏe, rozpoznajte
dva alebo tri smery, ktoré môÏete uplatniÈ vo va‰om Ïivote.
• 2. Nefi 31
• Alma 32:26–43
• Moroni 7:32–48
ZhodnoÈte ako Ïijete podºa zásad, ktoré uãíte. Vyberte si jednu vec, ktorú chcete zlep‰iÈ a pripravte
si plán ako to docieliÈ.

Vyhºadávajte, prem˘‰ºajte a zapamätajte si
• Buìte bdel˘. Cviãte, sprchujte a modlite sa predt˘m ako ‰tudujete.
• ·tudujte za stolom, na ktorom môÏete písaÈ (nie leÏiac alebo sediac na posteli), pripravte
si va‰e ‰tudijné materiály a zostaÀte pozorn˘.
• Modlite sa o pochopenie.
• ·tudujte podºa témy.
• P˘tajte sa sami seba: „âo t˘m chcel autor povedaÈ? Aká je hlavná my‰lienka? Ako sa
toto vzÈahuje na mÀa?“
• Predstavujte si to ão ‰tudujete. Napríklad, predstavte si aké to bolo pre Amona stáÈ
pred lamanitsk˘m kráºom.
• ·tudujte slová Ïijúcich prorokov (v schválenej misionárskej kniÏnici a Cirkevn˘ch
ãasopisoch).
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• Zapí‰te si do vá‰ho ‰tudijného denníka otázky, ktoré máte a pouÏite písma, slová
Ïijúcich prorokov a ostatné ‰tudijné zdroje pri hºadaní odpovedí.

Poznámky

• Jeden jedin˘ ver‰ môÏe obsahovaÈ viacero my‰lienok. Podãiarknite si slová alebo frázy
tak, aby ste mohli rozpoznaÈ rozdielne my‰lienky v jednom ver‰i.
• Podeºte sa o to ão ste sa nauãili s ostat˘mi misionármi. MôÏete sa nauãiÈ viac t˘m, Ïe
budete vysvetºovaÈ náuku alebo zásadu ìal‰iemu ãloveku.
• Znaãte si vo svojich písmach a robte si v nich poznámky. Na okraj si pí‰te odkazy na
písma, ktoré objasÀujú pasáÏe, ktoré ‰tudujete.
• Nauãte sa naspamäÈ tie pasáÏe z písiem, ktoré vysvetºujú a podporujú zásady, ktoré
vyuãujete.
PouÏitie ‰tudijn˘ch zdrojov
• PouÏívajte ‰tudijné pomôcky v edícii písiem SND (obsahy kapitol, poznámky pod ãiarou
a Guide to the Scriptures, ktoré obsahujú preklad Josepha Smitha a mapy).
• PoÏívajte misionárske lekcie, schválenú misionársku kniÏnicu, Cirkevné ãasopisy
a túto príruãku.
• Preskúmajte obsahy kapitol v písmach. PomôÏe vám to pri tom, ako a ão hºadaÈ
v kapitole.
• PouÏite vá‰ ‰tudijn˘ denník na zaznamenanie a usporiadanie toho ão sa uãíte. Vracajte
sa ãasto k my‰lienkam, ktoré ste si poznamenali. Usporiadajte si vá‰ ‰tudijn˘ denník
tak, aby ste sa mohli ºahko vrátiÈ k tomu ão ste sa nauãili.
• PouÏite túto príruãku ako pracovn˘ zo‰it. PouÏite miesto pre poznámky na poznaãenie
si pocitov a nápadov.
• ·tudujte pasáÏe z písiem uvedené v tejto príruãke. Zapisujte si do príruãky alebo do
‰tudijného denníku aj iné pasáÏe z písiem, ktoré ste na‰li.
Pohºad z väã‰ej perspektívy
• Získajte prehºad, buì r˘chlym preãítaním knihy, kapitoly alebo pasáÏe, alebo
preskúmaním nadpisov. Hºadajte porozumenie kontextu a prostredia.
• Skúste napísaÈ hlavnú my‰lienku pasáÏe vo vete alebo v krátkom odstavci.
• PouÏite Biblické a Cirkevné historické mapy a nauãte sa z nich zemepis, vzdialenosti,
klimatické podmienky a terén.
• Zopakujte si sled udalostí a kultúru. Preãítajte si informácie o histórii v Guide to the
Scriptures a zhrnutie kapitoly a oddielu.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Preãítajte si zhrnutie kapitoly v knihách uveden˘ch dole a napí‰te nadpis, ktor˘ opisuje prostredie,
hlavné udalosti a hlavné náuky v kaÏdej knihe.
1. Nefi

MojÏi‰

Skutky

Preskúmajte detaily
• Vyhºadajte v‰etky kºúãové slová a dbajte na to, aby ste vedeli ão znamenajú. PouÏívajte
odkazy pod ãiarou, Guide to the Scriptures alebo iné slovníky obsahujúce definície.
Preverte okolité slová alebo vety, aby vám pomohli ako záchytné body pri urãovaní
toho ão presne znamenajú kºúãové slová.
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Poznámky

• Vyhºadávajte spojovacie slová, ako sú preto, a opäÈ, tak, preão a ostatné. Potom sledujte
ako predchádzajúce a nasledujúce ãasti spolu súvisia.
• PouÏívajte Guide to the Scriptures, aby ste mohli sledovaÈ ako sú tie isté slová pouÏívané
v in˘ch kontextoch alebo in˘mi prorokmi, ktorí pouÏívajú tie isté slová.
• Vyhºadajte v‰etky neznáme slová alebo vety a dbajte na to, aby ste rozumeli tomu ão
znamenajú.
Znaãenie si v písmach
Znaãenie si vo va‰ich písmach vám môÏe pomôcÈ v hlbok˘ch úvahách nad urãitou
ãasÈou alebo náukou evanjelia. MôÏete si znaãiÈ vo va‰ich písmach rôznymi spôsobmi.
Nájdite si spôsob, ktor˘ vám najviac vyhovuje. NiÏ‰ie sú popísané niektoré z moÏn˘ch
návodov ako si znaãiÈ v písmach.
• PouÏite ceruzku alebo farebné zv˘razÀovaãe. Vyhnite sa pouÏitiu tak˘ch, ktoré sa
pretlaãia na druhú stranu.
• TieÀujte, podãiarkujte, dajte do zátvoriek alebo zv˘raznite ãasÈ ver‰u, cel˘ ver‰ alebo
skupinu ver‰ov.
• Vyhnite sa nadmernému zv˘razÀovaniu. ÚÏitok sa stráca ak nerozumiete tomu, ão
ste si zv˘raznili, pretoÏe ste si urobili príli‰ veºa poznámok, príli‰ veºa podãiarkli
a pouÏili príli‰ veºa farieb.
• Podãiarknite si iba pár kºúãov˘ch slov pre zv˘raznenie ver‰u, oddielu alebo kapitoly.
• ZakrúÏkujte alebo podãiarknite kºúãové slová a potom pouÏite rovné ãiary, aby ste ich
spojili s úzko súvisiacimi slovami.
• Ak je vo ver‰i alebo ãasti séria bodov, ktoré spolu súvisia oãíslujte tieto body na okraji
textu.
• PouÏívajte poznámky pod ãiarou ako zdroj pre znaãenie a interpretáciu písiem.
• Pridajte symbol (nieão ako kontroln˘ znak) v znaãení si kºúãov˘ch ver‰ov, o ktor˘ch si
myslíte, Ïe je pre vás ÈaÏké si ich zapamätaÈ.
Znaãenie si vo va‰ich písmach vám pomôÏe zameraÈ sa na pouÏitie toho ão ste sa
nauãili a toho ão ste nauãili ostat˘ch. Rozvinie prístup, ktor˘ je pevn˘ a pomôÏe vám
dosiahnuÈ vá‰ cieº ako misionára.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Ktor˘ návrh ste e‰te nevyskú‰ali? Oznaãte si jeden návrh z oddielu „·tudijné nápady a návrhy“
a skúste si ho vyskú‰aÈ poãas vá‰ho nasledovného osobného ‰túdia alebo ‰túdia so spoloãníkom.

Zapamätajte si toto
• VenovaÈ sa túÏbe uãiÈ sa je dôleÏité pre va‰u spásu a vá‰ úspech ako misionára.
• Evanjelium sa uãíte prostredníctvom ‰túdia, viery a moci Ducha Svätého.
• UãiÈ sa je radosÈ a priná‰a mnoho poÏehnaní.
• Denné osobné ‰túdium a ‰túdium so spoloãníkom posilÀuje va‰u vieru a schopnosÈ
vyuãovaÈ s Duchom.
• PoÏívajte rôznorodosÈ ‰tudijn˘ch metód, ktoré urobia va‰e ‰túdium zmyslupln˘m a príjemn˘m.
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Nápady pre ‰túdium a vyuÏitie

Poznámky

Osobné ‰túdium
• OhodnoÈte sami seba nasledovne (1 = nikdy, 3 = niekedy, a 5 = skoro vÏdy).
– Keì ‰tudujem, myslím na ºudí, ktor˘ch vyuãujem.
– Poãas dÀa rozm˘‰ºam nad t˘m ão som ‰tudoval ráno.
– Keì ‰tudujem, prichádzajú ku mne my‰lienky, ktoré ma predt˘m nenapadli.
– Zaznamenávam si duchovné my‰lienky na vhodné miesto.
– Zaspávam poãas ‰túdia.
– Te‰ím sa na osobné ‰túdium.
– Te‰ím sa na ‰túdium so spoloãníkom.
Posúìte svoje odpovede. âo robíte správne? Priali by ste si, aby niektoré
odpovede boli iné? Stanovte si jeden alebo dva ciele, ktor˘mi zlep‰íte kvalitu
vá‰ho ‰túdia.

• Zopakujte si otázky z oddielu „ZváÏte toto“ zo zaãiatku tejto kapitoly. Ako tieto
otázky ovplyvnili va‰e ‰túdium?

• Zopakujte si „·tudijné nápady a návrhy“. Oznaãte si jeden návrh z kaÏdej kategórie,
ktor˘ ste nepouÏili a vyskú‰ajte tieto nápady poãas vá‰ho osobného ‰túdia.

• Preãítajte si Náuku a zmluvy 138:1–11. Keì budete ãítaÈ, odpovedzte na
nasledovné otázky:

– âo musel prezident Smith urobiÈ, aby bola jeho myseº otvorená?
– Aké boli jeho pocity o náuke, o ktorej prem˘‰ºal?
• Preãítajte si definíciu znalosti v Guide to the Scriptures a zoznam odkazov. Do
vá‰ho ‰tudijného denníka zapí‰te odpoveì na otázku: „Aká znalosÈ pomôÏe mne,
misionárovi, slúÏiÈ efektívnej‰ie?“

• Vyberte si náuku z kapitoly 3, ktorej by ste rád rozumeli lep‰ie. Zapí‰te si do
vá‰ho ‰tudijného denníka otázky, ktoré by ste rád zodpovedali. Pozorne ‰tudujte
túto náuku po urãit˘ ãas (pár dní) a modlite sa konkrétne o zv˘‰enie porozumenia.
Zapí‰te ão ste sa nauãili.

• Preãítajte si 1. Nefi 10:17; 11:1–6. Keì budete ãítaÈ, odpovedzte na nasledovnú
otázku: „Preão bol Nefi schopn˘ nauãiÈ sa to ão vedel jeho otec?“

·túdium so spoloãníkom
• Spoloãne si preãítajte nasledovné ãasti. Odpovedzte na otázku: „Preão máme
vyhºadávaÈ boÏské svetlo?“
NaZ 11:11–14
NaZ 84:43–47

Ján 8:12

Îalm 119:105

• Spoloãne si preãítajte niekoºko dole napísan˘ch ver‰ov a diskutujte o poÏehnaniach,
ktoré prichádzajú ‰túdiom BoÏieho slova. Ktor˘ ver‰ najlep‰ie pomôÏe t˘m,
ktor˘ch uãíte?
1. Nefi 10:19
2. Nefi 32:3
Mosiá‰ 1:6–7
Alma 17:2–3

Alma 32:42–43
Alma 37:44–46
Alma 49:30
NaZ 90:24

NaZ 130:19
Guide to the Scriptures,
„Scriptures“, podtitul:
„Value of the
scriptures“, 221–22
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Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Vyberte si jednu z tém misionárskych lekcií, ktorú ste starostlivo pre‰tudovali.
Robte nasledovné:

– Podeºte sa o dva alebo tri hlavné body, ktoré ste sa nauãili poãas vá‰ho ‰túdia,
a ktoré vám boli nápomocné pri vyuãovaní tejto lekcie.

– Opí‰te spôsob ak˘m ste postupovali pri va‰om ‰túdiu, ktoré vám pomohlo nájsÈ
tieto body (ako ste ãítali, zdroje ktoré ste pouÏili, otázky na ktoré ste hºadali
odpoveì a pod.).

– UkáÏte ako ste si zaznamenávali a organizovali v˘sledky vá‰ho ‰túdia.
Ak to ãas dovolí, poÏiadajte zopár misionárov, aby urobili to isté.

• Táto ãinnosÈ sa môÏe robiÈ samostatne alebo v mal˘ch skupinách. Vyzvite
misionárov, aby si vybrali jednu z nasledovn˘ch otázok (alebo môÏete vytvoriÈ
niekoºko svojich vlastn˘ch otázok). Povedzte im, aby si túto otázku niekam zapísali.

– Preão sú rodiny tak dôleÏité v BoÏom pláne?
– Preão ºudia musia maÈ skú‰ky a utrpenie?
– Aká je úloha Ducha v obrátení?
Vysvetlite, Ïe budú maÈ 5 aÏ 7 minút na to, aby:

– Na‰li aspoÀ dva odkazy na písma, ktoré odpovedajú na túto otázku.
– Napísali jednoduch˘ v˘klad toho ako tie ver‰e, ktoré si vybrali zodpovedajú otázku.
– Opísali ão budú robiÈ pre to, aby si zapamätali tieto odpovede.
– Opísali ão budú robiÈ pre to, aby hlb‰ie preskúmali túto otázku.
Vyzvite niekoºko misionárov (z kaÏdej skupiny), aby sa podelili s ich odpoveìami.
Diskutujte o ich odpovediach.

• PoÏiadajte misionárov, aby napísali jednu alebo dve otázky t˘kajúce sa zásad
evanjelia a náuky z jednej z lekcií v kapitole 3, na ktoré by radi na‰li odpoveì.
Vyzvite misionárov aby sa o ich otázky podelili so skupinou. Pri kaÏdej otázke
prediskutujte nasledovné:

– Ako poÏehná zodpovedanie tejto otázky Ïivot toho misionára?
– Ako poÏehná Ïivoty záujemcov?
– Ako môÏe misionár nájsÈ odpoveì?
• PoÏiadajte zopár misionárov, aby sa podelili so zásadou evanjelia, ktorú ich uãili
ich spoloãníci. PoÏiadajte ich, aby vysvetlili zásadu a to, ak˘m spôsobom ju ich
spoloãníci uãili.

• Usporiadajte misionárov do dvojíc alebo mal˘ch skupín. Zadajte kaÏdej skupine,
aby preãítala jednu kapitolu z Knihy Mormonovej. Nechajte, aby kaÏdá skupina
vybrala jednu my‰lienku z kaÏdej z kategórií v oddiele „·tudijné nápady a návrhy“.
Vyzvite skupiny, aby pouÏili kaÏd˘ z nápadov popritom ako spoloãne ãítajú svoju
kapitolu. Poskytnite im 15 aÏ 20 minút na ãítanie a diskusiu. Nechajte, aby kaÏdá
skupina vysvetlila návrhy, ktoré pouÏili, ako sa pre nich hodili a ão sa nauãili.

• Vyzvite kaÏdého misionára aby prem˘‰ºal o príbehu alebo udalosti v písmach,
ktorá má pre neho alebo pre Àu v˘znam (nieão ako Lehiho videnie stromu Ïivota,
kázeÀ kráºa Benjamína, Kázanie na Hore alebo Kristove zjavenie sa Nefitom).
PoÏiadajte misionárov, aby naãrtli alebo opísali ako moÏno príbeh, ktor˘ si zvolili,
vizualizovaÈ. Vyzvite dvoch alebo troch misionárov, aby sa podelili o ich vizualizáciu.
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PoÏiadajte ostatn˘ch, aby rozpovedali príbehy a spojili ich s náukami v jednej
z lekcií. Preãítajte Moroni 10:3 a diskutujte o hodnote hlbok˘ch úvah o duchovnom
poznaní.

Prezident misie
• Vyzvite misionárov, aby si so sebou na pohovory nosili ich ‰tudijné denníky.
Vyzvite ich, aby sa podelili o jeden zápis.

• Poãas pohovoru poloÏte zopár z nasledovn˘ch otázok:
– Aké ste mali pocity poãas vá‰ho nedávneho ‰túdia písiem?
– Akej jednej zásade evanjelia vás v poslednej dobe nauãil vá‰ spoloãník?
– Ktorá kapitola alebo oddiel tejto príruãky vám najviac pomohol v posledn˘ch
dvoch t˘ÏdÀoch?

– âo robíte poãas vá‰ho osobného ‰túdia pre to, aby ste sa nauãil viac?
• Poãas zónovej konferencie vyzvite misionárov, aby sa podelili s uÏitoãn˘mi
skúsenosÈami, ktoré mali poãas ich osobného ‰túdia a ‰túdia so spoloãníkom.

• Poãas zónovej konferencie dovoºte misionárom podeliÈ sa so svojimi osobn˘mi
‰tudijn˘mi nápadmi.

• Podeºte sa s misionármi s poznatkami, ktoré máte z vá‰ho osobného ‰túdia.
Podeºte sa so zápiskami z vá‰ho ‰tudijného denníka a so svedectvom o dôleÏitosti
‰túdia evanjelia.

• Ak môÏete, pridajte sa k misionárom poãas ich ‰túdia so spoloãníkom.
• Poãas pohovoru vyzvite misionárov, aby sa podelili s ich plánom lekcie z jednej
z misionárskych lekcií. Sp˘tajte sa ich, ão táto náuka pre nich znamená.
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âo mám ‰tudovaÈ
a vyuãovaÈ?

Poznámky

L

ekcie v tejto kapitole obsahujú základné náuky, zásady a prikázania, ktoré máte
‰tudovaÈ, veriÈ im, milovaÈ ich, ÏiÈ podºa nich a vyuãovaÈ ich. Sú to tie, ktoré máte
vyuãovaÈ podºa nariadenia Ïijúcich prorokov a apo‰tolov. Sú navrhnuté tak, aby ste
mohli pomôcÈ ostatn˘m správne porozumieÈ Kristov˘m náukám.
Lekcie v tejto kapitole sú:
• Posolstvo o znovuzriadení evanjelia JeÏi‰a Krista
• Plán spásy
• Evanjelium JeÏi‰a Krista
• Zákony a obrady
Vyuãujte prvé ‰tyri lekcie pred krstom. Ubezpeãte sa, Ïe tí, ktor˘ch vyuãujete, spæÀajú
podmienky krstu t˘m, Ïe dodrÏiavajú v‰etky záväzky z t˘chto lekcií.
Misionári na pln˘ úväzok preberajú vedúce miesto vo vyuãovaní lekcií pred krstom za
pomoci zborov˘ch misionárov a ostatn˘ch ãlenov. Po krste sú noví ãlenovia opäÈ vyuãovaní
prv˘m ‰tyrom lekciám, ako aj lekcii „Zákony a obrady“. Zboroví vedúci rozhodnú, ãi
zboroví misionári alebo misionári na pln˘ úväzok budú viesÈ v˘uãbu t˘chto lekcií a zaistia,
ako dlho budú misionári na pln˘ úväzok zaangaÏovaní. Povzbuìte kaÏdého nového ãlena,
aby dodrÏiaval v‰etky záväzky v t˘chto lekciách.
Mali by ste tieÏ pouÏívaÈ tieto lekcie pri individuálnom ‰túdiu a pri spoloãnom ‰túdiu,
okrskov˘ch stretnutiach a in˘ch ‰koleniach. Ak budete ‰tudovaÈ písma a uchovávaÈ si
v mysli ako poklad náuky obsiahnuté v t˘chto lekciách, Duch vám vo vhodnom ãase
napovie to, ão máte hovoriÈ a robiÈ, aby ste pomohli ostatn˘m získaÈ svedectvo
o pravdivosti t˘chto uãení.
Ako misionár máte veºkú zodpovednosÈ vyuãovaÈ zo srdca a s Duchom. Prvé
predsedníctvo a Kvórom dvanástich apo‰tolov vyhlásilo: „Na‰ou úlohou je vyuãovaÈ
posolstvo znovuzriadeného evanjelia tak˘m spôsobom, aby sme dovolili Duchu viesÈ nás

Kázanie na Hore, od Carla Blocha. Originál visí v kaplnke zámku Frederiksborg v Dánsku. PouÏité s dovolením múzea Frederiksborg. Nekopírujte.

• Prikázania
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oboch, misionárov a t˘ch, ktorí sú vyuãovaní. Je nutné nauãiÈ sa koncepty lekcií, ale lekcie
nemajú byÈ vyuãované mechanicky. Misionár by sa nemal báÈ pouÏiÈ svoje vlastné slová
tak ako ho k tomu nabáda Duch. Nemal by recitovaÈ naspamäÈ, ale má hovoriÈ zo srdca
svojimi vlastn˘mi slovami. MôÏe sa odch˘liÈ od poradia lekcií a vyuãovaÈ tú, pre ktorú
je in‰pirovan˘, v súlade so záujmami a potrebami záujemcu. Mal by hovoriÈ z vlastného
presvedãenia a svojimi vlastn˘mi slovami vydaÈ svedectvo o pravdivosti t˘chto uãení.“
(„Statement on Missionary Work“, List Prvého predsedníctva, 11. decembra 2002). Keì vy
a vá‰ spoloãník budete ‰tudovaÈ tieto lekcie a pripravovaÈ sa ich vyuãovaÈ, majte neustále
na pamäti tieto pokyny. Ubezpeãte sa, Ïe vyuãujte v‰etky náuky v t˘chto lekciách.
Ak nie ste Duchom vedení inak, mali by ste vyuãovaÈ v‰etko, ão obsahujú prvé tri lekcie
v takom poradí, v akom sú napísané. MôÏe byÈ tieÏ vhodné zahrnúÈ niekoºko prikázaní
alebo vyuãovaÈ niektoré prikázania v samostatn˘ch lekciách.
KaÏdá lekcia uvádza otázky z pohovoru pred krstom, záväzky a náuky, ktoré vyuãujete.
Dôkladne sa tie náuky nauãte. Neustále sa zameriavajte na pomoc t˘m, ktor˘ch vyuãujete
vykonávaÈ a dodrÏiavaÈ tieto záväzky. PouÏitím otázok z pohovoru pred krstom
pripravujte t˘ch, ktor˘ch uãíte na krst a konfirmáciu. Lekcie tieÏ obsahujú námety
pre v˘uãbu. PouÏite tieto návrhy ako posilnenie svojej prípravy a v˘uãby.
Úloha uãenia sa naspamäÈ
Uãte sa naspamäÈ písma, ktoré pouÏívate pri v˘uãbe. Nauãte sa naspamäÈ postupnosÈ bodov
náuky ku kaÏdej misionárskej lekcii. Misionári, ktorí sa uãia ìal‰iu reã by sa mali zameraÈ na
svoje ‰túdium jazyka pri príprave na vyuãovanie misionárskych lekcií. Mali by sa uãiÈ naspamäÈ
slovíãka, frázy, vetnú skladbu a krátke v˘roky o náuke, ktoré sú uvedené v lekcii, ale iba vtedy,
keì pre nich tieto nadobudnú osobn˘ v˘znam. Neuãte sa naspamäÈ celé lekcie.
Uãte zrozumiteºne
Na konci prv˘ch troch lekcií je zoznam slov, ktoré môÏu byÈ nezrozumiteºné pre t˘ch, ktor˘ch
uãíte. Nauãte sa ako ão najjednoduch‰ie tieto slová vysvetliÈ. Keì vyuãujete, urobte v‰etko preto,
aby bolo posolstvo zrozumiteºné.
·túdium písma
âo máte vyuãovaÈ?
Mosiá‰ 18:18–20

NaZ 43:15–16

Preão musíte ‰tudovaÈ náuky v lekciách?
Alma 17:2–3
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Posolstvo o znovuzriadení
evanjelia JeÏi‰a Krista

© 1991 Greg K. Olsen. Nekopírujte.

Poznámky

Vá‰ cieº
Keì budete vyuãovaÈ, pripravte va‰ich záujemcov na splnenie podmienok pre krst, ktoré sú
obsiahnuté v Náuke a zmluvách 20:37 a v otázkach pohovoru pred krstom. Toto najlep‰ie
dosiahnete t˘m, Ïe vyzvete va‰ich záujemcov vykonávaÈ a dodrÏiavaÈ nasledujúce záväzky.
Otázky z pohovoru pred krstom
• Veríte, Ïe Boh je Vá‰ Nebesk˘ Otec?
• Veríte, Ïe JeÏi‰ Kristus je Syn BoÏí, Spasiteº a Vykupiteº sveta?
• Veríte, Ïe Cirkev a evanjelium JeÏi‰a Krista boli znovuzriadené prostredníctvom proroka
Josepha Smitha?
• Veríte, Ïe [teraj‰í prezident Cirkvi] je prorokom BoÏím? âo to pre Vás znamená?
Záväzky
• Budete ãítaÈ a modliÈ sa o poznanie, Ïe Kniha Mormonova je slovo BoÏie?
• Budete sa modliÈ o poznanie, Ïe Joseph Smith bol prorok?
• Pôjdete s nami túto nedeºu na cirkevné zhormaÏdenie?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• ëal‰ie záväzky zo 4. lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.

Boh je ná‰ milujúci Nebesk˘ Otec
Boh je ná‰ Nebesk˘ Otec. My sme Jeho deti. Má telo z mäsa a kostí, ktoré je oslávené
a dokonalé. Miluje nás. Plaãe spolu s nami, keì trpíme a raduje sa, keì robíme to ão je
správne. Chce s nami hovoriÈ a my s Ním môÏeme hovoriÈ pomocou úprimnej modlitby.
Dal nám túto pozemskú skúsenosÈ, aby sme sa mohli uãiÈ a rásÈ. Na‰u lásku k Nemu
môÏeme preukazovaÈ prostredníctvom na‰ich rozhodnutí a na‰ej poslu‰nosti Jeho prikázaní.
Nebesk˘ Otec pripravil pre nás, Svoje deti, spôsob, ako byÈ úspe‰n˘mi v tomto Ïivote
a ako sa vrátiÈ a ÏiÈ v Jeho prítomnosti. Av‰ak, aby sa tak stalo musíme sa prostredníctvom
poslu‰nosti staÈ ãist˘mi. Neposlu‰nosÈ nás od Neho vzìaºuje. Stredobodom plánu
ná‰ho Otca je uzmierenie JeÏi‰a Krista. Uzmierenie zah⁄Àa Jeho utrpenie v Getsemanskej
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záhrade, a tieÏ Jeho utrpenie a smrÈ na kríÏi. Prostredníctvom uzmierenia môÏeme byÈ
oslobodení od bremena na‰ich hriechov a získaÈ vieru a silu, ãeliÈ na‰im skú‰kam.
Poznámky
Presvedãenie o Bohu
Zistite, ako jednotliví ºudia, ktor˘ch vyuãujete chápu kresÈanské uãenie o Bohu. Mnohí ºudia
v dne‰nom svete nemajú Ïiadnu predstavu o Bohu alebo majú veºmi odli‰né vnímanie BoÏstva.
Dvaja misionári z Knihy Mormonovej, Ammon a Áron, vyuãovali ºudí, ktorí nepoznali kresÈanské
uãenie. Vyuãovali jednoduché pravdy a vyz˘vali svojich záujemcov k modlitbe. Lamoni a jeho
otec boli obrátení. Preãítajte si Almu 18:24–40 a 22:4–23 a odpovedajte na nasledujúce otázky:
• âo títo misionári uãili o podstate Boha?
• Ako môÏeme nasledovaÈ ich príklad?
·túdium písma
Ak˘ je Boh Otec a JeÏi‰ 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
NaZ 38:1–3
NaZ 130:22
MojÏi‰ 1:39
Matú‰ 5:48

Ján 3:16–17
Skutky 17:27–29
Rímskym 8:16
Îidom 12:9
1. Jánov 4:7–9

Evanjelium poÏehnáva rodiny
Znovuzriadené evanjelium poÏehnáva a pomáha manÏelom a manÏelkám, rodiãom
a deÈom, keì sa snaÏia vybudovaÈ pevnej‰ie vzÈahy a duchovnú silu vo svojich rodinách.
Tieto poÏehnania sú dostupné teraz a aj vo veãnosti. Evanjelium JeÏi‰a Krista nám pomáha
so súãasn˘mi starosÈami a ÈaÏkosÈami.
Rodina je ustanovená Bohom, a preto tvorí najdôleÏitej‰iu jednotku spoloãnosti v tomto
svete a aj na veãnosti. Boh vytvoril rodinu, aby bola zdrojom ‰Èastia pre Jeho deti, aby
im umoÏnila uãiÈ sa správnym zásadám v láskyplnom prostredí, a aby ich pripravila na
veãn˘ Ïivot. Domov je t˘m najlep‰ím miestom na vyuãovanie, uãenie sa a uplatÀovanie
zásad evanjelia JeÏi‰a Krista. Domov vybudovan˘ na zásadách evanjelia bude bezpeãn˘m
útoãiskom a miestom. Stane sa miestom, kde môÏe preb˘vaÈ Duch Pánov a ÏehnaÈ ãlenov
rodiny pokojom, radosÈou a ‰Èastím. Prostredníctvom prorokov Boh v kaÏdej dobe, i v tej
na‰ej, zjavuje svoj plán ‰Èastia pre jednotlivcov a rodiny.

Nebesk˘ Otec zjavuje Svoje evanjelium v kaÏdej dispenzácii
Jedn˘m z najdôleÏitej‰ích prejavov lásky, ktorú k nám Boh prechováva je to, Ïe povoláva
prorokov, ktor˘m udeºuje kÀazstvo—moc a právomoc danú ãloveku, aby konal v BoÏom
mene pre spásu Svojich detí. Proroci sa uãia evanjelium JeÏi‰a Krista prostredníctvom
zjavenia. Potom vyuãujú evanjelium ostatn˘ch a svedãia o JeÏi‰ovi Kristovi ako o Spasiteºovi
a Vykupiteºovi. Uãenie prorokov sa nachádza v posvätn˘ch knihách naz˘van˘ch písma.
Plán ná‰ho Otca pre ná‰ úspech v tomto Ïivote a pre ná‰ návrat k Nemu sa naz˘va
evanjelium JeÏi‰a Krista a JeÏi‰ovo uzmierenie je stredom tohoto plánu. Prostredníctvom
uzmierenia JeÏi‰a Krista môÏeme obdrÏaÈ veãn˘ Ïivot, ak prejavíme vieru v JeÏi‰a Krista,
ãiníme pokánie a dáme sa pokrstiÈ ponorením na odpustenie hriechov, obdrÏíme dar
Ducha Svätého a vytrváme aÏ do konca. Toto je tá cesta a nie je daná Ïiadna iná cesta
ani Ïiadne iné meno pod nebesiami, ktor˘m by ãlovek mohol byÈ spasen˘ v kráºovstve
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BoÏom. Toto je náuka Kristova (pozri 2. Nefi 31:21). V‰etci ºudia majú dar slobodnej vôle,
ktor˘ zah⁄Àa slobodu prijaÈ alebo odmietnuÈ evanjelium, ktoré vyuãujú proroci a apo‰toli.
Tí, ktorí sa rozhodnú poslúchnuÈ, budú poÏehnaní, ale tí, ktorí ho ignorujú, odmietajú
alebo prekrúcajú neobdrÏia Bohom prisºúbené poÏehnania.
VÏdy, keì sa ºudia rozhodnú prehliadaÈ, odmietaÈ alebo prekrúcaÈ akúkoºvek zásadu
alebo obrad evanjelia, vÏdy, keì odmietajú Pánov˘ch prorokov alebo vÏdy, keì nechcú
vytrvaÈ do konca, vzìaºujú sa od Boha a zaãínajú ÏiÈ v duchovnej temnote. Toto ich
nakoniec privedie do stavu, ktor˘ voláme odpadlíctvo. Keì sa odpadlíctvo stane v‰eobecne
roz‰íren˘m, Boh odoberie svoju kÀazskú právomoc vyuãovaÈ a vykonávaÈ obrady evanjelia.
Biblická história znamenala mnoho
prípadov, keì Boh hovoril s prorokmi, a tieÏ
zaznamenáva mnoho prípadov odpadlíctva.
Boh prejavil Svoju lásku k Svojim deÈom
a kaÏdé obdobie v‰eobecného odpadlíctva
ukonãil t˘m, Ïe povolal ìal‰ieho proroka
a dal mu kÀazskú právomoc k opätovnému
znovuzriadeniu a v˘uãbe evanjelia JeÏi‰a
Krista. Prorok v podstate pôsobí ako správca,
ako domáci BoÏí na zemi. âasové obdobia, v
ktor˘ch je na zemi vykonávaná táto prorocká
zodpovednosÈ, sa naz˘vajú dispenzácie.
Boh zjavil evanjelium JeÏi‰a Krista Adamovi a dal mu kÀazskú právomoc. Adam bol
prv˘m prorokom na zemi. Prostredníctvom zjavenia sa Adam dozvedel o správnom vzÈahu
ºudstva s Bohom Otcom, Jeho Synom JeÏi‰om Kristom a Duchom Svät˘m; o uzmierení
a vzkriesení JeÏi‰a Krista a o prv˘ch zásadách a obradoch evanjelia. Adam a Eva vyuãovali
svoje deti o t˘chto pravdách a povzbudzovali ich, aby si vybudovali vieru a Ïili podºa
evanjelia vo v‰etk˘ch oblastiach svojho Ïivota. Adam bol nasledovan˘ ìal‰ími prorokmi,
ale postupom ãasu Adamovi potomkovia zavrhli evanjelium a upadli do odpadlíctva,
lebo sa rozhodli ÏiÈ neãestne.
Tak vznikli opakujúce sa prorocké dispenzácie, ktoré tvoria prevaÏnú ãasÈ histórie
zaznamenanej v Starom Zákone. Nebesk˘ Otec zjavoval Svoje evanjelium prostredníctvom
priamej komunikácie s prorokmi ako Noe, Abrahám a MojÏi‰. KaÏd˘ prorok bol povolan˘
Bohom, aby zaãal novú dispenzáciu evanjelia. KaÏdému z t˘chto prorokov Boh zaistil
kÀazskú právomoc a zjavoval mu veãné pravdy. Nane‰Èastie, v kaÏdej dispenzácii ºudia
vyuÏili svoju slobodnú vôºu k tomu, aby zavrhli evanjelium a potom upadli do odpadlíctva.

Poznámky

Proroci
Zistite, ako ãlovek, ktorého vyuãujete, chápe úlohu prorokov. Vo väã‰ine kultúr ºudia veria, Ïe svätí
alebo in‰pirovaní ºudia nejakou formou získavajú zjavenia alebo pokyny od Boha. Nie v‰etci ºudia
sú v‰ak BoÏí proroci tak ako sú definovaní znovuzriaden˘m evanjeliom. Zrozumiteºne vysvetlite,
Ïe Boh vytvára svoje kráºovstvo na zemi tak, Ïe povoláva proroka, aby otvoril novú dispenzáciu.
Tomuto prorokovi dáva kÀazskú právomoc. Prorok potom pomáha ºuìom porozumieÈ ich vzÈahu
k BoÏstvu, vrátane toho, ako môÏu prostredníctvom evanjelia JeÏi‰a Krista získaÈ veãn˘ Ïivot.
MoÏno prem˘‰ºate nad t˘m, preão je dobré zmieÀovaÈ sa o dispenzáciách evanjelia, keì
vyuãujete niekoho, kto nemá kresÈanské korene alebo neÏije v kresÈanskej kultúre. Zistíte v‰ak,
Ïe po krátkom objasnení dejín dispenzácií evanjelia pomôÏete ºuìom pochopiÈ, Ïe Boh miluje
Svoje deti a je ten ist˘ vãera, dnes i naveky.
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Proroci
Jakob 4:4, 6
Mosiá‰ 8:13–18

Skutky 10:34–43

Amos 3:7

MojÏi‰ 8:19–30

Guide to the Scriptures, „Dispensation“

Dispenzácie
NaZ 136:36–38
MojÏi‰ 5:4–12, 55–59

Spasiteºova pozemská sluÏba
Niekoºko stoviek rokov pred narodením JeÏi‰a Krista ºudia znovu upadli do odpadlíctva.
Keì v‰ak Spasiteº zaãal Svoju sluÏbu v smrteºnosti, znovu zaloÏil Svoju Cirkev na zemi.
Nebesk˘ Otec poslal Svojho Syna na zem, aby uzmieril hriechy celého ºudstva a prekonal
smrÈ: „Lebo tak Boh miloval svet, Ïe svojho jednorodeného Syna dal ... aby ho [svet]
spasil“ (Ján 3:16–17). Ná‰ Nebesk˘ Otec poslal Svojho Syna, JeÏi‰a Krista, aby na seba vzal
prostredníctvom Svojho utrpenia hriechy v‰etk˘ch, ktorí kedy Ïili a budú ÏiÈ na zemi a aby
prekonal fyzickú smrÈ. Spasiteº priniesol nekoneãnú zmiernu obeÈ, aby sme my, ak v Neho
budeme veriÈ, budeme ãiniÈ pokánie, dáme sa pokrstiÈ, obdrÏíme dar Ducha Svätého
a vytrváme do konca, mohli získaÈ odpustenie svojich hriechov a mohli tak vstúpiÈ na
cestu, ktorá nás dovedie k veãnému Ïivotu v BoÏej prítomnosti (pozri 2. Nefi 31:13–21).
Poãas Svojho pozemského
pôsobenia Spasiteº vyuãoval
Svoje evanjelium a vykonal
mnoho zázrakov. Povolal
dvanásÈ muÏov za Svojich
apo‰tolov a poloÏil ruky na ich
hlavy, aby im tak dal kÀazskú
právomoc. Zorganizoval Svoju
Cirkev, vyplnil proroctvo, bol
zavrhnut˘ a ukriÏovan˘. To najdôleÏitej‰ie ale je, Ïe vykonal uzmierenie. Syn BoÏí, Pán
JeÏi‰ Kristus, vykonal v‰etko to, ão Ho Jeho Nebesk˘ Otec poslal vykonaÈ.
Spasiteº dal pred Svojou smrÈou a vzkriesením Svojim apo‰tolom právomoc vyuãovaÈ
Jeho evanjelium, vykonávaÈ obrady spasenia a zaloÏiÈ Jeho Cirkev vo svete.
·túdium písma
âlánky viery 1:5
Matú‰ 10:1–10

Luká‰ 6:13
Ján 15:16

Îidom 5:4

Veºké odpadlíctvo
Po smrti JeÏi‰a Krista prenasledovali hrie‰ni ºudia apo‰tolov a ãlenov Cirkvi a mnoh˘ch
z nich zabili. SmrÈou apo‰tolov boli zo zeme odÀaté kºúãe kÀazstva, a tieÏ aj predsedajúca
kÀazská právomoc. Apo‰toli udrÏiavali náuku evanjelia ãistú, zachovávali rád a urãovali
merítka spôsobilosti pre ãlenov Cirkvi. Bez apo‰tolov sa ãasom náuka skazila a urobili sa
neoprávnené zmeny v organizácii Cirkvi a kÀazsk˘ch obradoch, ako sú krst a udelenie
daru Ducha Svätého.
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Bez zjavení a kÀazskej právomoci ºudia záviseli na ºudskej múdrosti pri v˘klade písiem,
zásad a obradov evanjelia JeÏi‰a Krista. Falo‰né my‰lienky boli vyuãované ako pravda.
Väã‰ina poznania pravého charakteru a povahy Boha Otca, Jeho Syna JeÏi‰a Krista a Ducha
svätého sa stratila. Náuky o viere v JeÏi‰a Krista, pokání, krste a dare Ducha Svätého boli
prekrútené a zabudnuté. KÀazská právomoc, udelená Kristov˘m apo‰tolom sa na zemi
uÏ nenachádzala. Toto odpadlíctvo viedlo nakoniec k vzniku mnoh˘ch cirkví.
Po stároãiach duchovnej temnoty sa pravdu hºadajúci muÏi a Ïeny zaãali búriÈ proti
vtedaj‰ím náboÏensk˘m zvyklostiam. Uvedomovali si, Ïe mnohé náuky a obrady evanjelia
boli buì pozmenené alebo stratené. Hºadali väã‰ie duchovné svetlo a mnohí z nich
hovorili o znovuzriadení pravdy. Nevyhlasovali v‰ak, Ïe sú Bohom povolaní za proroka.
Miesto toho sa snaÏili reformovaÈ tie náuky a zvyklosti, ktoré, ako verili, boli pozmenené
alebo prekrútené. Ich úsilie viedlo k vzniku mnoh˘ch protestantsk˘ch cirkví. V˘sledkom
tejto reformácie bol väã‰í dôraz na náboÏenskú slobodu, ktor˘ pripravil pôdu pre koneãné
znovuzriadenie.
Spasiteºovi apo‰toli predpovedali toto v‰eobecné odpadlíctvo. Predpovedali tieÏ, Ïe
dôjde e‰te raz k znovuzriadeniu evanjelia JeÏi‰a Krista a Jeho Cirkvi na tejto zemi.

Poznámky

·túdium písma
1. Nefi 13
2. Nefi 26:20–21
2. Nefi 28
4. Nefi 1:27
NaZ 86:1–3
Matú‰ 24:9–11
Marek 12:1–9

Skutky 3:19–21
Skutky 20:28–30
Galatsk˘m 1:6–9.
2. Tesalonick˘m 2:1–12
(PJS ver‰e 2, 3, 7–9)
1. Timoteovi 4:1–3
2. Timoteovi 4:3–4

2. Petrov 2:1–2
Amos 8:11–12
Guide to the Scriptures, „Apostasy“
True to the Faith, „Apostasy“strany 13–14
Our Search for Happiness, strany 23–32
Jesus the Christ, kapitola 40,
„The Long Night of Apostasy“

Veºké odpadlíctvo
Záujemcovia musia porozumieÈ tomu, Ïe po smrti JeÏi‰a Krista a Jeho apo‰tolov do‰lo
k v‰eobecnému odpadlíctvu. Keby k odpadlíctvu nebolo pri‰lo, nebolo by nutné znovuzriadenie
Tak ako sa diamant oveºa viac vyníma na ãiernom zamate, znovuzriadenie je e‰te pozoruhodnej‰ie
v kontraste s temn˘m pozadím veºkého odpadlíctva. Tak ako budete vedení Duchom, vyuãujte
záujemcov o veºkom odpadlíctve na takej úrovni podrobností, ktorá je vhodná pre ich potreby
a okolnosti. Va‰im cieºom je pomôcÈ im porozumieÈ znovuzriadeniu evanjelia JeÏi‰a Krista.
Kºúãové body
• Cirkev JeÏi‰a Krista je postavená na základoch apo‰tolov a prorokov (pozri Efezsk˘m 2:19–20;
4:11–14). Títo vedúci majú boÏskú kÀazskú právomoc. Prostredníctvom zjavenia vedú
záleÏitosti Cirkvi. Uchovávajú náukovú ãistotu, schvaºujú vykonávanie obradov a povolávajú
in˘ch do kÀazstva a dávajú im kÀazskú právomoc.
• ªudia zavrhli a zabili JeÏi‰a Krista a apo‰tolov (pozri Matú‰ 24:9; 1. Nefi 11:32–34; 2. Nefi
27:5). So smrÈou apo‰tolov pri‰la Cirkev o predsedajúcu kÀazskú právomoc. Následkom toho
sa na zemi uÏ nenachádzala právomoc na udelenie daru Ducha Svätého alebo vykonávanie
in˘ch spásnych obradov. Zjavenia ustali a náuka bola prekrútená.
• Dokonca e‰te aj pred smrÈou apo‰tolov dochádzalo k mnoh˘m sporom ohºadom náuky.
Rímska rí‰a, ktorá kresÈanov pôvodne prenasledovala, neskôr kresÈanstvo prijala. ZávaÏné
náboÏenské otázky zaãali rie‰iÈ rôzne koncily. Tieto jednoduché náuky a obrady vyuãované
Spasiteºom boli prediskutovávané a pozmeÀované tak, aby zodpovedali svetsk˘m filozofiám
(pozri Izaiá‰ 24:5). Pozmenili znenie písiem a odstránili z nich prosté a drahocenné náuky
(pozri 1. Nefi 13:26–40). Spísali kréda alebo prehlásenia viery zaloÏené na neprav˘ch
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pozmenen˘ch náukách (pozri Joseph Smith—History 1:19). Pre svoju p˘chu sa niektorí
ºudia usilovali o vplyvné postavenie (pozri 3. Jánov 1:9–10). ªudia prijali tieto falo‰né náuky
a vzdávali pocty falo‰n˘m uãiteºom, ktorí ich namiesto boÏskej pravdy vyuãovali ºubozvuãné
náuky (pozri 2. Timoteovi 4:3–4).
• Od tej doby, veºa ºudí úprimne verilo vo falo‰né kréda a náuky. Uctievali Boha podºa znalosti
pravdy, ktorou boli obdarení a získavali odpovede na svoje modlitby. Napriek tomu boli
zadrÏiavaní pred pravdou iba preto, Ïe nevedeli, kde ju nájsÈ (pozri NaZ 123:12).
• Preto bolo potrebné znovuzriadenie, a nie reformácia. KÀazská právomoc, ktorá by v
nepreru‰enej línii následníctva siahala aÏ k apo‰tolovi Petrovi sa neuchovala. ReformovaÈ
znamená zmeniÈ to, ão uÏ existuje; znovuzriadiÈ znamená prinavrátiÈ nieão do svojej pôvodnej
podoby. Preto bolo znovuzriadenie kÀazskej právomoci prostredníctvom boÏsk˘ch poslov t˘m
jedin˘m moÏn˘m spôsobom ako prekonaÈ veºké odpadlíctvo.

Znovuzriadenie evanjelia JeÏi‰a Krista prostredníctvom Josepha Smitha
Keì nastali správne podmienky, Nebesk˘ Otec znovu zasiahol, aby Svojim deÈom
prejavil Svoju lásku. Povolal za proroka mladého muÏa, ktor˘ sa volal Joseph Smith.
Jeho prostredníctvom znovuzriadil plnosÈ evanjelia JeÏi‰a Krista na zemi.
Joseph Smith Ïil v Spojen˘ch ‰tátoch, ão bola v tom ãase asi jediná krajina, v ktorej
sa ºudia mohli te‰iÈ z náboÏenskej slobody. Na v˘chode Spojen˘ch ‰tátov vládlo v tej
dobe veºké náboÏenské vzru‰enie. Jeho rodina bola veºmi náboÏensky zaloÏená a stále sa
usilovala o hºadanie pravdy. Mnohí duchovní v‰ak tvrdili, Ïe majú to pravé evanjelium.
Joseph si zaumienil, Ïe zistí, ktorá zo v‰etk˘ch cirkví je tá pravá (pozri Joseph Smith—
History 1:18). Biblia ho nauãila, Ïe je „jeden Pán, jedna viera, jeden krst“ (pozri Efezsk˘m
4:5). Joseph nav‰tevoval rôzne cirkvi, bol v‰ak stále zmäten˘ a nevedel, ku ktorej sa má
pridaÈ. Neskôr napísal, Ïe
zmätok a konflikty medzi denomináciami boli tak veºké, Ïe bolo nemoÏné pre osobu
tak mladú ako bol on ... dôjsÈ k akémukoºvek urãitému záveru o tom, kto má pravdu,
a kto sa m˘li ... Uprostred tejto vojny slov a virvarom názorov si ãasto hovoril: âo sa má
urobiÈ? Ktoré z t˘chto spoloãností sú správne; alebo sa v‰etky m˘lia? Pokiaº je niektorá
z nich tá správna, ktorá to je, a ako to rozoznám? (pozri Joseph Smith—History 1:8, 10).
A tak ako Joseph hºadal pravdu medzi rozliãn˘mi vierovyznaniami, obrátil sa na Bibliu
pre radu. Doãítal sa: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha,
ktor˘ prosto a ochotne dáva v‰etk˘m, a dostane sa mu jej“ (pozri Jakub 1:5). Vìaka tejto
pasáÏi sa Joseph rozhodol, Ïe sa op˘ta Boha na to ão by mal robiÈ. Na jar v roku 1820 sa
vybral do neìalekého hájika a pokºakol k modlitbe. Neskôr opísal svoj záÏitok, Ïe videl
stæp svetla presne nad jeho hlavou, jasnej‰í ako slnko, ktor˘ sa pomaly pribliÏoval aÏ
spoãinul na Àom... Keì svetlo spoãinulo na Àom, uvidel dve Bytosti, ktor˘ch jas a sláva
sa vymykali akémukoºvek popisu, stojace nad ním vo vzduchu. Jedna hovorila ku nemu,
volajúc ho menom a povedala, ukazujúc na druhú—Toto je môj milovan˘ Syn. Vypoãuj Ho!
(pozri Joseph Smith—History 1:16–17).
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V tomto videní sa Boh Otec a Jeho Syn, JeÏi‰
Kristus, zjavili Josephovi Smithovi. Spasiteº
povedal Josephovi, Ïe sa nemá pripojiÈ k Ïiadnej
cirkvi, lebo v‰etky sa m˘lia a v‰etky ich kréda sú
ohavnosÈou. Povedal, Ïe cirkvi sa k nemu blíÏia
perami, ale srdciami sú ìaleko od neho; uãia
ºudsk˘m prikázaniam. Majú zdanie boÏskosti, ale
popierajú Jeho silu (pozri Joseph Smith—History
1:19). Aj keì mnoho dobr˘ch ºudí verilo
v Krista a snaÏilo sa porozumieÈ a vyuãovaÈ Jeho
evanjelium, nemali plnosÈ pravdy a kÀazskú
právomoc vykonávaÈ krsty a ìal‰ie spásne obrady.
Zdedili urãitú úroveÀ odpadlíctva, lebo kaÏdá
generácia bola ovplyvnená tou predchádzajúcou,
vrátane zmien v náukách a obradoch ako je krst.
Rovnako ako v prípade Adama, Noeho, Abraháma, MojÏi‰a a ìal‰ích prorokov, On
povolal Josepha Smitha, aby sa stal prorokom, prostredníctvom ktorého bude na zemi
znovuzriadená plnosÈ evanjelia.
Potom ako sa Josephovi zjavili Otec a Syn, boli k nemu a k Oliverovi Cowderymu poslaní
ìal‰í nebeskí poslovia alebo anjeli. Josephovi Smithovi a Oliverovi Cowderymu sa zjavil
Ján Krstiteº, ktor˘ im udelil Áronove kÀazstvo, ktoré v sebe zah⁄Àa právomoc vykonávaÈ
obrad krstu. Keì sa zjavili Peter, Jakub a Ján (traja pôvodní Kristovi apo‰toli), udelili
Josephovi Smithovi a Oliverovi Cowderymu Melchisedekove kÀazstvo a znovuzriadili
tak právomoc, ktorú dal Kristus svojim pôvodn˘m apo‰tolom. S touto kÀazskou autoritou
dostal Joseph Smith pokyn, aby znovu zorganizoval Cirkev JeÏi‰a Krista na zemi.
Prostredníctvom neho JeÏi‰ Kristus povolal dvanástich apo‰tolov.
Doba, v ktorej Ïijeme je biblick˘mi prorokmi naz˘vaná posledné dni, neskor‰ie dni alebo
dispenzácia plnosti ãasov. Je to doba bezprostredne predchádzajúca druhému príchodu
JeÏi‰a Krista. Toto je posledná dispenzácia. Preto sa Cirkev naz˘va Cirkev JeÏi‰a Krista
Svät˘ch neskor‰ích dní..
Îijúci prorok dnes vedie túto Cirkev. Tento prorok je prezidentom Cirkvi JeÏi‰a Krista
Svät˘ch neskor‰ích dní, je oprávnen˘m nasledovníkom Josepha Smitha. On a súãasní
apo‰toli obdrÏali svoju právomoc od JeÏi‰a Krista v nepreru‰enej línii vysvätenia, aÏ
k Josephovi Smithovi.

Poznámky

Nauãte sa naspamäÈ Joseph Smith—History 1:16–17
Nauãte sa naspamäÈ to, ako Joseph Smith opisuje svoje videnie Otca a Syna (pozri Joseph
Smith—History 1:16–17; alebo vy‰‰ie uvedenú parafrázu tohoto videnia) a buìte vÏdy pripravení
popísaÈ jeho vlastn˘mi slovami jeho Prvé videnie. Nikam sa pri tom neponáhºajte. Vydajte úprimné
svedectvo o tom, Ïe vy viete, Ïe je to pravda. Neváhajte vysvetliÈ to, ako ste pri‰li na to, Ïe je to
pravda. Vyzvite svojho spoloãníka, aby urobil to isté.
Vydajte svedectvo
DôleÏitou súãasÈou povinností misionára je vydávaÈ svedectvo o súãasnom prorokovi
a prezidentovi Cirkvi.
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2. Nefi 3
NaZ 112:30

Efezsk˘m 1:10.
Efezsk˘m 4:5.

Jakuba 1:5
BroÏúra, Svedectvo proroka Josepha Smitha

Kniha Mormonova: ëal‰ie svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi
Vediac, Ïe po stároãiach temnoty budú prevládaÈ
pochybnosti, nedostatok viery a nesprávne
informácie, ná‰ Nebesk˘ Otec vyniesol na svetlo
dávne sväté písmo, zrovnateºné s Bibliou, ktoré
obsahuje plnosÈ veãného evanjelia JeÏi‰a Krista.
Toto sväté písmo poskytuje presvedãujúci dôkaz
o tom, Ïe Joseph Smith je prav˘ BoÏí prorok.
T˘mto záznamom je Kniha Mormonova: ëal‰ie
svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi.
Nebesk˘ posol menom Moroni zaviedol
Josepha Smitha k pahorku, v ktorom po stároãia
leÏali zlaté dosky. Zlaté dosky obsahovali záznamy
prorokov o tom ako Boh jednal s niektor˘mi
obyvateºmi Ameriky. Joseph Smith preloÏil
obsah t˘chto dosiek mocou BoÏou. Proroci Knihy
Mormonovej vedeli o poslaní Spasiteºa a vyuãovali
Jeho evanjelium. Po svojom zm⁄tvychvstaní sa Kristus zjavil tomuto ºudu. Vyuãoval ich
Svoje evanjelium a zaloÏil medzi nimi Svoju Cirkev. Kniha Mormonova dokazuje, Ïe Boh
in‰piruje ºudí a povoláva ich k svojmu svätému dielu v tomto ãase a pokolení, tak ako
v pokoleniach v star˘ch dobách (pozri NaZ 20:11). Aby ãlovek mohol zistiÈ, ãi je Kniha
Mormonova pravdivá, musí ju ãítaÈ, prem˘‰ºaÈ nad Àou a musí sa o Àu modliÈ. Ten, kto
poctivo hºadá pravdu skoro pocíti, Ïe Kniha Mormonova je slovo BoÏie.
âítanie, prem˘‰ºanie a modlitby t˘kajúce sa Knihy Mormonovej sú nevyhnutné
pre trvalé obrátenie. Tí, ktorí zaãínajú ãítaÈ Knihu Mormonovu prv˘krát, podnikajú
dôleÏité kroky k poznaniu toho, Ïe Joseph Smith je prorok BoÏí, a Ïe pravá Cirkev bola
znovuzriadená na zemi.
PouÏite Knihu Mormonovu k potvrdeniu pravdivosti znovuzriadenia
Nasleduje príklad toho, ão môÏete povedaÈ, keì budete druh˘ch zoznamovaÈ s Knihou
Mormonovou:
„Boh miluje Svoje deti a preto nám poskytol presvedãiv˘ dôkaz, aby nám potvrdil pravdivosÈ
toho, ão sme vám povedali. Je to Kniha Mormonova. Preãítal(a) by ste, prosím, posledné dva
odstavce v úvode knihy?“ Ak úvod nie je súãasÈou pouÏívaného prekladu Knihy Mormonovej,
preãítajte posledné dva odstavce úvodu v anglickej verzii Knihy Mormonovej a zhrÀte ich.
Starostlivo vysvetlite v˘znam kaÏdej my‰lienky v oboch odstavcoch a vyzvite záujemcu, aby sa
zaviazal, Ïe si preãíta vybrané ãasti Knihy Mormonovej, a Ïe bude uplatÀovaÈ zásady opísané
v t˘chto dvoch odstavcoch.
Keì zoznamujete druh˘ch s Knihou Mormonovou, je nápomocné, ak im ukáÏete v˘tlaãok tejto
knihy, krátko popí‰ete jej obsah a podelíte sa s nimi o jednu alebo dve pasáÏe, ktoré majú pre
vás osobn˘ v˘znam alebo ktoré by mohli maÈ v˘znam pre nich.
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·túdium písma
Titulná strana Knihy Mormonovej
Úvod ku Knihe Mormonovej,
odstavce 1–7

NaZ 1:17–23
NaZ 20:5–12

Joseph Smith—History 1:27–64

Poznámky

Modlite sa, aby ste poznali pravdu prostredníctvom Ducha Svätého
Toto posolstvo o znovuzriadení je buì
Modlitba
pravdivé alebo nie je pravdivé. Prostredníctvom
Ducha Svätého môÏeme poznaÈ, ãi je to pravda,
• Oslovte ná‰ho Nebeského Otca
ako je to prisºúbené v Moronim 10:3–5. KaÏd˘
(„Ná‰ Nebesk˘ Otec, ...“).
potom, ako ãítal a prem˘‰ºal o posolstve Knihy
• Vyjadrite pocity vá‰ho srdca
Mormonovej a Ïelá si poznaÈ pravdu, musí sa
(vìaãnosÈ, otázky, prosby
p˘taÈ ná‰ho Nebeského Otca v mene JeÏi‰a
o potvrdenie toho, Ïe Kniha
Krista, ãi je to pravda. Aby sme tak mohli urobiÈ,
Mormonova je pravdivá, atì.).
oslovíme ná‰ho Nebeského Otca. Poìakujeme
• Ukonãite („V mene JeÏi‰a
mu za svoje poÏehnania a poÏiadame Ho o to,
Krista, amen“).
aby nám pomohol poznaÈ ãi je posolstvo Knihy
Mormonovej pravdivé. Nikto nemôÏe poznaÈ
duchové pravdy bez modlitby.
V odpovedi na na‰e modlitby nás Duch Svät˘ bude vyuãovaÈ prostredníctvom na‰ich
pocitov a my‰lienok. Pocity, ktoré k nám prichádzajú prostredníctvom Ducha Svätého sú
mocné, sú v‰ak obvykle jemné a tiché. Keì zaãneme cítiÈ, Ïe to ãomu sa uãíme je pravda,
budeme túÏiÈ dozvedieÈ sa ão najviac o znovuzriadení.
To, Ïe vieme, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá, vedie k poznaniu toho, Ïe Joseph
Smith bol povolan˘ za proroka a Ïe jeho prostredníctvom bolo znovuzriadené evanjelium
JeÏi‰a Krista.
Modlitba
Aj keì má modlitba svoju úlohu v mnoh˘ch náboÏenstvách a kultúrach, zriedka je povaÏovaná
za obojstrannú komunikáciu medzi Bohom a ãlovekom. PomôÏte t˘m, ktor˘ch vyuãujete porozumieÈ
tomu, Ïe v modlitbe môÏu hovoriÈ o pocitoch, ktoré majú v srdci. Predveìte im to vo svojej
modlitbe na zaãiatku alebo na konci lekcie. V modlitbe pouÏite jednoduch˘ jazyk, ktorí budú tieÏ
môcÈ pouÏiÈ v svojej modlitbe. PomôÏte im porozumieÈ tomu, Ïe ná‰ Nebesk˘ Otec odpovie na
ich modlitby zvyãajne prostredníctvom pocitov v ich srdciach a v ich mysliach. Ak sú úprimní
a naozaj chcú vedieÈ ãi existuje Boh, On im odpovie. Vyzvite hlavu rodiny, aby predniesol na
konci lekcie modlitbu, pri ktorej pokºaknete.
·túdium písma
Alma 5:45–46
NaZ 8:2–3

Ján 14:26

Úvod ku Knihe Mormonovej,
odstavce 8–9
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V˘zva ku krstu
Poznámky

V priebehu tejto alebo ktorejkoºvek ìal‰ej lekcie neváhajte vyzvaÈ t˘ch, ktor˘ch vyuãujete, aby sa
dali pokrstiÈ a konfirmovaÈ.
Aby ste ich pripravili na v˘zvu ku krstu a konfirmácii, vyuãujte náuku o krste a ãasto vydávajte
svedectvo o tom, aké dôleÏité je, aby boli v‰etci ºudia pokrstení niek˘m, kto má k tomu
právomoc a ako je dôleÏité získaÈ odpustenie hriechov a ak˘ úÏasn˘ je dar Ducha Svätého.
Mohli by ste povedaÈ: „Keì Pán odpovie na va‰e modlitby a vy pocítite, Ïe toto posolstvo je
pravdivé, budete nasledovaÈ príklad JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe sa dáte pokrstiÈ?“
V˘zva ku krstu a konfirmácii má byÈ konkrétna a priama: „Budete nasledovaÈ príklad JeÏi‰a
Krista t˘m, Ïe sa dáte pokrstiÈ niek˘m, kto obdrÏal kÀazskú právomoc od Boha? DÀa (dátum)
usporiadame krstné zhromaÏdenie. Pripravíte sa na to, aby ste mohol(a) byÈ tohoto dÀa
pokrsten˘/pokrstená?“
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Námety pre v˘uãbu
Poznámky
Táto ãasÈ obsahuje námety, ktoré môÏete pouÏiÈ pri príprave na túto lekciu. S modlitbou
nasledujte Ducha, ak sa budete rozhodovaÈ ako vyuÏiÈ tieto námety. Námety, ktoré
si vyberiete si pridajte k plánu lekcie. Majte na pamäti, Ïe tieto námety sú
odporúãania—nie poÏiadavky—ktoré vám majú pomôcÈ uspokojiÈ potreby t˘ch,
ktor˘ch vyuãujete.

Plán krátkej lekcie (3–5 minút)
Po mnoh˘ch stároãiach, ná‰ milujúci Nebesk˘ Otec znovuzriadil na
zemi evanjelium JeÏi‰a Krista prostredníctvom Ïijúceho proroka. Kniha
Mormonova je toho dôkazom. MôÏete ju drÏaÈ vo svojich rukách. MôÏete
ju ãítaÈ, môÏete prem˘‰ºaÈ nad t˘m, ako táto kniha zlep‰í vá‰ Ïivot
a môÏete sa modliÈ, aby ste poznali, Ïe toto posolstvo je slovo BoÏie.

• Boh je ná‰ milujúci Nebesk˘ Otec
• Evanjelium poÏehnáva rodiny
• Nebesk˘ Otec zjavuje Svoje evanjelium v kaÏdej dispenzácii
• Spasiteºovo pozemské pôsobenie a Jeho uzmierenie
• Veºké odpadlíctvo
• Znovuzriadenie evanjelia JeÏi‰a Krista prostredníctvom Josepha Smitha
• Kniha Mormonova: ëal‰ie svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi
• Modlite sa, aby ste poznali pravdu prostredníctvom Ducha Svätého
Záväzky:
• Budete ãítaÈ a modliÈ sa o poznanie, Ïe Kniha Mormonova je slovo BoÏie?
• Budete sa modliÈ o poznanie, Ïe Joseph Smith bol prorok?
• Nav‰tívite s nami Cirkev túto nedeºu?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• Prikázania zo 4. lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.

Plán stredne dlhej lekcie (10–15 minút)
Na‰e posolstvo je pozoruhodné a prosté. Boh je ná‰ Otec. My sme Jeho
deti. My sme súãasÈ Jeho rodiny. Miluje nás. Od poãiatku sveta prejavuje
Svoju lásku a Svoj záujem o Svoje deti. Veºakrát pre Svoju lásku zasiahol
a zjavil evanjelium JeÏi‰a Krista, aby Jeho deti vedeli ako sa k Nemu majú
vrátiÈ. Zjavil ho prorokom ako Adam, Noe, Abrahám a MojÏi‰. ªudia sa v‰ak
znovu a znovu rozhodli, Ïe to evanjelium odmietnu. Pred dvoma tisícimi
rokmi sám JeÏi‰ Kristus vyuãoval Svoje evanjelium a zaloÏil Svoju Cirkev
a uskutoãnil uzmierenie. Aj keì je to neuveriteºné, ºudia odmietli dokonca
aj JeÏi‰a. Kedykoºvek ºudia pohrdnú prav˘mi náukami a obradmi alebo
ich prekrúcajú, Boh odoberie Svoju právomoc spravovaÈ Cirkev.
Vám a v‰etk˘m ºuìom priná‰ame v˘zvu, aby ste roz‰írili poznanie pravdy,
ktoré uÏ máte. Prem˘‰ºajte nad na‰im dôkazom o tom, Ïe ná‰ Nebesk˘
Otec a Jeho Syn, JeÏi‰ Kristus, opäÈ pre Svoju lásku k BoÏím deÈom zasiahli
a zjavili plnosÈ evanjelia vyvolenému prorokovi. Tento prorok sa volá
Joseph Smith. Dôkaz o tejto nádhernej pravde sa nachádza v knihe—
Knihe Mormonovej—ktorú môÏeme ãítaÈ, nad ktorou môÏeme prem˘‰ºaÈ,
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a o ktorej sa môÏeme modliÈ. Ak sa budete modliÈ s úprimn˘m srdcom,
s naozajstn˘m zámerom a vierou v Krista, Boh vám pomocou Ducha
Svätého povie, Ïe je pravdivá.

Záväzky:
• Budete ãítaÈ a modliÈ sa o poznanie, Ïe Kniha Mormonova je slovo BoÏie?
• Budete sa modliÈ o poznanie, Ïe Joseph Smith bol prorok?
• Nav‰tívite s nami Cirkev túto nedeºu?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• Prikázania zo 4. lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.

Plán úplnej lekcie (30–45 minút)
• Boh je ná‰ milujúci Nebesk˘ Otec
– Sme BoÏie deti (pozri Skutky 17:29).
– Boh nás má rád a pomôÏe nám uskutoãniÈ správne rozhodnutia.
– Prostredníctvom JeÏi‰a Krista môÏeme opäÈ ÏiÈ s Bohom (pozri Ján
3:16–17).

• Evanjelium poÏehnáva rodiny
– Evanjelium JeÏi‰a Krista pomáha rodinám rozvíjaÈ silnej‰ie vzÈahy.
– Rodina je ustanovená Bohom; tvorí najdôleÏitej‰iu jednotku
spoloãnosti v tomto svete a aj na veãnosti (pozri NaZ 49:15–16).

– Rodina je t˘m najlep‰ím miestom pre v˘uãbu, uãenie sa
a uplatÀovanie zásad evanjelia (pozri NaZ 68:25; Genesis 18:19;
Deuteronomium 6:7).

– Rodina môÏe byÈ bezpeãné miesto, kde vládne pokoj a radosÈ.
• Nebesk˘ Otec zjavuje svoje evanjelium v kaÏdej dispenzácii
– Boh povoláva prorokov, aby vyuãovali Jeho evanjelium (pozri
Amos 3:7).
– Odpadlíctvo znamená zavrhnúÈ prorokov a evanjelium.
– Dispenzácie sú ãasové obdobia, v priebehu ktor˘ch proroci
vyuãujú evanjelium. Predchádzajúcu dispenzáciu zakonãilo
odpadlíctvo (pozri NaZ 136:36–38).
– Adam, Noe, Abrahám, MojÏi‰ a ìal‰í dávni proroci vyuãovali
evanjelium (pozri MojÏi‰ 5:4–12).
• Spasiteºova pozemská sluÏba a Jeho uzmierenie
– Syn BoÏí znovuzriadil evanjelium a vyuãoval ho. Vykonal mnoho
zázrakov (pozri Guide to the Scriptures, „Miracle“, 165).

– Povolal apo‰tolov a dal im kÀazskú právomoc kázaÈ evanjelium
a vykonávaÈ spásne obrady, ako je krst (pozri Ján 15:16).

– Kristus zaloÏil Svoju Cirkev.
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– Bol ukriÏovan˘ a Jeho apo‰toli boli odmietnutí a zavraÏdení (pozri
Matú‰ 27:30; Marek 15:25).

– Kristus uskutoãnil uzmierenie (pozri Guide to the Scriptures,
„Atone, Atonement“, 22–23).

• Veºké odpadlíctvo
– Bez zjavenia daného prorokovi ºudia upadajú do duchovnej
temnoty (pozri Ámos 8:11–12).
– Proroci a apo‰toli predpovedali Veºké odpadlíctvo (pozri
2. Tesalonick˘m 2:1–3).
• Znovuzriadenie evanjelia JeÏi‰a Krista prostredníctvom Josepha
Smitha
– Joseph hºadal pravdu (pozri Joseph Smith—History 1:8, 10).
– Boh a JeÏi‰ Kristus sa zjavili Josephovi Smithovi (pozri Joseph
Smith—History 1:16–17).
– Tak ako proroci v predchádzajúcich dispenzáciách, bol Joseph
Smith povolan˘ za proroka tejto poslednej dispenzácie.
– Boh prostredníctvom Josepha Smitha znovuzriadil plnosÈ evanjelia
(pozri NaZ 35:17; 135:3).
– ëal‰í nebeskí poslovia znovuzriadili kÀazstvo a bola zorganizovaná
Kristova Cirkev (pozri NaZ 13; 27:12).
– Îijúci prorok dnes vedie túto Cirkev.
• Kniha Mormonova: ëal‰ie svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi
– Kniha Mormonova je presvedãiv˘m dôkazom o tom, Ïe Joseph
Smith bol prorok.
– Joseph preloÏil dosky mocou BoÏou (pozri Introduction to the
Book of Mormon, odstavec 5).
– Kniha Mormonova dokazuje, Ïe Boh in‰piruje prorokov v na‰ej
dobe rovnako ako to robil v kaÏdej dispenzácii (pozri NaZ
20:5–12).
– Kniha Mornomova obsahuje plnosÈ evanjelia JeÏi‰a Krista (pozri
NaZ 20:8–9).
• Modlite sa, aby ste poznali pravdu prostredníctvom Ducha Svätého
– MôÏete poznaÈ, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá (pozri Moroni
10:3–5; Introduction to the Book of Mormon, odstavce 1, 8–9).
– Duch Svät˘ vás bude vyuãovaÈ prostredníctvom my‰lienok
a pocitov (pozri NaZ 8:2–3).
Záväzky:
• Budete ãítaÈ a modliÈ sa o poznanie, Ïe Kniha Mormonova je slovo BoÏie?
• Budete sa modliÈ o poznanie, Ïe Joseph Smith bol prorok?
• Nav‰tívite s nami Cirkev túto nedeºu?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• Prikázania zo 4. lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.
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Po skonãení v˘uãby poloÏte otázky
• Aké otázky máte ohºadne toho ão sme vás uãili?
• Ak je dnes na zemi prorok, na ão by ste sa ho sp˘tali?
• Myslíte si, Ïe Boh poãuje va‰e modlitby? Preão?
• Chcel(a) by ste zistiÈ, ãi je Kniha Mormonova pravdivá? Preão?
Kºúãové definície
• Dispenzácia: âasové obdobie, v ktorom má na zemi Pán aspoÀ jedného
oprávneného sluÏobníka, ktor˘ je nositeºom kºúãov svätého kÀazstva. Okrem
JeÏi‰a Krista zaãali novú dispenzáciu evanjelia proroci ako Adam, Enoch, Noe,
Abrahám, MojÏi‰ a Joseph Smith. Keì Pán zaãne novú dispenzáciu, opäÈ zjaví
evanjelium, takÏe ºudia v tejto dispenzácii sa nemusia spoliehaÈ ohºadom znalosti
plánu spásy na predchádzajúcu dispenzáciu. Dispenzácia zaãínajúca Josephom
Smithom je známa ako „dispenzácia plnosti ãasov“.

• KÀazstvo: Právomoc a moc daná ãloveku Bohom, aby jednal menom JeÏi‰a
Krista vo v‰etk˘ch veciach pre spasenie ºudstva.

• Odpadlíctvo: Odvrátenie sa jednotlivcov, Cirkvi alebo cel˘ch národov od pravdy.
Zah⁄Àa vzburu proti autorite a zavrhnutie prorokov. Medzi dôkazy o odpadlíctve
patria prestupovania BoÏích zákonov, pozmeÀovanie obradov evanjelia
a poru‰ovanie zmlúv (pozri Izaiá‰ 24:5).

• Prorok: MuÏ, ktor˘ bol povolan˘ Bohom, aby hovoril v Jeho mene. Prorok ako
posol BoÏí prijíma od Boha kÀazskú právomoc, prikázania, proroctvá a zjavenia.
Jeho zodpovednosÈou je oznamovaÈ ºuìom BoÏiu vôºu a prav˘ charakter Boha
a ukazovaÈ im v˘znam Jeho jednania s nimi. Prorok odsudzuje hriech a predpovedá
jeho následky. Je kazateºom spravodlivosti. PríleÏitostne môÏe byÈ prorok
in‰pirovan˘, aby v prospech ºudstva predpovedal budúcnosÈ. Jeho prvoradou
zodpovednosÈou je, ako inak, vydávaÈ svedectvo o Kristovi.

• Reformátor: ReformovaÈ znamená nieão zmeniÈ k lep‰iemu. Pojem reformátori
sa t˘ka t˘ch muÏov a Ïien (ako Martin Luther, John Calvin, William Tyndale
a John Wycliffe), ktorí protestovali proti praktikám existujúcej cirkvi, o ktorej
si mysleli, Ïe potrebuje reformáciu.

• Sloboda jednania: SchopnosÈ a v˘sada voliÈ si alebo rozhodovaÈ sa a jednaÈ
sám za seba, ktorú ãloveku dáva Boh.

• Vykupiteº: JeÏi‰ Kristus je veºk˘ Vykupiteº ºudstva, pretoÏe prostredníctvom
Svojho Uzmierenia zaplatil cenu za hriechy ºudstva a umoÏnil vzkriesenie v‰etk˘ch
ºudí. VykúpiÈ znamená oslobodiÈ, vykúpiÈ alebo vyplatiÈ ako napríklad oslobodiÈ
ãloveka z poroby prostredníctvom v˘kupného. Vykúpenie sa t˘ka Uzmierenia
JeÏi‰a Krista a oslobodenia od hriechu. JeÏi‰ove uzmierenie vykupuje celé ºudstvo
z telesnej smrti. Prostredníctvom Jeho uzmierenia, ktoré v sebe zah⁄Àa Jeho
utrpenie v Getsemanskej záhrade a na kríÏi, a tieÏ Jeho vzkriesenie, budú tí, ktorí
v Neho veria a ãinia pokánie vykúpení z duchovnej smrti.

• Zjavenie: Komunikácia Boha s Jeho deÈmi na zemi. Zjavenie môÏe prichádzaÈ
prostredníctvom Svetla Kristovho a Ducha Svätého, in‰piráciou, videním, snami
alebo nav‰tívením anjelov. Zjavenie poskytuje vedenie, ktoré vedie vern˘ch
k veãnému spaseniu v celestiálnom kráºovstve. Pán zjavuje Svoje dielo Svojim
prorokom a veriacim potvrdzuje, Ïe zjavenia dané prorokom sú pravdivé (pozri
Amos 3:7). Prostredníctvom zjavenia poskytuje Pán individuálne vedenie kaÏdému
ãloveku, ktor˘ ho vyhºadáva, a ktor˘ má vieru, ãiní pokánie a je poslu‰n˘ evanjelia
JeÏi‰a Krista.
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• Znovuzriadenie: ZnovuzriadiÈ znamená vrátiÈ do pôvodného stavu alebo priniesÈ
naspäÈ. Znovuzriadenie ako ho pouÏívajú Svätí neskor‰ích dní znamená, Ïe pravá
Cirkev JeÏi‰a Krista, o ktorú sme pri‰li pre odpadlíctvo, bola prinesená naspäÈ
v takom stave v akom existovala, keì bola pôvodne zorganizovaná JeÏi‰om
Kristom. Na rozdiel od reformácie do‰lo k znovuzriadeniu boÏskou právomocou
prostredníctvom zjavenia.

ëal‰ie v˘razy, ktoré môÏu vyÏadovaÈ podrobnej‰ie vysvetlenie
• Apo‰tol

• Modlitba

• Spasiteº

• Biblia

• Návrat do Jeho

• Spásne obrady

• Dar Ducha Svätého
• Evanjelium
• Hriech

prítomnosti, ÏiÈ s Ním

• Písma

• Správcovstvo
• VytrvaÈ aÏ do konca

• Poslu‰nosÈ
a neuposlúchnutie
prikázaní

Reformátori a svetoví náboÏenskí vodcovia
Nasledovné historické informácie majú byÈ pouÏité iba vtedy, ak je
to potrebné.
John Wycliffe: Narodil sa v 14. storoãí v Anglicku. Uãenec a teológ na
univerzite v Oxforde. Uãil, Ïe katolícka cirkev nemá kºúãe kÀazstva, Ïe
sväté prijímanie (alebo sviatosÈ) nie je skutoãn˘m telom Kristov˘m,
a Ïe cirkev nemá uplatÀovaÈ politickú moc nad ºuìmi. PreloÏil Bibliu do
angliãtiny. Zomrel 31. decembra 1384.
Martin Luther: Narodil sa 10. novembra 1483 v Nemecku. ·tudoval
na univerzitách v Erfurte a Wittenbergu. Na dvere hradného kostola pribil
95 téz, v ktor˘ch popieral mnohé z vtedaj‰ích uãení rímskokatolíckej
cirkvi, vrátane predaja odpustkov na odpustenie hriechov. Zomrel 18.
februára 1546.
William Tyndale: Narodil sa vo Walese v roku 1494. ·tudoval na Oxforde
a Cambridgi. PreloÏil do angliãtiny Nov˘ Zákon. Sprístupnil písma
obyãajn˘m ºuìom, aby odhalil nepravdivé náuky a skazenosÈ
náboÏensk˘ch vodcov. Bol popraven˘ 6. októbra 1536.
John Calvin: Narodil sa 10. júla 1509 vo Francúzsku. ·tudoval za
kÀaza v ParíÏi. Veºk˘ vodca hnutia za reformu katolíckej cirkvi. Väã‰inu
Ïivota preÏil vo ·vajãiarsku. Uãil, Ïe ºudia sú vo svojej podstate skazení
a zachrániÈ ich môÏe iba BoÏia milosÈ. Napísal veºa komentárov k Biblii.
Zomrel 27. mája 1564.
âo sa t˘ka ìal‰ích informácií o reformátoroch, pozrite si dole uvedené
zdroje z misionárskej kniÏnice: James E. Talmage, Jesus the Christ,
692–703; M. Russell Ballard, Our Search for Happiness, 26–32.
Rovnako ako bol kresÈansk˘ svet poÏehnan˘ odvahou a víziami
reformátorov, mnohé ìal‰ie národy a kultúry boli poÏehnané t˘mi,
ktorí obdrÏali to ão [Boh] uznáva, Ïe by mali maÈ (pozri Alma 29:8).
Uãenia ìal‰ích náboÏensk˘ch vodcov pomohli mnoh˘m ºudom, aby
Ïili civilizovanej‰ie a mravnej‰ie.
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Poznámky
Buddha (Gotama): Narodil sa v roku 563 pr. Kr. hinduistickému vodcovi
v Nepále. Znepokojovalo ho utrpenie, ktoré videl okolo seba. U‰iel
z prepychového paláca svojho otca, zriekol sa sveta a Ïil v chudobe.
Usiloval sa o osvietenie a objavil to, ão nazval „cestou vyslobodenia“.
Tvrdil, Ïe dosiahol nirvánu, stav zabudnutia na starosti, bolesÈ alebo
vonkaj‰iu realitu. Stal sa uãiteºom spoloãenstva mníchov.
Konfúcius: Narodil sa v roku 551 pr. Kr. Ako dieÈa osirel. Prv˘
profesionálny uãiteº v âíne. Najväã‰í ãínsky mravn˘ a spoloãensk˘
mysliteº. Hovoril málo o duchovn˘ch bytostiach alebo boÏsk˘ch
silách. Veril, Ïe nebesia ho poverili posvätn˘m poslaním ochrancu
dobra a pravdy.
Mohamed: Narodil sa v roku 570 po. Kr. v Mekke. V detstve osirel. Îil
v chudobe. Získal si povesÈ spoºahlivého mierotvorcu. OÏenil sa ako 25
roãn˘. V roku 610 sa modlil a meditoval na hore Hira. Povedal, Ïe sa
mu zjavil anjel Gabriel a odovzdal mu poslanie od Alaha (Boha). Tvrdil,
Ïe v rokoch 620 aÏ 632 komunikoval prostredníctvom Gabriela s Bohom.
V˘sledky tejto komunikácie, ktoré recitoval svojím uãeníkom, boli neskôr
zapísané v Koráne, posvätnej knihe islamu.
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Plán spásy
Poznámky

Vá‰ cieº
Keì budete uãiÈ, pripravte svojich záujemcov na splnenie podmienok pre krst, ktoré sú obsiahnuté
v Náuke a zmluvách 20:37 a v otázkach pohovoru pred krstom. Toto najlep‰ie dosiahnete t˘m,
Ïe vyzvete svojich záujemcov, aby konali a dodrÏiavali nasledujúce záväzky.
Otázky z Pohovoru pred krstom
• Veríte, Ïe Boh je Vá‰ Nebesk˘ Otec?
• Veríte, Ïe JeÏi‰ Kristus je Syn BoÏí, Spasiteº a Vykupiteº sveta?
• Ste ochotní svätiÈ deÀ sabatu a prijímaÈ Veãeru Pána kaÏd˘ t˘ÏdeÀ a pomáhaÈ ãlenom Cirkvi?
Záväzky
• Budete sa modliÈ, aby ste zistili, Ïe to ão vás vyuãujeme je pravda?
• Budete ãiniÈ pokánie zo svojich hriechov?
• Nav‰tívite s nami Cirkev túto nedeºu?
• Budete nasledovaÈ príklad JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe sa (dátum) dáte pokrstiÈ?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• Prikázania zo 4. lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.

Pomáhajte druh˘m dozvedieÈ sa o JeÏi‰ovi Kristovi
Misionári majú svedãiÈ o JeÏi‰ovi Kristovi a poz˘vaÈ v‰etk˘ch, aby pri‰li k Nemu a mohli byÈ
spasení. Poskytovanie konkrétnych informácií o Spasiteºovi má veºk˘ v˘znam pre t˘ch, ktorí
o ≈om vedia málo alebo vôbec niã. Kniha Mormonova: ëal‰ie svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi má
pomôcÈ v‰etk˘m ºuìom poznaÈ, Ïe JeÏi‰ je Kristus, ktor˘ sa zjavuje v‰etk˘m národom (pozri
titulnú stranu Knihy Mormonovej). Jedn˘m z najefektívnej‰ích spôsobov ako vyuãovaÈ a svedãiÈ
o Spasiteºovi je spoloãné ãítanie z Knihy Mormonovej. PasáÏe z ostatn˘ch ‰tandardn˘ch diel
môÏu byÈ tieÏ nápomocné.
ZváÏte dole uvedené návrhy. MôÏete ich pouÏiÈ ako súãasÈ tejto lekcie alebo ostatn˘ch lekcií
alebo z nich môÏete vytvoriÈ samostatnú lekciu. Ak to bude prospe‰né, opakujte túto ãinnosÈ
niekoºkokrát pred krstom a konfirmáciou, a tieÏ po nich.
Titulná strana a úvod Objasnite zámer knihy.
1. Nefi 10–11

Lehi a Nefi svedãia o Spasiteºovi.
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Poznámky

1. Nefi 19

Nefi opisuje proroctvá o Spasiteºovej sluÏbe a uzmierení.

2. Nefi 2

Lehi svedãí, Ïe Spasiteº je Vykupiteº.

2. Nefi 9

Jákob svedãí o uzmierení.

2. Nefi 31–33

Nefi vyuãuje Kristovu náuku.

Enos

Enos poznáva moc uzmierenia.

Mosiá‰ 2–5

Kráº Benjamín vyuãuje o Kristovi.

Mosiá‰ 12–16

Abinadi poloÏí svoj Ïivot za svoje svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi.

Alma 5,7

Alma svedãí o Spasiteºovi.

Alma 17–22

Lamaniti obdrÏia svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi.

Alma 34

Amulek svedãí o uzmierení.

Alma 36

Alma spoznáva moc uzmierenia JeÏi‰a Krista.

Alma 40–42

Alma svedãí o vzkriesení a uzmierení.

Helaman 5

Nefi a Lehi sú nástrojmi v rukách BoÏích a svedãia o Spasiteºovi.

3. Nefi 9–10

Spasiteº poz˘va ºudí, aby pri‰li k Nemu.

3. Nefi 11–10

Spasiteº vyuãuje Nefitov o Otcovi a Jeho náuke.

3. Nefi 27

Spasiteº vyuãuje Svoje evanjelium.

Eter 3

Brat Jaredov vidí Spasiteºa.

Ether 12

Ether a Moroni svedãia o Spasiteºovi a o moci Jeho Uzmierenia.

Moroni 7–8

Mormon uãí o ãistej láske Kristovej a Jeho uzmierení.

Moroni 10

Moroni poz˘va v‰etk˘ch, aby pri‰li ku Kristovi a boli v ≈om zdokonalení.

„Kristus Ïije“

Proroci a apo‰toli svedãia o Spasiteºovi.

Predpozemsk˘ Ïivot: BoÏí zámer a (Jeho) plán pre nás
Veºa ºudí prem˘‰ºa: „Odkiaº sme pri‰li? Preão sme tu? Kam pôjdeme?“ Plán spásy nám
dáva odpoveì na tieto otázky.
Boh je Otcom na‰ich duchov. Sme doslovne Jeho deti a On nás miluje. NeÏ sme sa
narodili na túto zem, Ïili sme ako duchovné deti ná‰ho Nebeského Otca. Neboli sme v‰ak
tak˘mi ako ná‰ Nebesk˘ Otec a ani by sme sa tak˘mi nemohli staÈ a nikdy by sme sa
nemohli te‰iÈ zo v‰etk˘ch poÏehnaní, z ktor˘ch sa te‰í On, pokiaº by sme nezakúsili
smrteºnosÈ vo fyzickom tele.
Jedin˘m BoÏím zámerom—Jeho dielom a Jeho slávou—je umoÏniÈ kaÏdému z nás, aby
sa te‰il zo v‰etk˘ch Jeho poÏehnaní. Ponúkol nám k naplneniu Svojho zámeru dokonal˘
plán. Porozumeli sme tomuto plánu a prijali sme ho skôr ako sme pri‰li na túto zem.
V písmach sa BoÏí plán naz˘va milosrdn˘m plánom, plánom ‰Èastia, plánom vykúpenia
a plánom spasenia.
Stredom BoÏieho plánu je JeÏi‰ Kristus. Svojím uzmierením naplnil JeÏi‰ Kristus zámer
Svojho Otca a umoÏnil, aby sa kaÏd˘ z nás mohol te‰iÈ z nesmrteºnosti a veãného Ïivota.
Satan alebo diabol je nepriateºom BoÏieho plánu.
Slobodná vôºa alebo schopnosÈ vybraÈ si je jedn˘m z najväã‰ích darov, ktor˘ dal Boh
Svojim deÈom. Ná‰ veãn˘ pokrok závisí na tom ako tento dar pouÏívame. Musíme sa
rozhodnúÈ, ãi budeme nasledovaÈ JeÏi‰a Krista alebo Satana.
Poãas Ïivota na zemi sme fyzicky oddelení od Boha, On si ale Ïelá, aby kaÏdé z Jeho
detí na‰lo pokoj v tomto Ïivote a plnosÈ radosti v Jeho prítomnosti po tomto Ïivote. Chce,
aby sme sa stali tak˘mi ako je On.
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·túdium písma
Deti BoÏie
NaZ 93:29
Skutky 17:29

Poznámky

BoÏí zámer
Îidom 12:9

MojÏi‰ 1:39

Ján 17:3

Abrahám 3:22–26
Jeremiá‰ 1:5.

Guide to the Scriptures,
„Premortal Life“

Predpozemsk˘ Ïivot
NaZ 138:53–56
MojÏi‰ 3:5

Stvorenie
Pod vedením Otca stvoril JeÏi‰ Kristus zem ako miesto, kde budeme ÏiÈ a získavaÈ
skúsenosti. Aby sme mohli napredovaÈ a stali sa tak˘mi ako je Boh, kaÏd˘ z nás musí
získaÈ telo a byÈ skú‰an˘ poãas skú‰obnej doby na zemi. Pokiaº sme na zemi, nemáme
prístup do BoÏej fyzickej prítomnosti. Nepamätáme si ná‰ predpozemsk˘ Ïivot. Musíme
kráãaÈ podºa viery a nie podºa toho ão vidíme.
·túdium písma
1. Nefi 17:36
Alma 30:44
NaZ 88:41–47

MojÏi‰ 2:1
MojÏi‰ 6:63
Abrahám 3:24–25

PJS, Ján 1:1–3
2. Korintsk˘m 5:6–7

Slobodná vôºa a pád Adama a Evy
Adam a Eva boli prvé BoÏie deti, ktoré pri‰li na zem. Boh stvoril Adama a Evu
a umiestnil ich do záhrady Eden. Adam a Eva boli stvorení na obraz BoÏí, s telom
z mäsa a kostí. K˘m boli Adam a Eva v záhrade, boli neustále v BoÏej prítomnosti
a mohli tak ÏiÈ naveky. Îili v nevinnosti a Boh sa staral o ich potreby.
V záhrade Eden dal Boh Adamovi a Eve ich slobodnú vôºu. Prikázal im, aby nejedli zo
zakázaného ovocia alebo zo stromu poznania dobra a zla. PoslúchnuÈ toto prikázanie by
znamenalo, Ïe budú môcÈ preb˘vaÈ v záhrade, ale nebudú napredovaÈ t˘m, Ïe by preÏívali
protivenstvá v smrteºnosti. Nemohli by poznaÈ radosÈ, pretoÏe nezaÏili zármutok a bolesÈ.
Satan pokú‰al Adama a Evu, aby jedli zo zakázaného ovocia a oni sa rozhodli tak urobiÈ.
Toto bolo súãasÈou BoÏieho plánu. Kvôli tomuto rozhodnutiu boli vyhnaní zo záhrady,
a tieÏ z BoÏej fyzickej prítomnosti. Táto udalosÈ sa naz˘va pád. Vylúãenie z BoÏej
prítomnosti je duchovná smrÈ. Adam a Eva sa stali smrteºn˘mi—podrobení telesnej smrti,
teda odlúãeniu tela a ducha. Mohli teraz spoznaÈ chorobu a ostatné druhy utrpenia. Mali
morálnu slobodu jednania, teda schopnosÈ rozhodovaÈ sa medzi dobrom a zlom. To im
umoÏÀovalo uãiÈ sa a napredovaÈ. TieÏ im to ale dovoºovalo robiÈ zlé rozhodnutia a hre‰iÈ.
Okrem toho mohli maÈ teraz deti, a tak mohol zbytok BoÏích duchovn˘ch detí prísÈ na zem
a získaÈ fyzické telá a byÈ skú‰an˘mi. Iba t˘mto spôsobom mohli BoÏie deti napredovaÈ
a staÈ sa tak˘mi ako je On.
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Uãenie o páde
Poznámky

Keì prv˘krát vyuãujete túto náuku, nevyuãujte v‰etko ão o nej viete. Veºmi jednoducho vysvetlite,
Ïe Boh vybral svoje dve deti, Adama a Evu, aby sa stali prv˘mi rodiãmi na zemi. Po svojom
priestupku boli podrobení obom, hriechu aj smrti. Sami sa nemohli vrátiÈ k Nebeskému Otcovi,
aby s Ním Ïili. Pán hovoril s Adamom a vyuãoval ho plán spásy a vykúpenia prostredníctvom
Pána JeÏi‰a Krista. Nasledovaním tohoto plánu mohol Adam a jeho rodina maÈ ‰Èastie v tomto
Ïivote a mohli sa vrátiÈ k Bohu a ÏiÈ s ním (pozri Alma 18:36; 22:12–14).
·túdium písma
V záhrade
2. Nefi 2
MojÏi‰ 2:26–31

MojÏi‰ 3:15–17
MojÏi‰ 5:11

Genesis 1:26–31
Genesis 2:15–17

MojÏi‰ 4
MojÏi‰ 5:10–12

Genesis 3

Pád
2. Nefi 2:25
Alma 12:22–34

Ná‰ Ïivot na zemi
Îivot na zemi je príleÏitosÈou a poÏehnaním. Úãelom na‰ej existencie v tomto Ïivote je
maÈ radosÈ a pripravovaÈ sa na návrat do BoÏej prítomnosti. V smrteºnosti Ïijeme v stave,
v ktorom sme podrobení obom, fyzickej aj duchovnej smrti. Boh má dokonalé, oslávené,
nesmrteºné telo z mäsa a kostí. Aby sme sa stali tak˘mi ako je Boh a vrátili sa do Jeho
prítomnosti, musíme maÈ aj my dokonalé, nesmrteºné telo z mäsa a kostí. Ale kvôli pádu
Adama a Evy má kaÏd˘ ãlovek na zemi nedokonalé, smrteºné telo, ktoré nakoniec zomrie.
Keby nebolo Spasiteºa JeÏi‰a Krista, smrÈ by znamenala koniec v‰etk˘ch nádejí na ìal‰í
Ïivot s Nebesk˘m Otcom.
Spolu s fyzickou smrÈou je hriech hlavnou prekáÏkou, ktorá nám bráni v tom, aby
sme sa stali tak˘mi ako je ná‰ Nebesk˘ Otec a vrátili sa do Jeho prítomnosti. V na‰om
smrteºnom stave ãasto podliehame poku‰eniu, poru‰ujeme BoÏie prikázania a hre‰íme.
Poãas svojho Ïivota na zemi kaÏd˘ z nás robí chyby. Napriek tomu, Ïe to niekedy vyzerá
inak, hriech vÏdy vedie do ne‰Èastia. Hriech spôsobuje pocity viny a hanby. Kvôli na‰im
hriechom sa nemôÏeme vrátiÈ a ÏiÈ s na‰im Nebesk˘m Otcom dovtedy, pokiaº nám
nebude odpustené a nebudeme oãistení.
Poãas na‰ej smrteºnosti zaÏívame veci, ktoré nám priná‰ajú ‰Èastie. ZaÏívame tieÏ veci,
ktoré priná‰ajú bolesÈ a smútok a niektoré z nich sú spôsobené hrie‰nymi ãinmi druh˘ch.
Tieto záÏitky nám poskytujú príleÏitosÈ k tomu, aby sme sa uãili a rástli, rozli‰ovali dobro
od zla a konali rozhodnutia. Boh nás ovplyvÀuje konaÈ dobro; Satan nás zvádza na hriech.
Tak ako pri fyzickej smrti, nemôÏeme prekonaÈ následky hriechu sami. Bez uzmierenia
JeÏi‰a Krista sme bezmocní.
·túdium písma
Sku‰obná doba alebo sku‰obné obdobie
2. Nefi 2:21
2. Nefi 9:27
Mosiá‰ 3:19
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Voºba
2. Nefi 2:26–29
Józue 24:15

For the Strength of Youth,
„Agency and Accountability“

Poznámky

Dobro a zlo
Moroni 7:12–19
Hriech
Rímskym 3:23

1. Jánov 1:8–10

1. Jánov 3:4

Neãistí nemôÏu byÈ s Bohom
1. Nefi 10:20–21
Alma 41:10–11

3. Nefi 27:19

MojÏi‰ 6:57

Uzmierenie
Skôr neÏ bol zorganizovan˘ svet si ná‰ Nebesk˘ Otec
vybral JeÏi‰a Krista za ná‰ho Spasiteºa a Vykupiteºa.
Zmierna obeÈ JeÏi‰a Krista nám umoÏnila prekonaÈ
následky pádu. V‰etci prorokovia od poãiatku sveta
svedãili o JeÏi‰ovi Kristovi ako o Vykupiteºovi.
V‰etci vytrpíme fyzickú smrÈ, ale JeÏi‰ Kristus za nás
prekonal túto prekáÏku fyzickej smrti. Keì zomrel na
kríÏi, Jeho duch sa oddelil od Jeho tela. Tretieho dÀa
sa Jeho duch a Jeho telo navÏdy spojili, aby sa uÏ nikdy
nerozdelili. Zjavil sa mnoh˘m ºuìom a ukázal im, Ïe
má nesmrteºné telo z mäsa a kostí. Opätovné spojenie
tela a ducha sa volá vzkriesenie a je to dar prisºúben˘
kaÏdému z nás. Vìaka vzkrieseniu JeÏi‰a Krista budeme v‰etci vzkriesení, bez ohºadu na
to, ãi sme ãinili dobro alebo zlo v tomto Ïivote. Budeme maÈ dokonalé, nesmrteºné telo
z mäsa a kostí, ktoré uÏ nebude podrobené chorobám, bolesti alebo smrti. Vzkriesenie
nám umoÏÀuje vrátiÈ sa do BoÏej prítomnosti, aby sme boli súdení, ale nezaruãuje v‰ak,
Ïe budeme môcÈ ÏiÈ v Jeho prítomnosti. Aby sme obdrÏali toto poÏehnanie musíme tieÏ
byÈ oãistení od hriechu.
Boh poslal Svojho Milovaného Syna, JeÏi‰a Krista, aby okrem prekáÏky fyzickej
smrti prekonal aj prekáÏku hriechu. Nie sme zodpovední za pád Adama a Evy, ale sme
zodpovední za na‰e vlastné hriechy. Boh nemôÏe hºadieÈ na hriech ani s najmen‰ou
zhovievavosÈou a hriech nám bráni ÏiÈ v Jeho prítomnosti. Iba prostredníctvom
Spasiteºovej milosti a milosrdenstva sa môÏeme oãistiÈ od hriechu, aby sme mohli opäÈ
ÏiÈ s Bohom. Toto je moÏné prostredníctvom uplatÀovania viery v JeÏi‰a Krista, pokáním,
krstom, obdrÏaním daru Ducha Svätého a vytrvaním do konca.
Aby naplnil plán spásy, Kristus zaplatil trest za na‰e hriechy. On bol jedin˘, kto to mohol
dokázaÈ. Bol povolan˘ a pripraven˘ v predpozemskom Ïivote. Bol doslova Synom BoÏím
v tele. Bol bez hriechu a k Svojmu Otcovi bol úplne poslu‰n˘. Aj keì bol pokú‰an˘, nikdy
sa poku‰eniu nepoddal. Keì Otec poÏiadal Svojho Milovaného, Syna aby zaplatil cenu za
hriechy sveta, JeÏi‰ bol pripraven˘ a ochotn˘. Uzmierenie zah⁄Àalo Jeho utrpenie v
Getsemanskej záhrade, a tieÏ Jeho utrpenie a smrÈ na kríÏi a bolo zav⁄‰ené Jeho vzkriesením.
Napriek tomu, Ïe trpel viac ako si dokáÏeme predstaviÈ—tak, Ïe krvácal z kaÏdého póru
a prosil, ak je to moÏné, aby z Neho bolo toto bremeno sÀaté—podrobil sa Otcovej vôli t˘m
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najvy‰‰ím prejavom lásky k Nemu i k nám. Toto víÈazstvo JeÏi‰a Krista nad duchovnou
smrÈou prostredníctvom Jeho utrpenia a nad fyzickou smrÈou prostredníctvom Jeho
vzkriesenia sa naz˘va uzmierenie.
Kristus nám sºubuje, Ïe nám odpustí na‰e hriechy pod podmienkou, Ïe Ho prijmeme
prostredníctvom uplatÀovania viery v Neho, pokáním, obdrÏaním krstu ponorením
a vkladaním rúk na obdrÏanie daru Ducha Svätého a verného úsilia o zachovávanie Jeho
prikázaní aÏ do konca na‰ich Ïivotov. Prostredníctvom neustáleho pokánia môÏeme
získaÈ odpustenie a byÈ oãistení od hriechov mocou Ducha Svätého. Sme oslobodení od
bremena viny a hanby a prostredníctvom JeÏi‰a Krista sa stávame hodn˘mi návratu do
BoÏej prítomnosti.
Ak sa spoliehame na uzmierenie JeÏi‰a Krista, On nám môÏe pomôcÈ prekonaÈ na‰e
skú‰ky, choroby a bolesÈ. MôÏe nás naplniÈ radosÈou, pokojom a útechou. V‰etko ão je na
Ïivote nespravodlivé môÏe byÈ dané do poriadku prostredníctvom uzmierenia JeÏi‰a Krista.
Zaplatením trestu za na‰e hriechy nás JeÏi‰ ale nezbavil na‰ej osobnej zodpovednosti.
Musíme ukázaÈ, Ïe Ho prijímame, a Ïe budeme nasledovaÈ Jeho prikázania. Iba
prostredníctvom uzmierenia sa môÏeme vrátiÈ a ÏiÈ s Bohom.
·túdium písma
Vzkriesenie
2. Nefi 9:6–7
Alma 11:42–45
Alma 40:23
Helaman 14:15–19

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

1. Korintsk˘m 15:41–42
Guide to the Scriptures, „Death,
Physical“, „Death, Spiritual“,
„Resurrection“

NaZ 19:15–19
NaZ 45:3–5
Ján 3:16–17

1. Jánov 1:7
Guide to the Scriptures, „Atone,
Atonement“

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

Evanjelium—správna cesta
2. Nefi 9:1–24
2. Nefi 31

Alma 11:40
3. Nefi 11:31–41

3. Nefi 27
Moroni 7:27–28

Duchovn˘ svet
Aj keì Kristus prekonal fyzickú smrÈ, v‰etci ºudia musia zomrieÈ, lebo smrÈ je súãasÈou
procesu, ktor˘m sme premenení zo smrteºnosti do nesmrteºnosti. Po smrti ná‰ duch odíde
do duchovného sveta. SmrÈ nemení na‰u osobnosÈ alebo na‰e túÏby po dobre alebo zle.
Tí, ktorí sa v tomto Ïivote rozhodli poslúchaÈ Boha, Ïijú v stave ‰Èastia, pokoja a odpoãinku
od trápenia a starostí. Tí, ktorí sa v tomto Ïivote rozhodli neposlúchaÈ a neãinili pokánie,
Ïijú v stave ne‰Èastia. V duchovnom svete je evanjelium kázané t˘m, ktorí sa neriadili
evanjeliom, alebo nemali príleÏitosÈ o Àom poãuÈ, pokiaº boli na zemi. V duchovnom
svete zostaneme aÏ do svojho vzkriesenia.
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Evanjelium kázané m⁄tvym
NaZ 138

1. Petrov 3:19–20

1. Petrov 4:6

Alma 40:11–14

Kazateº 12:7

SmrÈ a duchovn˘ svet
Alma 34:34

Vzkriesenie, súd a nesmrteºnosÈ
Keì budú na‰e telá a du‰e spojené prostredníctvom vzkriesenia, budeme uvedení do
BoÏej prítomnosti, aby sme boli súdení. Budeme sa dokonale pamätaÈ na na‰e spravodlivé
skutky a na‰u vinu. Pokiaº sme ãinili pokánie, obdrÏíme milosrdenstvo. Budeme odmenení
podºa na‰ich skutkov a na‰ich túÏob.
Prostredníctvom vzkriesenia sa v‰etci ºudia stanú nesmrteºn˘mi—budú ÏiÈ naveky.
NesmrteºnosÈ je dar, ktor˘ zadarmo obdrÏia v‰etci ºudia, ãi sú spravodliví alebo hrie‰ni.
Veãn˘ Ïivot v‰ak nie je to isté ako nesmrteºnosÈ. Veãn˘ Ïivot je BoÏím darom iba pre t˘ch,
ktorí uposlúchnu Jeho evanjelium. Je to najvy‰‰í stav, ktor˘ môÏeme dosiahnuÈ. ObdrÏia
ho tí, ktorí sú oslobodení od hriechu a utrpenia prostredníctvom Kristovho uzmierenia.
Je to oslávenie, ão znamená ÏiÈ s Bohom naveky vo veãn˘ch rodinách. Je to znalosÈ Boha
a JeÏi‰a Krista a preÏívanie Ïivota, ktorému sa Oni te‰ia.
Vzkriesenie a reinkarnácia
Niektorí ºudia si mylne môÏu zamieÀaÈ náuku o vzkriesení s uãením o reinkarnácii. Uãenie
o reinkarnácii v sebe zah⁄Àa opätovné narodenie sa na túto zem v odli‰nej forme, a to je nepravá
náuka. Náuka o vzkriesení zah⁄Àa v sebe obdrÏanie veãnej odmeny vo forme nesmrteºného tela
z mäsa a kostí. Toto je pravá náuka. Uistite sa, Ïe tí ktor˘ch vyuãujete jasne rozumejú náuke
o vzkriesení.

Kráºovstvá slávy
Poãas ná‰ho smrteºného Ïivota robíme rozhodnutia t˘kajúce sa dobra a zla. Boh nás
odmeÀuje podºa na‰ich skutkov a túÏob. PretoÏe Boh odmeÀuje kaÏdého podºa skutkov
vykonan˘ch v tele, existujú rôzne kráºovstvá slávy, do ktor˘ch môÏeme byÈ po súde
pridelení. Tí, ktorí ãinili pokánie zo svojich hriechov a prijali obrady evanjelia a dodrÏiavali
zmluvy s nimi spojené, budú oãistení Kristov˘m uzmierením. ObdrÏia oslávenie
v najvy‰‰om kráºovstve, ktoré poznáme aj ako celestiálne kráºovstvo. Budú ÏiÈ v BoÏej
prítomnosti, stanú sa tak˘mi ako je On a obdrÏia plnosÈ radosti. Budú ÏiÈ naveky spoloãne
s t˘mi ãlenmi svojich rodín, ktorí toho budú hodní. V písmach sa toto kráºovstvo
prirovnáva ku sláve alebo Ïiare slnka.
ªudia, ktorí neprijmú plnosÈ evanjelia JeÏi‰a Krista, ale Ïili úctyhodn˘m Ïivotom, obdrÏia
miesto v terestriálnom kráºovstve. Toto kráºovstvo sa prirovnáva ku sláve mesiaca.
Tí, ktorí pokraãovali vo svojich hriechoch a v tomto Ïivote neãinili pokánie, obdrÏia
svoju odmenu v najniÏ‰om kráºovstve, ktoré sa naz˘va telestiálne kráºovstvo. Toto
kráºovstvo sa prirovnáva ku sláve hviezd.
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Vzkriesenie a znovuzriadenie
2. Nefi 9:14–15

Jakub 6:8–9

Alma 42:13–15, 22–23

Alma 5:15–21
Alma 12:12–14

NaZ 132:12; 137:9
Ján 5:22

Súd
2. Nefi 28:23
Mosiá‰ 3:23–25
Kráºovstvá slávy
3. Nefi 28:10
NaZ 76: úvod
NaZ 76

NaZ 137
1. Korintsk˘m 15:41–42
Matú‰ 5:48
JST, 1. Korintsk˘m 15:40

Veãn˘ Ïivot
2. Nefi 31:17–21
NaZ 14:7
NaZ 29:43–44

NaZ 45:8
NaZ 93:19

Ján 3:16
Ján 17:3

Plán spásy
Celestiálny
Trerestriálny
Predpozemsk˘ Ïivot


Stvorenie
a pád

Pozemsk˘ Ïivot
Viera v JeÏi‰a Krista
Pokánie
Krst
Dar Ducha Svätého
VytrvaÈ do konca


Fyzická smrÈ

Duchovn˘ svet



Telestiálny

Vzkriesenie
a súd

Uzmierenie JeÏi‰a Krista robí spasenie moÏn˘m.
V˘zva ku krstu
V˘zva ku krstu a konfirmácii má byÈ konkrétna a priama: „Budete nasledovaÈ príklad JeÏi‰a
Krista t˘m, Ïe sa dáte pokrstiÈ niek˘m, kto obdrÏal kÀazskú právomoc od Boha? DÀa (dátum)
usporiadame krstné zhromaÏdenie. Pripravíte sa na to, aby ste mohol(a) byÈ tohoto dÀa
pokrsten˘/pokrstená?“

54

3 ·tudujte a vyuãujte
2. lekcia:
Plán spásy

Námety pre v˘uãbu
Poznámky
Táto ãasÈ obsahuje námety, ktoré môÏete pouÏiÈ pri príprave na túto lekciu. S modlitbou
sa riaìte Duchom, keì sa budete rozhodovaÈ ako vyuÏiÈ tieto námety. Námety, ktoré
si vyberiete si pridajte k plánu lekcie. Majte na pamäti, Ïe tieto námety sú odporúãania—
nie poÏiadavky—ktoré vám majú pomôcÈ uspokojiÈ potreby t˘ch, ktor˘ch vyuãujete.

Plán krátkej lekcie (3–5 minút)
Plán spásy nás uãí o tom, odkiaº sme pri‰li, preão sme tu na zemi a kam
pôjdeme po tomto Ïivote. Mapuje na‰u veãnú púÈ vedúcu predsmrteºnosÈou,
smrteºn˘m Ïivotom, smrÈou a vzkriesením, aÏ k ná‰mu Ïivotu na
veãnostiach. Tento plán tieÏ objasÀuje ako nám ná‰ milujúci Nebesk˘
Otec pomáha, aby na‰a púÈ bola úspe‰ná a my sme sa mohli vrátiÈ do
Jeho prítomnosti a stali sme sa tak˘mi ako je On. Stredom tohoto plánu
je poslanie a Uzmierenie JeÏi‰a Krista, ktoré prekonáva úãinky pádu
a umoÏÀuje nám získaÈ veãn˘ Ïivot. Vyz˘vame vás, aby ste sa nad t˘mto
posolstvom zamysleli a modlili sa o Àom.

• Predpozemsk˘ Ïivot: BoÏí zámer a (Jeho) plán pre nás
• Stvorenie
• Slobodná vôºa a pád Adama a Evy
• Ná‰ Ïivot na zemi
• Uzmierenie
• Duchovn˘ svet
• Vzkriesenie, súd a nesmrteºnosÈ
• Kráºovstvá Slávy
Záväzky
• Budete sa modliÈ, aby ste zistili, Ïe to ão vás vyuãujeme je pravda?
• Budete ãiniÈ pokánie zo svojich hriechov?
• Nav‰tívite s nami cirkev túto nedeºu?
• Budete nasledovaÈ príklad JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe sa (dátum) dáte pokrstiÈ?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• Prikázania zo 4.lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.

Plán stredne dlhej lekcie (10–15 minút)
Na‰e posolstvo nám pomáha porozumieÈ zmyslu Ïivota a tomu kto sme.
Dáva nám nádej a pomáha nám nájsÈ pokoj, radosÈ a ‰Èastie. Hovorí nám
o tom odkiaº sme pri‰li, preão sme tu na zemi a kam pôjdeme po tomto
Ïivote. Boh je ná‰ Otec a má nás rád. My sme Jeho deti. Sme súãasÈou
Jeho rodiny a Ïili sme s Ním predt˘m, neÏ sme sa narodili na túto zem.
Pripravil pre nás plán ‰Èastia, ktor˘ nám umoÏÀuje vrátiÈ sa po tomto
Ïivote do Jeho prítomnosti. Ná‰ pokrok závisí na tom ako vyuÏívame
Bohom danú slobodnú vôºu, teda schopnosÈ rozhodovaÈ sa. Pád Adama,
ktor˘ je súãasÈou tohoto plánu, nám umoÏnil prísÈ na túto zem, získaÈ
fyzické telo, získaÈ skúsenosti a maÈ svoju vlastnú rodinu. Pád v‰ak zo
sebou priniesol aj fyzickú smrÈ, ão je oddelenie ducha od tela a duchovnú
smrÈ, ão je odlúãenie od Boha.
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Poznámky
Stredom BoÏieho plánu je JeÏi‰ Kristus. Kristova zmierna obeÈ prekonala
úãinok oboch, fyzickej aj duchovnej smrti. V‰etci budeme vzkriesení
a budeme naveky ÏiÈ vo fyzickom tele, ktoré bude zbavené bolesti a chorôb.
Kristus nám tieÏ umoÏnil prekonaÈ duchovnú smrÈ. Pokiaº budeme ÏiÈ
podºa Jeho evanjelia, milosrdne nám odpustí na‰e hriechy. Uzdraví nás
a nahradí vinu a hanbu v tomto Ïivote pokojom a ‰Èastím.
SúãasÈou BoÏieho milosrdného plánu je, Ïe v‰etci prejdeme fyzickou
smrÈou. Ná‰ duch sa oddelí od ná‰ho tela a urãit˘ ãas budeme ÏiÈ
v duchovnom svete. Potom budeme vzkriesení s nesmrteºn˘m telom,
ktoré bude spojením ná‰ho tela a ducha. Budeme súdení podºa na‰ich
skutkov a túÏob. Tí, ktorí Ïili podºa evanjelia obdrÏia najväã‰í dar ná‰ho
Nebeského Otca, dar veãného Ïivota v Jeho prítomnosti.
Ná‰ Nebesk˘ Otec znova prejavil Svoju lásku k Svojim deÈom a zjavil
im Svoj plán ‰Èastia. O tomto nádhernom pláne sa dozvedáme z Knihy
Mormonovej, ktorú môÏeme ãítaÈ, nad ktorou môÏeme prem˘‰ºaÈ a o
ktorej sa môÏeme modliÈ. Vyz˘vame vás, aby ste s nami nav‰tívili nedeºné
zhromaÏdenie.

Záväzky:
• Budete sa modliÈ, aby ste zistili, Ïe to ão vás vyuãujeme je pravda?
• Budete ãiniÈ pokánie zo svojich hriechov?
• Nav‰tívite s nami Cirkev túto nedeºu?
• Budete nasledovaÈ príklad JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe sa (dátum) dáte pokrstiÈ?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• Prikázania zo 4. lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.

Plán úplnej lekcie (30–45 minút)
• Predpozemsk˘ Ïivot: BoÏí zámer a (Jeho) plán pre nás
– Boh je ná‰ Nebesk˘ Otec a my sme Jeho deti (pozri Skutky
17:16–34; Îidom 12:9).

– Boh má plán pre na‰e ‰Èastie. Stredom tohoto plánu je JeÏi‰ Kristus.
– BoÏí plán ‰Èastia nám umoÏÀuje vrátiÈ sa do Jeho prítomnosti (pozri
MojÏi‰ 1:39).

– Ná‰ veãn˘ pokrok závisí na tom ako pouÏívame svoju slobodnú
vôºu (pozri 2. Nefi 2:27–29).

• Stvorenie
– Pod vedením Otca stvoril JeÏi‰ Kristus zem (pozri Îidom 1:1–3).
• Slobodná vôºa a pád Adama a Evy
– Adam a Eva boli stvorení na obraz BoÏí (pozri Genesis 1:26–27).
– V záhrade Eden Ïili v BoÏej prítomnosti a boli nevinní.
– PretoÏe poÏili zo zakázaného ovocia, boli vyhnaní zo záhrady (pozri
MojÏi‰ 4:19–31). Toto sa naz˘va pád.
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– Stali sa smrteºn˘mi, získali schopnosÈ maÈ deti a zaãali podliehaÈ
hriechu a smrti (pozri 2. Nefi 2:22–25; MojÏi‰ 5:11).

• Ná‰ Ïivot na zemi
– Zmyslom ná‰ho Ïivota je, aby sme ako rodiny na‰li trval˘ pokoj,
radosÈ a ‰Èastie a pripravili sa na návrat k Bohu, aby sme s Ním
mohli ÏiÈ.

– Na túto zem sme pri‰li preto, aby sme boli skú‰aní (pozri Abrahám
3:24–25).

– Získali sme telo z mäsa a kostí, podliehame v‰ak fyzickej smrti.
– Boh dáva prikázania. Ak sme poslu‰ní, Ïehná nám. Ak nie sme
poslu‰ní, hre‰íme a pociÈujeme následky.

– Za kaÏd˘ hriech musí byÈ zaplatené, buì nami alebo Kristom (pozri
NaZ 19:15–20).

– V‰etci robíme rozhodnutia a v‰etci sa dopú‰Èame hriechu (pozri
Rimanom 3:23).

– ZaÏívame veci, ktoré nám priná‰ajú ‰Èastie a tieÏ smútok.
– Bez Krista nedokáÏeme prekonaÈ ani fyzickú ani duchovnú smrÈ.
• Uzmierenie
– PretoÏe JeÏi‰ Kristus prekonal fyzickú smrÈ, v‰etci budeme vzkriesení
(pozri Alma 11:41–43).

– Prostredníctvom Kristovho uzmierenia môÏeme byÈ oãistení od
hriechu, aby sme sa mohli vrátiÈ a ÏiÈ v BoÏej prítomnosti (pozri
2. Nefi 9:8–9).

– Kristus nám odpustí na‰e hriechy, ak budeme maÈ vieru v Neho,
budeme ãiniÈ pokánie, prijmeme krst a dar Ducha Svätého, a ak
vytrváme do konca.

• Duchovn˘ svet
– V‰etci ºudia musia zomrieÈ.
– Po smrti ná‰ duch odíde do duchovného sveta.
– Tu buì Ïijeme v stave utrpenia alebo v stave pokoja a odpoãinutia,
podºa toho ako sme preÏili svoj Ïivot.

• Vzkriesenie, súd a nesmrteºnosÈ
– Na‰e du‰e a telá sa pri vzkriesení opäÈ spoja (pozri Alma 11:42–45;
40:23).

– Vrátime sa do BoÏej prítomnosti, kde budeme súdení podºa na‰ich
skutkov a túÏob.

– Pokiaº sme ãinili pokánie, obdrÏíme milosrdenstvo.
– Veãn˘ Ïivot je dar, ktor˘ Boh dáva t˘m, ktorí uposlúchnu evanjelium
JeÏi‰a Krista (pozri NaZ 14:7).

• Kráºovstvá slávy (pozri NaZ 76; 137; 1. Korintsk˘m 15:40–42).
– Sme odmeÀovaní podºa na‰ich skutkov a túÏob (pozri NaZ 137:9).
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– Tí, ktorí príjmu evanjelium a skutoãne podºa neho Ïijú po cel˘ Ïivot,
získajú celestiálne kráºovstvo (pozri NaZ 76:50–70).

– Úctyhodní ºudia, ktorí boli zaslepení ºudsk˘m chytráctvom, a ktorí
nie sú statoãní vo svedectve o JeÏi‰ovi Kristovi, získajú terestiálne
kráºovstvo (pozri NaZ 76:75,79).

– Tí, ktorí hre‰ia a neãinia pokánie, získajú telestiálnu slávu potom,
keì vytrpia trest a zaplatia za svoje hriechy.

Záväzky
• Budete sa modliÈ, aby ste zistili, Ïe to ão vás vyuãujeme je pravda?
• Budete ãiniÈ pokánie zo svojich hriechov?
• Nav‰tívite s nami Cirkev túto nedeºu?
• Budete nasledovaÈ príklad JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe sa (dátum) dáte pokrstiÈ?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?

Po skonãení v˘uãby poloÏte otázky
• Aké otázky máte ohºadne toho ão sme vás vyuãovali?
• Ako chápete BoÏí plán pre vás a va‰u rodinu?
• Ako chápete, na základe toho ão sme vás vyuãovali, úlohu JeÏi‰a Krista? âo to
pre vás znamená?

Kºúãové definície
Nasledujú pojmy, ktor˘m ºudia ãasto nerozumejú. Dbajte, aby ste im ich zrozumiteºne
vysvetlili a zistite, ãi im tí, ktor˘ch vyuãujete rozumejú.

• Duchovná smrÈ: Odlúãenie od Boha a Jeho vplyvu; zomrieÈ ão sa t˘ka
spravodlivosti. Duchovná smrÈ pri‰la na svet pádom Adama (pozri Alma 42:6–7).
Smrteºníci zo zl˘mi my‰lienkami, slovami a skutkami sú duchovne m⁄tvi napriek
tomu, Ïe e‰te Ïijú na zemi (pozri 2. Nefi 9:39). Prostredníctvom uzmierenia JeÏi‰a
Krista a poslu‰nosÈou zásad a obradov evanjelia môÏu byÈ muÏi a Ïeny oãistení
od hriechu a môÏu prekonaÈ duchovnú smrÈ.

• Fyzická smrÈ: Oddelenie ná‰ho ducha, ktor˘ Ïije naveky a nemôÏe zomrieÈ od
ná‰ho fyzického tela.

• NesmrteºnosÈ: Stav, kedy Ïijeme naveky vo vzkriesenom stave a nepodliehame
fyzickej smrti.

• Pád (Adama a Evy): Keì Adam a Eva poÏili zo zakázaného ovocia, stali sa
smrteºn˘mi—to znamená podliehajúci hriechu a smrti. Adam sa stal prv˘m telom
na zemi (pozri MojÏi‰ 3:7). Zjavenia neskor‰ích dní objasÀujú, Ïe pád je poÏehnaním,
a Ïe Adam a Eva majú byÈ ctení ako prví rodiãia celého ºudstva.

• Pov˘‰enie: Veãn˘ Ïivot v BoÏej prítomnosti; staÈ sa tak˘mi ako Otec na
Nebesiach a ÏiÈ v Jeho prítomnosti. Najväã‰í zo v‰etk˘ch BoÏích darov. Pov˘‰enie
prichádza prostredníctvom Kristovho uzmierenia a poslu‰nosÈou v‰etk˘ch
zákonov a obradov evanjelia.

• Predsmrteºn˘ Ïivot (predsmrteºnosÈ; predpozemsk˘ Ïivot): NeÏ sme sa
narodili na túto zem, Ïili sme ako duchovné deti ná‰ho Nebeského Otca v Jeho
prítomnosti. V predsmrteºnom Ïivote sme nemali fyzické telá.
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• SmrteºnosÈ: âas od narodenia po fyzickú smrÈ.
• Spasenie: ByÈ spasen˘ od fyzickej a duchovnej smrti. V‰etci ºudia budú spasení
od fyzickej smrti milosÈou BoÏou, prostredníctvom smrti a vzkriesenia JeÏi‰a
Krista. MilosÈou BoÏou môÏe byÈ kaÏd˘ jednotlivec spasen˘ aj od duchovnej smrti
a to prostredníctvom viery v JeÏi‰a Krista. Táto viera je prejavená poslu‰nosÈou
zákonov a obradov evanjelia a sluÏbou Kristovi.

• Súd: Boh nás bude prostredníctvom JeÏi‰a Krista individuálne súdiÈ, aby urãil akú
veãnú slávu obdrÏíme. Tento súd bude vychádzaÈ z na‰ej poslu‰nosti BoÏích
prikázaní, vrátane ná‰ho prijatia zmiernej obete JeÏi‰a Krista. ObdrÏíme svoju
veãnú odmenu na základe toho, ãi na‰e skutky a túÏby boli dobré alebo zlé.

• Uzmierenie: UzmieriÈ, tak ako je to pouÏívané v písmach, znamená podstúpiÈ
trest za nejak˘ hrie‰ny ãin a sÀaÈ tak úãinky hriechu z kajúcich sa hrie‰nikov
a umoÏniÈ tak ich zmierenie s Bohom. JeÏi‰ Kristus trpel v Getsemanskej záhrade
a na kríÏi. Bol jedin˘, kto bol schopn˘ uskutoãniÈ dokonalé uzmierenie za celé
ºudstvo. V Getsemanskej záhrade podstúpil trest za na‰e hriechy, a tieÏ za ne
zomrel na kríÏi. Vzal na seba bolesti, choroby, poku‰enia, utrpenia a slabosti
kaÏdého z nás (pozri Alma 7:11–12).

• Vykúpenie: OslobodiÈ, vykúpiÈ alebo vyplatiÈ, ako napríklad oslobodiÈ ãloveka
z poroby prostredníctvom v˘kupného. Vykúpenie sa t˘ka uzmierenia JeÏi‰a Krista
a oslobodenia od hriechu. JeÏi‰ove uzmierenie vykupuje celé ºudstvo z telesnej
smrti. Prostredníctvom Jeho uzmierenia budú tí, ktorí v Neho veria a ãinia pokánie
vykúpení z duchovnej smrti.

• Vzkriesenie: Opätovné spojenie duchovného tela s fyzick˘m telom z mäsa
a kostí po smrti. Po vzkriesení nebude telo od ducha uÏ nikdy oddelené a ãlovek
sa stane nesmrteºn˘m. KaÏd˘ ãlovek naroden˘ na zem bude vzkriesen˘, pretoÏe
JeÏi‰ Kristus prekonal smrÈ.

ëal‰ie v˘razy, ktoré môÏu vyÏadovaÈ podrobnej‰ie vysvetlenie
• Celestiálny

• Odpusten˘ [hriech]

• Terestriálny

• âiniÈ pokánie

• Plán spásy

• Veãn˘ pokrok

• Duchovn˘ svet

• Protiklad

• Veãn˘ Ïivot

• Fyzická smrÈ

• Skú‰obná doba

• Viera

• Hriech

• Strom poznania

• Záhrada Eden

• Kráºovstvá slávy
• Krst ponorením
• Oãisten˘ [od hriechu]

dobra a zla

• Zakázané ovocie

• Stvorenie
• Telestiálny

59

3 ·tudujte a vyuãujte
3. lekcia:
Evanjelium JeÏi‰a Krista

Evanjelium JeÏi‰a Krista
Poznámky

Vá‰ cieº
Keì budete vyuãovaÈ, pripravte svojich záujemcov na splnenie podmienok pre krst, ktoré sú
obsiahnuté v Náuke a zmluvách 20:37 a v otázkach pohovoru pred krstom. Toto najlep‰ie
dosiahnete t˘m, Ïe vyzvete svojich záujemcov vykonávaÈ a dodrÏiavaÈ nasledujúce záväzky.
Otázky z Pohovoru pred krstom
• Veríte, Ïe Boh je Vá‰ Nebesk˘ Otec?
• Veríte, Ïe JeÏi‰ Kristus je Syn BoÏí, Spasiteº a Vykupiteº sveta?
• Veríte, Ïe Cirkev a evanjelium JeÏi‰a Krista boli znovuzriadené prostredníctvom proroka
Josepha Smitha?
Záväzky
• Budete aj naìalej pokraãovaÈ v rozvíjaní viery v JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe sa budete uãiÈ o Jeho
evanjeliu?
• Budete ãiniÈ pokánie a modliÈ sa za odpustenie hriechov?
• Dáte sa (dÀa) pokrstiÈ za ãlena Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní? Budete
konfirmovan˘ a prijmete dar Ducha Svätého?
• Nav‰tívite s nami cirkev túto nedeºu?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• Prikázania zo 4. lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.

Prostredníctvom Krista môÏeme byÈ oãistení od hriechu
Boh poslal Svojho Milovaného Syna, JeÏi‰a Krista, na svet, aby v‰etky BoÏie deti mali
po smrti moÏnosÈ vrátiÈ sa do Jeho prítomnosti. Iba prostredníctvom Spasiteºovej milosti
a milosrdenstva sa môÏeme oãistiÈ od hriechu, aby sme mohli znova ÏiÈ v prítomnosti
ná‰ho Nebeského Otca. ByÈ oãisten˘ od hriechu znamená byÈ duchovne uzdraven˘ (pozri
3. Nefi 9:13; 18:32).
Vìaka Kristovmu uzmiereniu a vzkrieseniu budú v‰etci ºudia privedení späÈ do
Pánovej prítomnosti, aby boli súdení podºa svojich skutkov a túÏob (pozri 2. Nefi 9:10–16;
Helaman 14:15–18; 3. Nefi 27:14–22; NaZ 137:9). Budeme súdení podºa zákonov
spravodlivosti a milosrdenstva.
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SpravodlivosÈ je nemenn˘ zákon, ktor˘ priná‰a následky za ãiny—poÏehnania za
poslu‰nosÈ BoÏích prikázaní a tresty za neposlu‰nosÈ. V‰etci hre‰íme. Hriech nás ãiní
neãist˘mi a niã neãisté nemôÏe ÏiÈ v BoÏej prítomnosti (pozri 1. Nefi 10:21; 3. Nefi 27:19;
MojÏi‰ 6:57).
Spasiteº uspokojil poÏiadavky spravodlivosti za t˘ch, ktorí ãinia pokánie zo svojich
hriechov a snaÏia sa dodrÏiavaÈ v‰etky Jeho prikázania t˘m, Ïe stál na na‰om mieste
a vytrpel trest za na‰e hriechy. Tento ãin sa naz˘va uzmierenie. Vìaka tomuto
nesebeckému ãinu sa za nás Kristus môÏe prihováraÈ u Otca. Nebesk˘ Otec tak môÏe
uplatniÈ milosrdenstvo, môÏe nám odpustiÈ trest a privítaÈ nás vo Svojej prítomnosti.
Nebesk˘ Otec nám prejavuje milosrdenstvo, keì nám odpú‰Èa na‰e hriechy a pomáha
nám vrátiÈ sa do Jeho prítomnosti, aby sme Ïili s Ním.
JeÏi‰ nás ale nezbavil na‰ej osobnej zodpovednosti. Odpú‰Èa nám na‰e hriechy, keì Ho
prijímame, ãiníme pokánie a riadime sa Jeho prikázaniami. Prostredníctvom uzmierenia
a Ïitia podºa evanjelia sa stávame spôsobil˘mi navÏdy vstúpiÈ do prítomnosti ná‰ho
Nebeského Otca. Musíme dokázaÈ, Ïe prijímame Krista, a Ïe máme vieru v Neho, a to
t˘m, Ïe dodrÏiavame Jeho prikázania a riadime sa prv˘mi zásadami a obradmi evanjelia.

Poznámky

Hriech
Slovo „hriech“ má rôzny v˘znam v rôznych kultúrach. V niektor˘ch kultúrach je úzko spájan˘ so
spáchaním zloãinu. V in˘ch toto platí iba vtedy, keì je niekto pristihnut˘ pri nieãom zlom, a tak
privedie na svoju rodinu a obec hanbu. Objasnite, Ïe hriech je neposlu‰nosÈ BoÏích prikázaní,
a Ïe vedie k odlúãeniu od Boha. Boh vie o v‰etkom ão robíme a o ãom prem˘‰ºame a nete‰í Ho,
keì hre‰íme. Nepreberajte svoje minulé priestupky. Odradzujte tieÏ záujemcov od preberania ich
priestupkov, alebo ich priamo poÏiadajte, aby to nerobili.
·túdium písma
Boh poslal Svojho Syna

Kristus je na‰ím obhajcom

Alma 11:40

NaZ 45:3–5

Ján 3:16–17

Spasenie prostredníctvom Krista

Milosrdenstvo a spravodlivosÈ

2. Nefi 2:6–8
2. Nefi 9:21–24

Mosiá‰ 15:9

Alma 34:8–9, 14–16

Alma 42:22–25

Viera v JeÏi‰a Krista
Prvou zásadou evanjelia je viera v Pána JeÏi‰a Krista.
MaÈ vieru v Krista v sebe zah⁄Àa pevné presvedãenie,
Ïe On je Jednoroden˘m Synom Boha, Spasiteºom
a Vykupiteºom sveta. Uvedomíme si, Ïe vrátiÈ sa ÏiÈ
s na‰im Nebesk˘m Otcom, je moÏné iba vtedy, keì sa
spoliehame na milosÈ a milosrdenstvo Jeho Syna. Keì
máme vieru v Krista, prijímame a uplatÀujeme Jeho
Uzmierenie a Jeho uãenia. Dôverujeme Mu a dôverujeme
tomu ão hovorí. Vieme, Ïe má moc dodrÏiavaÈ Svoje
sºuby. Nebesk˘ Otec Ïehná t˘m, ktorí majú vieru
a poslúchajú Jeho Syna.
Viera v Krista vedie k ãinu. Vedie k úprimnému
a trvalému pokániu. Ak máme vieru, spôsobuje to, Ïe
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sa zo v‰etk˘ch síl snaÏíme dozvedieÈ viac a staÈ sa podobn˘mi ná‰mu Spasiteºovi.
Chceme sa dozvedieÈ aké sú Jeho prikázania a chceme ich dodrÏiavaÈ. Aj keì e‰te stále
budeme robiÈ chyby, svoju lásku k Nemu prejavujeme t˘m, Ïe sa snaÏíme dodrÏiavaÈ
Jeho prikázania a vyh˘bame sa hriechu.
Veríme v Krista a veríme, Ïe si Ïelá, aby sme dodrÏiavali v‰etky Jeho prikázania.
Chceme prejavovaÈ na‰u vieru t˘m, Ïe Ho budeme poslúchaÈ. S vierou sa modlíme o silu
prekonaÈ poku‰enie. MôÏeme tieÏ rozvíjaÈ vieru v konkrétnu zásadu, ako napríklad
Slovo múdrosti alebo desiatok t˘m, Ïe najprv budeme dostatoãne silno veriÈ v JeÏi‰a
Krista, aby sme dodrÏiavali Jeho prikázania. Keì Ïijeme podºa konkrétneho prikázania,
uãíme sa o jeho pravdivosti z vlastnej skúsenosti (pozri Ján 7:17). Na‰a viera tieÏ rastie
poãúvaním slova BoÏieho (pozri Rímskym 10:17), a tieÏ ãítaním BoÏieho slova (pozri
Helaman 15:7–8).
Ak poslúchame Boha, On nás poÏehná. Dáva nám silu ãeliÈ Ïivotn˘m v˘zvam. Pomáha
nám meniÈ túÏby ná‰ho srdca. Prostredníctvom na‰ej viery v Neho nás JeÏi‰ Kristus môÏe
uzdraviÈ telesne a aj duchovne.
·túdium písma
Viera, moc a spasenie

Príklady viery

1. Nefi 7:12
2. Nefi 9:23
2. Nefi 25:23

Ether 12

Moroni 7:33–34
Moroni 10:7

Alma 32
Efezsk˘m 2:8

Skutky a poslu‰nosÈ
1. Nefi 3:7
NaZ 130:20–21

Náuka o viere
Guide to the Scriptures,
„Faith“

Îidom 11

Jakub 2:17–26

Viera k pokániu
Alma 34

Pokánie
Druhou zásadou evanjelia je pokánie. Na‰a viera v Krista a na‰a láska k Nemu nás
vedú k pokániu, teda k zmene my‰lienok, presvedãenia alebo správania, ktoré nie je
v súlade s Jeho vôºou. Pokánie v sebe zah⁄Àa vytvorenie nového pohºadu na Boha, na seba
samého a na svet. Keì ãiníme pokánie, cítime zboÏn˘ zármutok a potom prestávame
konaÈ to ão je zlé a pokraãujeme v konaní toho ão je dobré. Uvedenie ná‰ho Ïivota do
súladu s BoÏou vôºou prostredníctvom pokánia je hlavn˘m zmyslom ná‰ho Ïivota. Iba
prostredníctvom Kristovho milosrdenstva sa môÏeme vrátiÈ k Bohu Otcovi, aby sme
s Ním Ïili a Kristovo milosrdenstvo obdrÏíme iba pod podmienkou pokánia.
Pokánie ãiníme tak, Ïe si priznáme svoje hriechy a pocítime ºútosÈ alebo zboÏn˘
zármutok. Svoje hriechy vyznávame Bohu. Veºmi závaÏné hriechy vyznávame tieÏ
cirkevn˘m vedúcim, ktor˘ch Boh splnomocnil, a ktorí nám pomôÏu v pokání. V modlitbe
prosíme Boha, aby nám odpustil. Robíme v‰etko ão je v na‰ich silách, aby sme napravili
problémy, ktoré sme mohli spôsobiÈ; toto sa volá od‰kodnenie. Keì ãiníme pokánie, mení
sa ná‰ pohºad na seba a aj na svet. Ako sa meníme, uvedomujeme si, Ïe sme deti BoÏie,
a Ïe nemusíme stále opakovaÈ tie isté chyby. Ak ãiníme úprimné pokánie, odvraciame
sa od svojich hriechov a uÏ ich neopakujeme. Odoláme akejkoºvek túÏbe dopú‰ÈaÈ sa
hriechu. Na‰a túÏba nasledovaÈ Boha sa posilÀuje a prehlbuje.
Úprimné pokánie priná‰a hneì niekoºko následkov. Cítime v na‰ich Ïivotoch BoÏie
odpustenie a Jeho pokoj. Ná‰ pocit viny a zármutku mizne. Vo väã‰ej miere cítime vplyv
Ducha. A keì odídeme z tohoto Ïivota, budeme lep‰ie pripravení na Ïivot s Nebesk˘m
Otcom a Jeho Synom.
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Aj potom, ão sme prijali Krista a ãinili pokánie zo svojich hriechov, môÏeme zakopnúÈ
a hre‰iÈ znova. Máme sa neustále snaÏiÈ napravovaÈ tieto priestupky. Okrem toho sa
máme neustále zdokonaºovaÈ—rozvíjaÈ vlastnosti podobné Kristov˘m, rásÈ v poznaní
a slúÏiÈ uÏitoãnej‰ie. Tak ako sa dozvedáme viac o tom ão od nás Spasiteº oãakáva,
Ïeláme si prejavovaÈ svoju lásku t˘m, Ïe Ho poslúchame. A tak, ak budeme denne, ãiniÈ
pokánie, zistíme, Ïe sa ná‰ Ïivot mení a zlep‰uje. Na‰e srdcia a na‰e chovania sa stanú
podobnej‰ími Kristovmu. KaÏdodenn˘m pokáním dosiahneme pocit veºkej radosti.

Poznámky

·túdium písma
V‰etci hre‰íme
Rímskym 3:23

Vykúpenie a odpustenie
1. Jánov 1:7–8

Pokánie
Alma 34:8–17
NaZ 58:42–43
NaZ 61:2

Helaman 5:10–11
Milosrdenstvo Ïiada kajúcnika

2. Korintsk˘m 7:9–10
Guide to the Scriptures,
„Repent, Repentance“

Alma 12:32–35
Alma 42:13, 21–24

NaZ 18:10–13

Krst, na‰a prvá zmluva
Viera v JeÏi‰a Krista a pokánie nás pripravujú
na obrady krstu a konfirmácie. Obrad je posvätná
ceremónia alebo rituál, ktor˘ ukazuje, Ïe sme uzavreli
zmluvu s Bohom.
Boh vÏdy vyÏadoval, aby Jeho deti uzatvárali
zmluvy. Zmluva je záväzná a posvätná dohoda
medzi Bohom a ãlovekom. Boh sºubuje, Ïe nás
poÏehná a my sºubujeme, Ïe Ho budeme poslúchaÈ.
Boh stanovuje podmienky zmlúv evanjelia, ktoré
my buì prijmeme alebo odmietneme. DodrÏiavanie
zmlúv priná‰a poÏehnania v tomto Ïivote
a pov˘‰enie v budúcom Ïivote.
Zmluvy nás pevne zaväzujú k tomu, aby sme
ctili svoje záväzky voãi Bohu. Aby sme dodrÏiavali
na‰e zmluvy, musíme sa vzdaÈ ãinností alebo
záujmov, ktoré nám bránia ctiÈ si ich. Napríklad, v nedeºu sa vzdáme nakupovania
a rekreaãn˘ch ãinností, aby sme mohli svätiÈ deÀ sabatu. Mali by sme túÏiÈ po tom,
aby sme boli hodní prijaÈ zmluvy, ktoré nám Boh ponúka, a potom sa ich máme snaÏiÈ
dodrÏiavaÈ. Na‰e zmluvy nám pripomínajú, Ïe máme ãiniÈ pokánie kaÏd˘ deÀ ná‰ho
Ïivota. DodrÏiavaním prikázaní a sluÏbou druh˘m získavame odpustenie hriechov
a udrÏanie si tohoto odpustenia.
Zmluvy sa obvykle uzatvárajú prostredníctvom posvätn˘ch obradov, ak˘m je tieÏ
krst. Tieto obrady sú vykonávane prostredníctvom kÀazskej právomoci. Prostredníctvom
obradu krstu, napríklad, uzatvárame zmluvu, Ïe vezmeme na seba meno JeÏi‰a Krista,
Ïe si Ho stále budeme pripomínaÈ a dodrÏiavaÈ Jeho prikázania. Keì dodrÏiavame svoju
ãasÈ zmluvy, Boh nám sºubuje neustále spoloãenstvo Ducha Svätého, odpustenie hriechov
a sºubuje nám, Ïe sa narodíme znovu.
Prostredníctvom posvätn˘ch obradov, ako sú krst a konfirmácia, sa uãíme o BoÏej moci
a získavame skúsenosti (pozri NaZ 84:20). JeÏi‰ uãil, Ïe musíme byÈ pokrstení ponorením
pre zmiernenie alebo odpustenie na‰ich hriechov. Krst je obrad nevyhnutn˘ pre spasenie.
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Îiadny ãlovek nemôÏe bez krstu vojsÈ do kráºovstva BoÏieho. Kristus nám dal príklad
t˘m, Ïe sa sám dal pokrstiÈ.
Krst ponorením je symbolom smrti, pohrebu a vzkriesenia Spasiteºa. Podobne
predstavuje koniec ná‰ho starého Ïivota v hriechu a záväzok ÏiÈ nov˘m Ïivotom ako
Kristov uãeník. Spasiteº vyuãoval, Ïe krst je znovuzrodenie. Keì sme pokrstení, zaãíname
proces znovuzrodenia a stávame sa duchovn˘mi synmi a dcérami Krista (pozri Mosiá‰
5:7–8; Rímskym 8:14–17).
Ak sa máme staÈ ãlenmi znovuzriadenej Cirkvi, Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích
dní, a ak máme vstúpiÈ do kráºovstva nebeského, musíme byÈ pokrstení. Tento obrad
je zákonom BoÏím a musí byÈ vykonan˘ Jeho právomocou. Biskup alebo prezident misie
musia nositeºovi kÀazstva daÈ povolenie k vykonaniu krstu alebo konfirmácie.
Malé deti nepotrebujú krst a sú vykúpené prostredníctvom milosrdenstva JeÏi‰a Krista
(pozri Moroni 8:4–24). Nemajú byÈ pokrstené pokiaº nedosiahnu vek zodpovednosti, ão je
osem rokov (pozri NaZ 68:27).
Pred krstom prejavujeme svoju ochotu uzatvoriÈ zmluvu, Ïe budeme dodrÏiavaÈ v‰etky
prikázania po zbytok ná‰ho Ïivota. Po krste prejavujeme vieru dodrÏiavaním svojich
zmlúv. TaktieÏ pravidelne obnovujeme zmluvu uzavretú pri krste prijímaním Veãere Pána.
Prijímanie Veãere Pána kaÏd˘ t˘ÏdeÀ je prikázanie. Pomáha nám zostaÈ hodn˘mi toho,
aby bol Duch neustále s nami. Je to kaÏd˘ t˘ÏdeÀ opakujúca sa pripomienka na‰ich zmlúv.
JeÏi‰ Kristus zaviedol tento obrad u svojich apo‰tolov krátko pred svojim uzmierením.
Znovuzriadil ho prostredníctvom proroka Josepha Smitha. Spasiteº prikázal, Ïe nositelia
kÀazstva majú podávaÈ Veãeru Pána na pamiatku Jeho tela a Jeho krvi, ktorá bola za nás
preliata. ZaslúÏen˘m prijímaním Veãere Pána sºubujeme, Ïe budeme maÈ neustále na pamäti
Jeho obeÈ, obnovujeme t˘m svoje sºuby a znovu dostávame sºub, Ïe Duch bude vÏdy s nami.
Pred krstom
„Uistite sa, Ïe si [záujemcovia] vypestovali vieru v Krista, Ïe ãinili pokánie z priestupkov, a Ïe
uskutoãnili dostatoãné zmeny vo svojom Ïivote, aby vyhoveli poÏiadavkám ako sú prikázané
v Náuke a zmluvách 20:37. Záujemcovia majú ÏiÈ podºa zásad mravnej spôsobilosti, Slova
múdrosti a majú sa zaviazaÈ, Ïe budú platiÈ desiatok. Pokiaº majú misionári dojem, Ïe je potrebná
dodatoãná príprava, majú odloÏiÈ krst do doby, kedy záujemca dosiahne poÏadovanú úroveÀ.
Pred krstom má kaÏd˘ záujemca obdrÏaÈ v‰etky misionárske [lekcie], stretnúÈ sa s biskupom
alebo prezidentom poboãky a zúãastniÈ sa na niekoºk˘ch zhromaÏdeniach Veãere Pána“
(„Statement on Missionary Work“, First Presidency letter, 11. dec. 2002).
·túdium písma
Kristov príklad
2. Nefi 31:4–18.

Prisºúbené poÏehnania krstu
Matú‰ 3:13–17

Mosiá‰ 4:11–12, 26
Moroni 8:25–26

NaZ 20:37

Modlitby pre Veãeru Pána

Krstná zmluva
Mosiá‰ 5:8–10
Mosiá‰ 18:8–10

Moroni 4 a 5

PoÏiadavky pre krst
2. Nefi 9:23
Mosiá‰ 18:8–10
Alma 7:14–15
3. Nefi 11:23–27
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NaZ 20:75–79

Prijímanie Veãere Pána
Moroni 6:1–4
NaZ 20:37
Skutky 2:37–39

Pán ustanovuje Veãeru Pána
3. Nefi 18:1–18

Ján 3:5
Rímskym 6:4

Luká‰ 22:15–20

NaZ 27:2

1. Korintsk˘m
11:23–29

Nevyhnutná potreba právomoci
NaZ 22

Îidom 5:4
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Dar Ducha Svätého
JeÏi‰ vyuãoval, Ïe musíme byÈ pokrstení vodou a tieÏ Duchom. Krst vodou musí
nasledovaÈ krst Duchom, inak je neúpln˘. Iba vtedy, keì prijmeme krst a dar Ducha
Svätého môÏeme získaÈ odpustenie hriechov a úplné duchovné znovuzrodenie. Vtedy
zaãíname nov˘ duchovn˘ Ïivot ako nasledovníci Krista.
Potom ako je ãlovek pokrsten˘ vodou, jeden alebo viac nositeºov kÀazstva poloÏí ruky
na jeho hlavu a konfirmujú ho za ãlena Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní. Potom
udelia dar Ducha Svätého.
Tí, ktorí obdrÏia dar Ducha Svätého a zostanú hodní, môÏu sa z Jeho spoloãenstva te‰iÈ
po cel˘ Ïivot. Duch Svät˘ má na nás posväcujúci a oãisÈujúci úãinok. Duch Svät˘ svedãí
o Kristovi a pomáha nám poznaÈ pravdu. Poskytuje nám duchovnú silu a pomáha nám
robiÈ to ão je správne. Ute‰uje nás v ãase skú‰ok a smútku. Varuje nás pred duchovn˘m
alebo fyzick˘m nebezpeãenstvom. Duch Svät˘ nám dáva silu, ktorou vyuãujeme a ktorou
sa uãíme. Dar Ducha Svätého je jedn˘m s najvzácnej‰ích darov ná‰ho Nebeského Otca.
Prostredníctvom moci Ducha Svätého môÏeme cítiÈ BoÏiu lásku a Jeho vedenie. Tento dar
je predzvesÈou veãnej radosti a prísºubom veãného Ïivota.
KÀazská právomoc potrebná na vykonávanie tohoto obradu, ktorá bola po storoãia
stratená pre odpadlíctvo, bola znovuzriadená prostredníctvom proroka Josepha Smitha.
Iba prostredníctvom ãlenstva v Cirkvi môÏe ãlovek obdrÏaÈ dar Ducha Svätého. Táto
právomoc odli‰uje Cirkev od v‰etk˘ch ostatn˘ch náboÏenstiev na svete. Podºa Pánovho
vlastného vyhlásenia je to jediná pravá a Ïivá Cirkev na tvári celej zeme (pozri NaZ 1:30).

Poznámky

Vedenie od Ducha Svätého
Vysvetlite t˘m, ktor˘ch vyuãujete, Ïe Satan je v opozícii k Bohu a zvádza ºudí, aby sa dopú‰Èali
hriechu. Aby si udrÏali dobré pocity, ktoré majú poãas stretnutí s misionármi, je nutné, aby ãítali
Knihu Mormonovu, modlili sa, chodili na zhromaÏdenia a poslúchali prikázania. Vysvetlite, Ïe
maÈ pokraãujúce vedenie Ducha Svätého je jedna z v˘hod krstu a konfirmácie.
·túdium písma
Povaha Ducha Svätého
NaZ 130:22–23
Ján 3:1–8

Galatsk˘m 5:22–23

Guide to the Scriptures, „Holy Ghost“

PoÏehnania a vplyv Ducha Svätého.
3. Nefi 32:1–5
2. Nefi 33:1–2

MojÏi‰ 6:61
Ján 14:26

Guide to the Scriptures, „Holy Ghost“

3. Nefi 27:19–20
NaZ 19:31

NaZ 33:15
Skutky 19:1–6

DôleÏitosÈ daru Ducha Svätého
3. Nefi 31:11–12, 18, 21
3. Nefi 18:36–37
3. Nefi 19:13

VytrvaÈ do konca
Akonáhle sme svojou vierou v JeÏi‰a Krista, pokáním a obradmi krstu a konfirmácie
vstúpili na tesnú a úzku cestu, musíme vyvinúÈ veºké úsilie na to, aby sme na nej zostali.
Toto dosiahneme neustálym pouÏívaním viery v JeÏi‰a Krista, ãinením pokánia, prijímaním
záväzkov a nasledovaním Ducha.
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Poznámky

Akonáhle obdrÏíme odpustenie na‰ich hriechov, mali by sme sa kaÏd˘ deÀ snaÏiÈ mu
vyhnúÈ, aby sme pri sebe vÏdy mohli maÈ Ducha Svätého. V krstnej zmluve sºubujme
Nebeskému Otcovi, Ïe po zbytok Ïivota budeme poslu‰ní Jeho prikázaní. Ak urobíme
chybu, musíme ãiniÈ pokánie, aby sme si zachovali poÏehnania zo zmluvy. Sºubujeme, Ïe
budeme robiÈ dobré skutky a budeme nasledovaÈ Spasiteºov príklad. V písmach sa tento
celoÏivotn˘ záväzok ãasto naz˘va „vytrvanie do konca“.
Nasledovaním cesty evanjelia môÏeme bliÏ‰ie priºnúÈ k Bohu, premôcÈ poku‰enie
a hriech a v˘datne sa te‰iÈ z daru Ducha Svätého. Keì budeme po cel˘ Ïivot trpezlivo,
verne a dôsledne nasledovaÈ túto cestu, splníme poÏiadavky pre veãn˘ Ïivot.
Viera v Krista; pokánie; uzatváranie, obnovovanie a dodrÏiavanie zmlúv; a oãistenie
Duchom sa stanú základom ná‰ho Ïivota. Na‰e skutky v kaÏdodennom Ïivote sa formujú
a riadia podºa t˘chto princípov. RadosÈ a pokoj prichádzajú nasledovaním tejto cesty a
my sme postupne viac podobní Kristovi. Napokon, ak budeme nasledovaÈ túto cestu,
budeme sa tlaãiÈ dopredu so stálosÈou v Kristovi, a ak vytrváme aÏ do konca, bude nám
nakoniec prisºúbené, Ïe budeme maÈ Ïivot veãn˘ (pozri 2. Nefi 31:20).
·túdium písma
VytrvaÈ do konca
2. Nefi 9:24
2. Nefi 31:14–20

3. Nefi 27:16–17

Matú‰ 10:22

PoÏehnania pre t˘ch, ktorí vytrvajú
1. Nefi 13:37

3. Nefi 15:9

NaZ 14:7

V˘zva ku krstu
V˘zva ku krstu a konfirmácii má byÈ konkrétna a priama: „Budete nasledovaÈ príklad JeÏi‰a
Krista t˘m, Ïe sa dáte pokrstiÈ niek˘m kto obdrÏal kÀazskú právomoc od Boha? DÀa (dátum)
usporiadame krstné zhromaÏdenie. Pripravíte sa na to, aby ste mohol(a) byÈ tohoto dÀa
pokrsten˘/pokrstená?“
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3. lekcia:
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Poznámky
Táto ãasÈ obsahuje námety, ktoré môÏete pouÏiÈ pri príprave na túto lekciu. Riaìte
sa modlitbou a Duchom, keì sa budete rozhodovaÈ ako vyuÏiÈ tieto námety. Námety,
ktoré si vyberiete si pridajte k plánu lekcie. Majte na pamäti, Ïe tieto námety sú
odporúãania—nie poÏiadavky—ktoré vám majú pomôcÈ uspokojiÈ potreby t˘ch,
ktor˘ch vyuãujete.

Plán krátkej lekcie (3–5 minút)
Evanjelium JeÏi‰a Krista je tou jedinou cestou k veãnému Ïivotu. Prv˘mi
zásadami a obradmi Jeho evanjelia sú viera v JeÏi‰a Krista, pokánie, krst
ponorením na odpustenie hriechov a dar Ducha Svätého. Potom musíme
vytrvaÈ aÏ do konca. Neustálym uplatÀovaním t˘chto zásad v na‰ich
Ïivotoch sa riadime príkladom Spasiteºa, uãíme sa ÏiÈ podºa Jeho prikázaní
a rozvíjame vlastnosti aké mal Kristus. MôÏu nám byÈ odpustené hriechy
a budeme sa môcÈ vrátiÈ k ná‰mu Otcovi na Nebesiach, aby sme Ïili
v Jeho prítomnosti.

• Prostredníctvom Krista môÏeme byÈ oãistení od hriechu
• Viera v JeÏi‰a Krista
• Pokánie
• Krst, na‰a prvá zmluva
• Dar Ducha Svätého
• VytrvaÈ aÏ do konca
Záväzky
• Budete aj naìalej pokraãovaÈ v rozvíjaní viery v JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe
sa budete uãiÈ o Jeho evanjeliu?

• Budete ãiniÈ pokánie a modliÈ sa za odpustenie hriechov?
• Dáte sa (dÀa) pokrstiÈ za ãlena Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích
dní? Budete konfirmovan˘ a prijmete dar Ducha Svätého?

• Nav‰tívite s nami Cirkev túto nedeºu?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• Prikázania zo 4. lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.

Plán stredne dlhej lekcie (10–15 minút)
Na‰e posolstvo je posolstvom viery a nádeje. Milujeme a uctievame JeÏi‰a
Krista. Je stredom BoÏieho plánu pre na‰e ‰Èastie. Kristova zmierna obeÈ
nám umoÏÀuje získaÈ veãn˘ Ïivot v BoÏej prítomnosti. Ak budeme ÏiÈ
podºa Jeho evanjelia, milosrdne nám odpustí na‰e hriechy. On nás uzdraví
a nahradí pocit viny a hanbu pokojom a ‰Èastím v tomto Ïivote.
Evanjelium JeÏi‰a Krista je prosté. Zaãína vierou v Krista. Veríme v Neho,
dôverujeme Mu a spoliehame sa na Neho. Táto viera nás vedie k pokániu—
prestávame robiÈ to, ão je nesprávne a pokraãujeme v konaní toho, ão
je wsprávne. Na‰a viera v Neho tieÏ spôsobí, Ïe si prajeme prejaviÈ svoju
lásku dodrÏiavaním Jeho prikázaní, vrátane krstu. Sºubuje nám, Ïe po
krste od Neho obdrÏíme dar Ducha Svätého. Duch Svät˘ nás bude viesÈ,
ute‰í nás a pomôÏe nám poznaÈ pravdu. To, Ïe je Duch Svät˘ s nami
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Poznámky
rozoznávame v na‰ich srdciach a mysliach. Budeme cítiÈ pokoj, lásku
a radosÈ. Budeme chcieÈ slúÏiÈ ostatn˘m. Budeme sa po cel˘ Ïivot
usilovaÈ pote‰iÈ Pána.
JeÏi‰ Kristus znovuzriadil Svoje evanjelium prostredníctvom proroka
neskor‰ích dní. O evanjeliu sa dozvedáme z Knihy Mormonovej, ktorú
môÏeme ãítaÈ, nad ktorou môÏeme prem˘‰ºaÈ, a o ktorej sa môÏeme
modliÈ. Boh vám pomocou Ducha Svätého povie, Ïe je pravdivá. Keì
poznáte, Ïe je pravdivá, budete chcieÈ ãiniÈ pokánie a daÈ sa pokrstiÈ,
aby ste obdrÏali odpustenie hriechov a dar Ducha Svätého.

Záväzky
• Budete aj naìalej pokraãovaÈ v rozvíjaní viery v JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe
sa budete uãiÈ o Jeho evanjeliu?

• Budete ãiniÈ pokánie a modliÈ sa za odpustenie hriechov?
• Dáte sa (dÀa) pokrstiÈ za ãlena Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích
dní? Budete konfirmovan˘ a prijmete dar Ducha Svätého?

• Nav‰tívite s nami cirkev túto nedeºu?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• Prikázania zo 4. lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.

Pán úplnej lekcie (30–45 minút)
• Prostredníctvom Krista môÏeme byÈ oãistení od hriechu
– Boh poslal Svojho Milovaného Syna, JeÏi‰a Krista, na tento svet
(pozri Ján 3:16–17).

– Jedine prostredníctvom Kristovej milosti a milosrdenstva môÏeme
byÈ oãistení od hriechu (pozri 2. Nefi 2:6–8).

– Je na‰ou zodpovednosÈou prijaÈ Krista, ãiniÈ pokánie a poslúchaÈ Ho.
• Viera v JeÏi‰a Krista
– Máme veriÈ v Krista ako v Spasiteºa sveta.
– Chce, aby sme prijali a nasledovali Jeho uãenie.
– PoÏehnania získame, keì sme poslu‰ní (pozri NaZ 130:20–21).
• Pokánie
– Viera v Krista vedie k pokániu (pozri Alma 34).
– Cítime zboÏn˘ zármutok (pozri 2.Korintsk˘m 7:9–10).
– Prestávame robiÈ to ão je nesprávne a pokraãujeme v konaní toho
ão je správne.

– Vyznávame svoje hriechy, a závaÏné hriechy vyznávame cirkevn˘m
vedúcim, ktorí nám pomôÏu ãiniÈ pokánie (pozri NaZ 58:43).

– Získavame odpustenie; vina a ºútosÈ sú nahradené pokojom (pozri
Alma 36:17–21).
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• Krst, na‰a prvá zmluva
– Obrad je posvätn˘ rituál, prostredníctvom ktorého uzatvárame
zmluvu s Bohom.

– Zmluva je posvätná dohoda medzi Bohom a Jeho deÈmi.
– DodÏiavanie zmlúv priná‰a poÏehnania.
– Sme pokrstení ponorením na odpustenie hriechov (pozri Articles of
Faith 1:4).

– Keì sme pokrstení, zaãíname nov˘ Ïivot naplnen˘ oddanosÈou
Kristovi (pozri Rímskym 6:3–8).

– Krst musí vykonaÈ niekto kto je drÏiteºom kÀazskej právomoci.
– Svoju zmluvu obnovujeme kaÏd˘ t˘ÏdeÀ prijímaním Veãere Pána
(NaZ 20:77, 79).

• Dar Ducha Svätého
– Krst ponorením je nasledovan˘ krstom Duchom, tieto dva obrady
sú neoddeliteºné.

– Nositelia kÀazstva udelia dar Ducha Svätého vkladaním rúk.
– Duch Svät˘ nás vyuãuje, oãisÈuje, ute‰uje, svedãí o pravde, varuje
nás a vedie nás (pozri 2. Nefi 32:1–5; Mosiá‰ 5:1–6; Moroni 10:5;
NaZ 36:2).

• VytrvaÈ aÏ do konca
– Akonáhle sme pokrstení a konfirmovaní, musíme na tejto ceste vytrvaÈ.
– SnaÏíme sa vyvarovaÈ hriechu, aby sme sa mohli te‰iÈ z daru
Ducha Svätého.

– Ak budeme verne nasledovaÈ cestu evanjelia, ktorou je viera,
pokánie, uzatváranie a dodrÏiavanie zmlúv a prijatie Ducha Svätého,
môÏeme splniÈ podmienky pre veãn˘ Ïivot (pozri 2. Nefi 31:14–20).

– V priebehu Ïivota musíme neustále ãiniÈ pokánie (pozri NaZ 19:15–20).
Záväzky
• Budete aj naìalej pokraãovaÈ v rozvíjaní viery v JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe
sa budete uãiÈ o Jeho evanjeliu?

• Budete ãiniÈ pokánie a modliÈ sa za odpustenie hriechov?
• Dáte sa (dÀa) pokrstiÈ za ãlena Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích
dní? Budete konfirmovan˘ a prijmete dar Ducha Svätého?

• Nav‰tívite s nami Cirkev túto nedeºu?
• MôÏeme si stanoviÈ ãas na‰ej ìal‰ej náv‰tevy?
• Prikázania zo 4. lekcie, ktoré sa rozhodnete pouÏiÈ.

Po skonãení v˘uãby poloÏte otázky
• Aké otázky máte ohºadne toho ão sme vás vyuãovali?
• âo to znamená ãiniÈ pokánie?
• Preão je dar Ducha Svätého neodmysliteºnou súãasÈou evanjelia?
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• Preão je pre vás nevyhnutné, aby ste sa dali pokrstiÈ, a aby ste získali dar Ducha
Svätého?

• Stretli ste sa na na‰om cirkevnom zhromaÏdení s nieãím ãomu ste nerozumeli?
• âo sa vám na na‰om cirkevnom zhromaÏdení páãilo?
Kºúãové definície
• Evanjelium: BoÏí plán spásy umoÏnen˘ prostredníctvom Uzmierenia JeÏi‰a
Krista. Evanjelium obsahuje veãné pravdy teda zákony, zmluvy a obrady potrebné
ºudstvu na návrat do BoÏej prítomnosti.

• Konfirmácia: Vkladanie rúk nositeºov Melchisedekovho kÀazstva na hlavu
konfirmovaného, aby sa stal ãlenom Cirkvi a bol mu udelen˘ dar Ducha Svätého.

• Milosrdenstvo: Duch zºutovania, jemnosti a odpustenia. Milosrdenstvo je jedna
z BoÏích vlastností. JeÏi‰ Kristus nám ponúka milosrdenstvo prostredníctvom
Svoje uzmierujúcej obete a pod podmienkou ná‰ho pokánia.

• MilosÈ: OprávÀujúca moc od JeÏi‰a Krista, ktorá nám dovoºuje získaÈ poÏehnania
v tomto Ïivote a obdrÏaÈ veãn˘ Ïivot a pov˘‰enie, potom ão sme pouÏívali vieru,
ãinili pokánie a snaÏili sa ako mohli zachovávaÈ poÏehnania. Takáto boÏská pomoc
je daná prostredníctvom milosrdenstva a lásky JeÏi‰a Krista. V‰etci potrebujeme
boÏskú milosÈ kvôli Adamovmu pádu, a tieÏ kvôli vlastn˘m slabostiam.

• Nahradenie: Navrátenie nieãoho ão bolo odÀaté alebo stratené.
• VytrvaÈ aÏ do konca: ZostaÈ verní BoÏím prikázaniam po cel˘ Ïivot nehºadiac na
poku‰enia, protivenstvá a odpor.

• Veãn˘ Ïivot: ÎiÈ naveky ako rodina v BoÏej prítomnosti (pozri NaZ 132:19–20).
Veãn˘ Ïivot je najväã‰ím BoÏím darom pre ãloveka.

• Zmluva: Dohoda medzi Bohom a Jeho deÈmi. V tejto dohode nevystupujeme ako
seberovní. Boh stanoví podmienky a my súhlasíme s t˘m, Ïe budeme robiÈ to ão od
nás Ïiada. Boh nám za na‰u poslu‰nosÈ sºubuje urãité poÏehnania. Prostredníctvom
zmluvy prijímame obrady. Keì tieto zmluvy uzatvárame, sºubujeme, Ïe ich budeme
ctiÈ. Napríklad, ãlenovia Cirkvi uzatvárajú s Pánom zmluvu pri krste a obnovujú ju
prijímaním Veãere Pána. ëal‰ie zmluvy uzatvárame v chráme. Pánov ºud je ºudom
zmluvy. Keì dodrÏiavame svoje zmluvy, Pán nás hojne poÏehná.

ëal‰ie v˘razy, ktoré môÏu vyÏadovaÈ podrobnej‰ie vysvetlenie
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• Vyznanie

3 ·tudujte a vyuãujte
4. lekcia:
Prikázania

Prikázania
Príprava na krst a konfirmáciu

Poznámky

V˘uãba tejto lekcie
Je veºa spôsobov ako vyuãovaÈ prikázania, ktoré sú v tejto lekcii. Napríklad, niektoré prikázania
z tejto lekcie môÏete zahrnúÈ do prv˘ch troch lekcií alebo môÏete niekoºko prikázaní vyuãovaÈ
formou samostatnej lekcie. To, ako budete postupovaÈ, má vychádzaÈ z potrieb záujemcov
a z toho k ãomu vás vedie Duch.

Príprava na v˘uãbu
Úãelom vá‰ho vyuãovania prikázaní je pomôcÈ ºuìom, aby Ïili podºa evanjelia
pouÏívaním viery v JeÏi‰a Krista a ãinili pokánie poãas prípravy na krst a konfirmáciu.
Zachovávaním prikázaní ºudia rastú vo svedectve o evanjeliu, a t˘m dokazujú, Ïe majú
zlomené srdcia a skrú‰eného ducha a zaãínajú ãiniÈ pokánie zo v‰etk˘ch svojich hriechov
(pozri Moroni 6:1–4; NaZ 20:37).
Táto lekcia je zostavená inak ako prvé tri. Prvé tri lekcie vysvetºujú náukov˘ základ
evanjelia JeÏi‰a Krista. Táto lekcia vysvetºuje konkrétne prikázania, ktoré nám Boh dal,
aby nám pomohol vyuÏívaÈ zásady evanjelia v na‰ich Ïivotoch.
Je veºa spôsobov ako vyuãovaÈ túto lekciu. To ako k nej pristúpite má vychádzaÈ
z potrieb záujemcov a z toho k ãomu vás vedie Duch. Neustále prem˘‰ºajte a modlite
sa o to ako pomôcÈ záujemcom ÏiÈ podºa evanjelia. Zaraìte tieto námety:
• V˘uãbu jedného alebo viacer˘ch prikázaní v prv˘ch troch lekciách. Ak tak urobíte,
uváÏte zásadu, ktorú vyuãoval Alma v 12:32, kde hovorí, Ïe keì ich Boh zoznámil
s plánom vykúpenia potom im dal prikázania. Urãité prikázania, napríklad modlitba
a ‰túdium písiem, sa najlep‰ie vyuãujú ako súãasÈ prv˘ch troch lekcií. Iné prikázania je
najlep‰ie vyuãovaÈ potom ako ste poloÏili náukov˘ základ evanjelia, ktor˘ sa nachádza
v prv˘ch troch lekciách.
• V˘uãba dvoch alebo troch prikázaní v samostatnej lekcii.
• V˘uãba jedného prikázania v samostatnej lekcii.
• V˘uãba prikázaní v kontexte evanjelia. Struãne zhrÀte lekciu o evanjeliu JeÏi‰a Krista
pred vyuãovaním jedného alebo viacer˘ch prikázaní. T˘mto môÏete pomôcÈ záujemcom
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pochopiÈ ako prikázania zapadajú do väã‰ieho obrazu pouÏívania viery v Spasiteºa
a pokánia v príprave na krst a konfirmáciu. Ich Ïivoty môÏu byÈ poÏehnané, keì uvidia,
Ïe evanjelium JeÏi‰a Krista je vzorom pre Ïivot.
Niektor˘ch záujemcov bude moÏné vyuãovaÈ v priebehu niekoºk˘ch náv‰tev, iní budí
vyÏadovaÈ viac náv‰tev. Máte voºnosÈ vyuãovaÈ lekcie ak˘mkoºvek spôsobom, ktor˘
najlep‰ie pomôÏe ºuìom pripraviÈ sa na krst a konfirmáciu. Va‰im cieºom nie je iba prebraÈ
materiál; va‰im cieºom je pomôcÈ druh˘m, aby pri‰li ku Kristovi prostredníctvom viery
v JeÏi‰a Krista, pokánia, krstu a daru Ducha Svätého a vytrvali aÏ do konca.
Lekcia nemá trvaÈ viac ako 45 minút. MoÏno zistíte, Ïe ãas, ktor˘ máte umoÏní iba
krat‰ie vyuãovacie náv‰tevy. V tom prípade budete potrebovaÈ ãasté, krátke vyuãovacie
náv‰tevy s men‰ími ãasÈami materiálu.
Je veºa spôsobov ako môÏete postupovaÈ vo vyuãovaní tejto lekcie. To, ktoré prikázanie
vyuãovaÈ, kedy a koºko ãasu mu venovaÈ stanovíte najlep‰ie na základe potrieb záujemcu
a podºa toho k ãomu vás nabáda Duch.

·tudujte prikázania a záväzky
Pri ‰túdiu tejto lekcie sa riaìte dole uveden˘m postupom:
• Pre‰tudujte si oddiel popisujúci prikázania a zostavte si jednoduch˘ plán lekcie s tromi
aÏ piatimi hlavn˘mi bodmi.
• Vyuãujte svojho spoloãníka dvoj aÏ trojminútovú verziu lekcie. Precviãujte si ako
vyslovíte jednotlivé v˘zvy k záväzku a ako budete rie‰iÈ nejasnosti.
• Diskutujte o tom ako najúãinnej‰ie kontrolovaÈ dodrÏiavanie kaÏdého záväzku, ktor˘
záujemcovia prijali.

Poslu‰nosÈ
Boh nám pre na‰e dobro dal prikázania. Sú to pokyny od milujúceho Otca v Nebi,
ktoré nám pomáhajú ÏiÈ ‰Èastn˘mi Ïivotmi. TieÏ nám dáva slobodnú vôºu, teda schopnosÈ
a príleÏitosÈ rozhodnúÈ sa medzi dobrom a zlom. Keì poslúchame Boha, riadime sa
vplyvom Ducha a rozhodneme sa prispôsobiÈ Jeho vôli. DodrÏiavanie prikázaní nám
priná‰a pokoj, radosÈ a ‰Èastie v tomto Ïivote a veãn˘ Ïivot vo svete, ktor˘ príde.
Poslu‰nosÈ ukazuje na‰u lásku k Bohu. Neposlu‰nosÈ nám priná‰a zármutok.
Nebesk˘ Otec pozná na‰e slabosti a má s nami trpezlivosÈ. Îehná nám, keì sa snaÏíme
dodrÏiavaÈ Jeho prikázania. Oãakáva, Ïe Ho budeme poslúchaÈ, aby nás mohol poÏehnaÈ.
·túdium písma
Slobodná vôºa
2. Nefi 2:26–29
Alma 12:31

NaZ 58:26–29
NaZ 82:8–10

Guide to the Scriptures, „Agency“

Ján 14:15, 21

Kazateº 12:13

Poslu‰nosÈ
NaZ 130:20–21
Záväzok
• Budete dodrÏiavaÈ BoÏie zákony?
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âasto sa modlite
Boh nám prikazuje, aby sme sa k Nemu modlili. ModliÈ sa môÏeme kedykoºvek
a v kaÏdej situácii. Pán nás uãí, aby sme pokºakli a modlili sa kaÏdé ráno a kaÏd˘ veãer
ako jednotlivci, a tieÏ so svojimi rodinami. Ná‰ Nebesk˘ Otec poãuje na‰e modlitby
a odpovedá na ne. Prostredníctvom kaÏdodennej modlitby obdrÏíme vedenie a poÏehnania.
VÏdy sa máme modliÈ úprimne. VÏdy sa máme modliÈ s „naozajstn˘m odhodlaním“, ão
znamená, Ïe sa zaväzujeme jednaÈ podºa odpovedí, ktoré obdrÏíme.
K ná‰mu Otcovi v Nebi sa modlíme s vierou a v mene JeÏi‰a Krista (pozri MojÏi‰ 5:8).
PretoÏe On je ná‰ Otec a my sme Jeho deti, On na na‰e modlitby odpovie. Modlitbu
zaãíname t˘m, Ïe ná‰ho Nebeského Otca oslovíme. Na‰u modlitbu ukonãíme slovami:
„V mene JeÏi‰a Krista, amen.“
V modlitbe otvorene a úprimne hovoríme s na‰im milujúcim Otcom v Nebi. Vyjadrujeme
vìaãnosÈ a vìakyvzdanie za svoje poÏehnania. MôÏeme potvrdiÈ na‰u lásku k Nemu. TieÏ
prosíme o pomoc, ochranu a vedenie podºa na‰ich potrieb.
Keì sa modlíme s vierou, úprimnosÈou a naozajstn˘m odhodlaním, uvidíme BoÏí
vplyv v na‰ich Ïivotoch. Povedie nás v kaÏdodennom Ïivote a pomôÏe nám ãiniÈ
správane rozhodnutia. PoÏehná nás pocitmi útechy a pokoja. Bude nás varovaÈ pred
nebezpeãenstvom a posilní nás v odolávaní poku‰eniu. Odpustí nám na‰e hriechy.
Budeme sa mu cítiÈ bliÏ‰ími. Musíme sa nauãiÈ rozoznávaÈ Jeho vplyv v na‰ich
Ïivotoch. Musíme sa nauãiÈ poãúvaÈ ten tich˘, jemn˘ hlas Ducha.
MôÏeme rozoznaÈ, kedy nás Duch Svät˘ vyuãuje pravdu. Na‰u myseº naplnia
in‰pirujúce a povzná‰ajúce my‰lienky. Budeme osvietení, teda obdrÏíme nové znalosti.
Na‰e srdcia budú pociÈovaÈ pokoj, lásku a radosÈ. Budeme chcieÈ ãiniÈ dobro a pomáhaÈ
druh˘m. Tieto pocity je ÈaÏké opísaÈ, ale môÏeme ich rozoznaÈ potom ako ich zaÏijeme.

Poznámky

·túdium písma
2. Nefi 32:8–9
Enos 1:1–12
Alma 34:17–28
Moroni 10:3–5

NaZ 6:22–23
NaZ 8:2–3
NaZ 9:7–9

NaZ 19:28
1.Kráºov 19:11–12
Guide to the Scriptures, „Prayer“

Záväzok
• Pokºaknete kaÏd˘ deÀ k modlitbe vy osobne, a tieÏ ako rodina?

·tudujte Písma
Písma sú písomné záznamy o jednaní Boha so Svojimi deÈmi ako ich zaznamenali
proroci pod vplyvom Ducha Svätého. Svoju vieru prejavujeme t˘m, Ïe ‰tudujeme, veríme
a poslúchame zjavené BoÏie slovo. Usilovne hºadáme v písmach, aby sme porozumeli
pravde. Hodujeme na písmach, pretoÏe nám otvárajú dvere k zjaveniu a ukazujú nám ão
musíme robiÈ a k˘m sa máme staÈ. Hºadáme v písmach, aby sme sa uãili o JeÏi‰ovi Kristovi
a Jeho evanjeliu. Viera v JeÏi‰a Krista je dar od Boha a prichádza prostredníctvom ‰túdia
Jeho slova a Jeho evanjelia. Cirkvou schválené písma, naz˘vané tieÏ základné diela, sú
Biblia, Kniha Mormonova, Náuka a zmluvy a Drahocenná perla. Máme denne ‰tudovaÈ
tieto posvätné knihy.
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·túdium písma
Poznámky

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
Ján 5:39

Ján 20:31
2. Timoteovi 3:14–17
2. Petrov 1:20–21

Záväzok
• Budete vy osobne a tieÏ s va‰ou rodinou ãítaÈ písma kaÏd˘ deÀ?

SväÈte deÀ sabatu
Na‰e správanie sa v deÀ sabatu, vyjadruje ná‰ záväzok ctiÈ si a uctievaÈ Boha. Keì
svätíme deÀ sabatu, ukazujeme Bohu na‰u ochotu dodrÏiavaÈ svoje zmluvy. KaÏd˘
sabatn˘ deÀ chodíme do domu Pána, aby sme Ho uctievali. Prijímame tam Veãeru Pána,
aby sme si pripomenuli JeÏi‰a Krista a Jeho uzmierenie. Obnovujeme na‰e zmluvy a
ukazujeme, Ïe sme ochotní ãiniÈ pokánie zo svojich hriechov a ch˘b.
V tento deÀ sa te‰íme, Ïe si môÏeme odpoãinúÈ od na‰ej práce. Ak spoloãne
nav‰tevujeme cirkevné zhromaÏdenia a spoloãne uctievame (Boha), navzájom sa
posilÀujeme. Regenerujeme svoje sily v spoloãnosti rodiny a priateºov. Keì ‰tudujeme
písma a uãíme sa viac o znovuzriadenom evanjeliu, posilÀuje to na‰u vieru.
Keì spoloãnosÈ alebo národ rastie nedbalosÈou vo svojich sabatn˘ch ãinnostiach,
ich náboÏensk˘ Ïivot upadá a v‰etky stránky ich Ïivota sú negatívne ovplyvÀované.
PoÏehnania spojené so svätením dÀa sabatu sú stratené. Máme sa vyvarovaÈ nakupovania
poãas sabatu a úãasti na in˘ch komerãn˘ch a ‰portov˘ch podujatiach, ktoré dnes beÏne
znesväcujú sabatn˘ deÀ.
Svätí neskor‰ích dní by mali tento deÀ oddeliÈ od svetsk˘ch ãinností t˘m, Ïe sa vcítia
do ducha uctievania, vìakyvzdania, sluÏby a ãinností zameran˘ch na rodinu, vhodn˘ch
na deÀ sabatu. Keì sa budú ãlenovia Cirkvi snaÏiÈ o udrÏanie svojich sabatn˘ch ãinností
v súlade s Duchom Pána, ich Ïivoty naplní radosÈ a pokoj.
·túdium písma
3. Nefi 18:1–25
NaZ 59:9–15

Exodus 20:8–11
Exodus 31:12–17

Izaiá‰ 58:13–14

Sadnite si na zhromaÏdení k záujemcom alebo ãlenom
Na zhromaÏdení Veãere Pána alebo na konferencii kôlu by si misionári mali sadnúÈ
k záujemcom, nedávno obráten˘m alebo ãlenom. Nemali by sedieÈ s ostat˘mi misionármi.
Záväzky
• Budete svätiÈ deÀ sabatu?
• Pripravíte sa (na to), aby ste boli hodn˘ prijímaÈ Veãeru Pána?
Otázky z Pohovoru pred krstom, ktoré môÏete vyuÏiÈ
• Ako rozumiete sabatnému dÀu, vrátane prijímania Veãere Pána kaÏd˘ t˘ÏdeÀ a poskytovania
sluÏby pre ostat˘ch ãlenov? Ste ochotn˘/á dodrÏiavaÈ tento zákon [pred va‰im krstom]?
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Krst a konfirmácia
Krst a konfirmácia je najlep‰í spôsob ako ukázaÈ na‰e Ïelanie nasledovaÈ cestu, ktorú
nám ukazuje Boh. Svojim krstom a konfirmáciu uzatvárame s Bohom zmluvu, Ïe na
seba vezmeme meno JeÏi‰a Krista, Ïe budeme na Neho vÏdy pamätaÈ a dodrÏiavaÈ Jeho
prikázania. Sºubujeme tieÏ, Ïe budeme stáÈ ako BoÏí svedkovia vo v‰etk˘ch dobách, a Ïe
budeme pomáhaÈ t˘m, ktorí potrebujú pomoc (pozri Mosiá‰ 18:8–9). Boh nám naopak
sºubuje neustále spoloãenstvo Ducha Svätého, odpustenie hriechov a znovuzrodenie.

Poznámky

Záväzky
• Dáte sa pokrstiÈ a konfirmovaÈ?
• Pozvete va‰ich priateºov a rodinu, aby sa zúãastnili vá‰ho krstného zhromaÏdenia?
• Ak je to moÏné, pozvite záujemcov na krstné zhromaÏdenie a na zhromaÏdenie Veãere Pána,
poãas ktorého bude niekto konfirmovan˘.
Otázky z Pohovoru pred krstom, ktoré môÏete vyuÏiÈ
• V‰etky otázky z Pohovoru pred krstom.
V˘zva ku krstu
V˘zva ku krstu a konfirmácii by mala byÈ konkrétna a priama: „Budete nasledovaÈ príklad JeÏi‰a
Krista t˘m, Ïe sa dáte pokrstiÈ niek˘m kto obdrÏal kÀazskú právomoc od Boha? DÀa (dátum)
usporiadame krstné zhromaÏdenie. Pripravíte sa na to, aby ste mohol(a) byÈ tohoto dÀa
pokrsten˘/pokrstená?“

Nasledujte proroka
Pravda je znalosÈ vecí, aké skutoãne sú, boli a budú. Nemenia sa s okolnosÈami alebo
ãasom. Pravda je rovnaká v kaÏdej dobe a kultúre. Boh je zdrojom v‰etkej pravdy. MôÏeme
maÈ v Neho vieru, pretoÏe vieme, Ïe nás bude vyuãovaÈ iba pravdu. Boh chce, aby v‰etky
Jeho deti poznali pravdu. Preto zjavuje pravdy nevyhnutné pre spásu prostredníctvom
prorokov a apo‰tolov. Nám osobne zjavuje pravdu prostredníctvom písiem a osobného
zjavenia.
Prorok je povolan˘ a vyvolen˘ Bohom a je to spravodliv˘ muÏ s veºkou vierou. Pán
mu zjavuje pravdu prostredníctvom Ducha Svätého. Prikazuje svojim prorokom, aby
v‰etok ºud vyuãovali pravdu. Tí, ktorí veria BoÏiemu slovu tak ako bolo zjavené Jeho
prorokom sú poÏehnaní.
Kristova Cirkev je postavená na základoch apo‰tolov a prorokov, ktorí vedú Cirkev
prostredníctvom zjavenia. Pán povolal Josepha Smitha ako prvého proroka a vedúceho tejto
poslednej dispenzácie. Jeho nástupcovia, ktorí vedú Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích
dní dnes, sú tieÏ proroci a apo‰toli. V dne‰nej dobe je prezidentom Cirkvi Ïijúci prorok.
Máme maÈ vieru v BoÏieho vyvoleného proroka, nadobudnúÈ presvedãenie jeho boÏského
povolania a nasledovaÈ jeho uãenia.
âasto máme moÏnosÈ verejne vyjadriÈ podporu cirkevn˘m vedúcim. PodporiÈ znamená
pomáhaÈ. Máme pripraviÈ sam˘ch seba tak, Ïe keì proroci a apo‰toli hovoria, Duch Svät˘
nám môÏe potvrdiÈ pravdy, ktor˘m uãia a my sa potom môÏeme rozhodnúÈ nasledovaÈ
rady, ktoré nám dávajú.
Tí, ktorí poãúvajú a nasledujú radu Ïijúcich prorokov a apo‰tolov sa nestratia. Uãenia
Ïijúcich prorokov nám poskytujú kotvu veãnej pravdy vo svete meniacich sa hodnôt
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a pomáhajú nám vyhnúÈ sa utrpeniu a zármutku. Zmätok a konflikty sveta nás nepremôÏu
a my sa môÏeme te‰iÈ z uistenia, Ïe Ïijeme v súlade s BoÏou vôºou.
Poznámky
·túdium písma
Mosiá‰ 15:11–12
Alma 13:1–16
3. Nefi 12:1–2
NaZ 1:37–38

NaZ 21:1–7
NaZ 136:37–38
Ján 15:16
Skutky 10:34–44

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

Záväzky
• Stretnete sa s biskupom?
• Budete podporovaÈ cirkevn˘ch vedúcich a riadiÈ sa ich radami?
Otázky z Pohovoru pred krstom, ktoré môÏete vyuÏiÈ
• Veríte, Ïe [teraj‰í prezident Cirkvi] je prorokom BoÏím? âo to pre vás znamená?

DodrÏujte DesaÈ prikázaní
Nebesk˘ Otec nám dáva prikázania, aby sme vedeli ão máme robiÈ a ãoho sa máme
vyvarovaÈ, aby sme obdrÏali poÏehnania, ktoré nám chce daÈ (radosÈ, kºudné svedomie,
trvalé ‰Èastie). Boh zjavil DesaÈ prikázaní MojÏi‰ovi, aby viedol Svoj ºud:
• „Nebude‰ maÈ in˘ch bohov okrem mÀa“ (Exodus 20:3). Medzi in˘ch „bohov“ môÏe
patriÈ majetok, moc alebo popredné postavenie.
• „Neurobí‰ si vyrezávanú modlu“ (Exodus 20:4).
• „Nebude‰ braÈ meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo“ (Exodus 20:7).
• „Pamätaj na deÀ sviatoãného odpoãinku a sväÈ ho“ (Exodus 20:8).
• „Cti otca svojho i matku svoju“ (Exodus 20:12).
• „Nezabije‰“ (Exodus 20:13).
• „NescudzoloÏí‰“ (Exodus 20:14).
• „Nepokradne‰“ (Exodus 20:15).
• „Nevysloví‰ krivé svedectvo proti svojmu blíÏnemu“ (Exodus 20:16).
• „NepoÏiada‰“ (Exodus 20:17).
DesaÈ prikázaní je platn˘ch aj dnes. Uãia nás uctievaÈ Boha a prejavovaÈ Mu úctu. TieÏ
nás uãia tomu ako jednaÈ jeden s druh˘m.
Îiadni iní bohovia
ªudia v mnoh˘ch kultúrach majú v úcte predmety, ktoré im pripomínajú boÏstvo alebo predkov.
Niekedy môÏu byÈ takéto objekty ako sú sochy, náboÏenské symboly alebo malé relikviáre tieÏ
stredom ich uctievania. PomôÏte im pochopiÈ, Ïe nám Pán prikázal, aby sme neuctievali modly.
Povzbuìte ich, aby zo svojho domova odstránili kaÏd˘ predmet, ktor˘ uctievajú alebo ku ktorému
sa modlia. PomôÏte im zameraÈ ich vieru a uctievanie na ich Nebeského Otca a JeÏi‰a Krista.
Uãte ich, Ïe znovuzriadené evanjelium JeÏi‰a Krista je zamerané na Ïijúceho Krista.
V znovuzriadenom evanjeliu nás Pán uãí ako Ho máme maÈ na pamäti. Máme Ho na pamäti
prostredníctvom modlitby, Veãere Pána a uctievania v chráme. Vá‰ misijn˘ prezident vám poskytne
vedenie v konkrétnych oblastiach.
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·túdium písma
Mosiá‰ 13
NaZ 59:5–6

Matú‰ 22:36–40
Exodus 20:1–17

Deuteronomium 5:6–21

Poznámky

Záväzok
• Budete dodrÏiavaÈ DesaÈ prikázaní?

Îite podºa zákona cudnosti
Boh sa te‰í z cudnosti a nenávidí sexuálny hriech. Pod cudnosÈ patrí prísne zdrÏanie sa
pohlavného styku pred svadbou a úplná vernosÈ a oddanosÈ manÏelovi ãi manÏelke po
svadbe. Tí, ktorí Ïijú podºa zákona cudnosti sa te‰ia sile, ktorá pramení zo sebaovládania.
Te‰ia sa z istoty a dôvery vo svojich rodinn˘ch vzÈahoch. MôÏu sa pln‰ie te‰iÈ z vplyvu
Ducha Svätého v ich Ïivotoch. T˘ch, ktorí tento zákon poru‰ujú prenasleduje trval˘ pocit
hanby a viny, ktor˘ ÈaÏí ich Ïivoty.
CudnosÈ vyÏaduje vernosÈ v my‰lienkach a skutkoch. Musíme si udrÏaÈ svoje my‰lienky
cnostné a byÈ zdrÏanliví v obliekaní, reãi a v skutkoch. Musíme sa vyh˘baÈ pornografii
v akejkoºvek forme. Bohom danú moc tvorenia a na‰e telá máme povaÏovaÈ za posvätné.
Kandidáti na krst majú ÏiÈ podºa zákona cudnosti, ktor˘ zakazuje akékoºvek sexuálne
vzÈahy mimo právoplatného manÏelského zväzku medzi muÏom a Ïenou. Nemajú sa
podieºaÈ na potratoch, homosexuálnych alebo lesbick˘ch vzÈahoch. Tí, ktorí sa dopustili
sexuálneho hriechu môÏu ãiniÈ pokánie a získaÈ odpustenie.
Páry Ïijúce spolu
MuÏi a Ïeny, ktorí spolu Ïijú, ale nie sú manÏelia nemôÏu byÈ pokrstení bez toho, aby sa zosobá‰ili
alebo zaãali ÏiÈ oddelene. Tí, ktorí sú v rovnakom ãase zosobá‰ení s viac neÏ jednou osobou
nemôÏu byÈ pokrstení. Vyhºadajte radu svojho misijného prezidenta, ktor˘ vám pre kaÏd˘ prípad
dá presné pokyny.
·túdium písma
Jakub 2:28
Mosiá‰ 13:22
Alma 39:3–5

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

Matú‰ 5:27–28
Rímskym 1:26–32
Efezsk˘m 5:3–5

Záväzok
• Budete ÏiÈ podºa zákona cudnosti?
Otázky z Pohovoru pred krstom, ktoré môÏete vyuÏiÈ
• Ako rozumiete zákonu cudnosti, ktor˘ zakazuje akékoºvek sexuálne vzÈahy mimo právoplatného
manÏelského zväzku medzi muÏom a Ïenou? Ste ochotn˘/á dodrÏiavaÈ tento zákon [pred
va‰im krstom]?
• Podieºal/a ste sa niekedy na potrate? Na homosexuálnom vzÈahu? [Poznámka: âlovek, ktor˘
kladne odpovie na ktorúkoºvek z t˘chto otázok musí maÈ predt˘m ako bude pokrsten˘ pohovor
s misijn˘m prezidentom.]
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DodrÏujte Slovo múdrosti
Poznámky

Pán zjavil prorokovi Josephovi Smithovi zdravotn˘ zákon naz˘van˘ Slovo múdrosti.
Tento zákon nás uãí o tom, ktoré potraviny a látky máme a nemáme pouÏívaÈ, aby sme
udrÏali svoje telá zdravé, a aby sme ich ochránili pred zl˘mi vplyvmi. Pán nám sºubuje
poÏehnanie zdravím, silou, ochranou proti zlu a zv˘‰enou vnímavosÈou duchovn˘ch
právd.
Pamätajte, Ïe na‰e telá sú posvätné. Máme sa k nim chovaÈ s úctou a dôstojnosÈou.
Slovo múdrosti uãí, Ïe máme jesÈ zdravé jedlá. TieÏ nás veºmi konkrétne uãí, Ïe sa máme
vyh˘baÈ ‰kodliv˘m látkam vrátane alkoholu, tabaku, ãaju a kávy. Takisto sa musíme
vyh˘baÈ drogám v akejkoºvek forme. Tí, ktor˘ch vyuãujete sa musia vzdaÈ t˘chto látok,
aby mohli byÈ pokrstení a konfirmovaní. ªudia, ktorí dodrÏiavajú Slovo múdrosti sú
vnímavej‰í k duchovn˘m pravdám.
Vá‰ misijn˘ prezident odpovie na otázky ohºadom toho, ãi sa Slovo múdrosti t˘ka aj
in˘ch látok pouÏívan˘ch vo va‰ej kultúre.
ZbaviÈ sa závislosti
T˘m, ktorí sa len ÈaÏko zbavujú závislostí ako sú fajãenie, pitie alkoholu alebo iné návyky, najlep‰ie
pomôÏete t˘m, Ïe sa budete riadiÈ dole uveden˘mi zásadami. Dole uvedené návrhy sú
prispôsobené predov‰etk˘m Slovu múdrosti, ale môÏu byÈ upravené aj pre pouÏitie pri in˘ch
závislostiach.
1. PomôÏte ºuìom stanoviÈ si ciele odkedy a ako budú ÏiÈ podºa Slova múdrosti.
2. Modlite sa za nich vo svojich osobn˘ch modlitbách a tieÏ, keì ste s nimi.
3. Buìte optimistick˘ a podporujte ich—aj keì znovu podºahnú.
4. Pokraãujte vo vyuãovaní evanjelia. Uãte ich ako poÏívaÈ modlitbu a vieru ako zdroje sily.
5. PomôÏte im pravidelne nav‰tevovaÈ cirkevné zhromaÏdenia a rozvíjaÈ priateºstvo s ºuìmi,
ktorí podºa Slova múdrosti Ïijú, a ktorí sa podobnej závislosti uÏ zbavili.
6. Ak je to vhodné, ponúknite im kÀazské poÏehnania.
7. Povzbuìte ich, aby zo svojho domova odstránili ‰kodlivé látky.
ëal‰ie pokyny ako pomôcÈ ºudom zbaviÈ sa závislostí nájdete v 10. kapitole.
·túdium písma
NaZ 89

1. Korintsk˘m 3:16–17

1. Korintsk˘m 6:19–20

Záväzok
• Budete ÏiÈ podºa Slova múdrosti?
Otázky z Pohovoru pred krstom, ktoré môÏete vyuÏiÈ
• Ako rozumiete Slovu múdrosti? Ste ochotn˘/á dodrÏiavaÈ tento zákon [pred va‰im krstom]?

DodrÏiavajte zákon desiatku
Jedn˘m z obrovsk˘ch poÏehnaní ãlenov Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní
je v˘sada prispievania k rastu BoÏieho kráºovstva prostredníctvom platenia desiatku.
Desiatok je pradávny boÏsk˘ zákon. Napríklad, v Starom Zákone prorok Abrahám platil
desiatok zo v‰etkého ão vlastnil (pozri Alma 13:15).
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Pán sºúbil t˘m, ktorí budú verne platiÈ desiatok, Ïe im „otvorím ... okná nebies a
vylejem ... na vás aÏ nadbytok poÏehnania“ (Malachiá‰ 3:10). Tieto poÏehnania môÏu byÈ
tak ãasné alebo duchovné, ale k t˘m ão dodrÏiavajú boÏsky dan˘ zákon urãite prídu.
Desiatok znamená jedna desatina a Pán nám prikazuje, aby sme dávali desatinu z ná‰ho
prírastku, t˘m sa rozumie príjem, aby sme mohli byÈ poÏehnaní. Zákon desiatku nám
dáva príleÏitosÈ pomôcÈ pri budovaní Jeho kráºovstva. Na‰e desiatky sú Pánovi sväté
a my Mu platením desiatkou vzdávame úctu. Boh sºubuje, Ïe t˘m, ktorí platia poctivé
desiatky hojne poÏehná. Tí, ktorí neplatia desiatok okrádajú Boha (pozri Malachiá‰ 3:8).
Ponechávajú si nieão ão oprávnene patrí Jemu. Mali by sme najskôr hºadaÈ kráºovstvo
BoÏie a platenie desiatku je dôleÏit˘ spôsob ako to dosiahnuÈ. Platenie desiatku je
vyjadrením na‰ej viery. Je to vonkaj‰í znak na‰ej viery v Boha a Jeho dielo.
Desiatkové fondy sú vyuÏívané k financovaniu neustále prebiehajúcich ãinností Cirkvi
ako sú stavba a údrÏba chrámov a zborov˘ch budov, hlásanie evanjelia po celom svete,
vykonávanie chrámovej práce a rodinnej histórie a mnoh˘ch ìal‰ích celosvetov˘ch ãinností.
Z desiatku sa neplatia miestni cirkevní vedúci, ktorí slúÏia bez akejkoºvek finanãnej odmeny.
Miestni cirkevní vedúci posielajú prijaté desiatky kaÏd˘ t˘ÏdeÀ priamo do ústredia
Cirkvi. Rada, ktorú tvorí Prvé predsedníctvo, Kvórum Dvanástich a Predsedajúce biskupstvo
urãí ak˘m konkrétnym spôsobom budú tieto posvätné prostriedky z desiatkového fondu
pouÏité.

Poznámky

·túdium písma
Desiatok
NaZ 119
NaZ 120

Îidom 7:1–2
Genesis 14:18–20

Leviticus 27:30–33
Malachiá‰ 3:7–12

Viera
3. Nefi 13:33

Ether 12:6

Záväzok
• Budete ÏiÈ podºa zákona desiatku potom ako budete pokrsten˘/á?
Otázky z Pohovoru pred krstom, ktoré môÏete vyuÏiÈ
• Ako rozumiete zákonu desiatku? Ste ochotn˘/á dodrÏiavaÈ tento zákon?

Zachovávajte zákon pôstu
Obrovské poÏehnania sú dostupné t˘m, ktorí sa riadia Bohom dan˘m prikázaním pôstu.
Pôst znamená vzdaÈ sa po urãit˘ ãas jedla a pitia. Obyãajne je prvá nedeºa v mesiaci
vyhradená ako zvlá‰tny deÀ pre pôst, poãas ktorého sa zriekame dvoch po sebe idúcich
jedál, modlíme sa a vydávame svedectvo. K pôstu patrí modlitba. Keì sa postíme
a modlíme s vierou, lep‰ie vnímame odpovede na na‰e modlitby a poÏehnania od Pána.
On nám sºubuje, Ïe nás bude neustále viesÈ. Máme sa postiÈ a modliÈ za konkrétnym
úãelom. Pôst je osobná a duchovná záleÏitosÈ a nemáme teda upútavaÈ pozornosÈ na to,
Ïe sa postíme.
âisté náboÏenstvo v sebe zah⁄Àa starostlivosÈ o chudobn˘ch. Máme im pomáhaÈ
uspokojovaÈ ich fyzické a duchovné potreby. Keì sa postíme, prispievame Cirkvi peniazmi
na starostlivosÈ o chudobn˘ch a potrebn˘ch. Toto voláme pôstna obeÈ. Prispievame ãiastkou
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Poznámky

zodpovedajúcou hodnote, ktorú u‰etríme za dve jedlá. Svoj príspevok v‰ak nemusíme
obmedzovaÈ na cenu dvoch jedál. Sme povzbudzovaní k tomu, aby sme boli ‰tedrí tak ako
nám to len dovoºujú na‰e moÏnosti. T˘m, Ïe sa staráme o chudobn˘ch, napæÀame zmluvu
krstu a udrÏiavame si odpustenie svojich hriechov.
·túdium písma
Pôst
Omni 1:26
Alma 5:45–46
Alma 6:6

Alma 17:2–3
Moroni 6:5
NaZ 59:12–16

NaZ 88:76
Matú‰ 6:1–4, 16–18
Izaiá‰ 58:6–11

Alma 4:12–13
Matú‰ 25:34–46

Jakub 1:27
Izaiá‰ 58:3–12

StarostlivosÈ o chudobn˘ch
Mosiá‰ 4:16–27
Mosiá‰ 18:8–10
Záväzky
• Budete sa budúcu pôstnu nedeºu postiÈ a modliÈ za nejakú dôleÏitú konkrétnu potrebu?
• Budete prispievaÈ ‰tedrou pôstnou obetou [potom ako budete pokrsten˘/á]?

Ako darovaÈ desiatky a obete
Desiatky a obete sa platia dobrovoºne a v súkromí. âlenovia môÏu platiÈ desiatok
a obete kedykoºvek, ale najlep‰ie je platiÈ desiatok z príjmu vtedy, keì ho obdrÏíme
a pôstnu obeÈ v deÀ pôstu. âlenovia prispievajú tak, Ïe vyplnia doklad o prijatí desiatku,
ktor˘ je moÏné dostaÈ od ãlenov biskupstva. âlen si ponechá Ïltú kópiu dokladu a bielu
spolu s príspevkom vloÏí do priloÏenej obálky. Túto obálku potom odovzdá ãlenovi
biskupstva. Tieto dary sa povaÏujú za posvätné a patria Pánovi. âlen biskupstva a referent
vedú dôsledné a dôverné záznamy o v‰etk˘ch príspevkoch.
Na konci kaÏdého roka sa ãlenovia zúãastnia vyrovnania desiatku s biskupom, aby sami
urãili svoju vernosÈ v platení desiatku. Pri tomto súkromnom stretnutí obdrÏia v˘roãnú
správu o v‰etk˘ch svojich príspevkoch. V‰etky finanãné informácie sú prísne dôverné.
Uãte ako darovaÈ desiatky a obete
UkáÏte formulár a vysvetlite ako ho pouÏívaÈ. Potom ako budú novo obrátení pokrstení, môÏete
im pomôcÈ vyplniÈ formulár.

DodrÏovaÈ a ctiÈ zákon
Svätí neskor‰ích dní, nech Ïijú kdekoºvek, veria v dodrÏiavanie zákonov krajiny,
v ktorej Ïijú. âlenom Cirkvi sa radí, aby boli dobr˘mi obãanmi, zapájali sa do obãianskej
správy a do politiky a poskytovali sluÏbu spoloãnosti. Toto v‰ak robia ako angaÏovaní
obãania, nie ako zástupcovia Cirkvi.
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·túdium písma
NaZ 58:21
NaZ 98:5

NaZ 130:20–21
NaZ 134

âlánky viery 1:12

Poznámky

Záväzok
• Budete dodrÏiavaÈ zákony krajiny, v ktorej Ïijete?
Otázky z Pohovoru pred krstom, ktoré môÏete vyuÏiÈ
• Spáchali/a ste niekedy váÏny zloãin? Ak áno, ste v podmienke? [Poznámka: âlovek, ktor˘
kladne odpovie na ktorúkoºvek z t˘chto otázok musí maÈ predt˘m ako bude pokrsten˘ pohovor
s misijn˘m prezidentom.]
âinnosÈ
Pre kaÏdé prikázanie z tejto lekcie uveìte zoznam sºubov z písiem, ktoré Pán dá t˘m ão dodrÏiavajú
prikázania. Do svojho ‰tudijného denníku si zaznaãte sºuby, ktoré sa splnili vo va‰om Ïivote.
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Zákony a obrady
Po krste a konfirmácii

© 1998 Del Parson. Nekopírujte.

Poznámky

Príprava na v˘uãbu
Potom ako sú novo obrátení pokrstení a konfirmovaní, zboroví vedúci rozhodnú o tom,
ãi sa o v˘uãbu postarajú zboroví misionári alebo misionári na pln˘ úväzok a o tom, ako
dlho majú byÈ misionári na pln˘ úväzok zaangaÏovaní. Túto lekciu máte vyuãovaÈ nov˘ch
ãlenov hneì potom, ão boli pokrstení a konfirmovaní. MôÏete zaãaÈ vyuãovaÈ tieto zákony
a obrady v období medzi krstom a konfirmáciou alebo uÏ pred krstom. Kandidáti na krst
majú o t˘chto zákonoch a obradoch aspoÀ vedieÈ.
Táto lekcia je zostavená podobne ako 4. lekcia. To, ako k nej pristúpite má vychádzaÈ
z potrieb novo obráten˘ch a z toho k ãomu vás vedie Duch. Neustále prem˘‰ºajte a modlite
sa o to ako pomôcÈ novo obráten˘m ÏiÈ podºa evanjelia. Zaraìte tieto námety:
• Poãas opakovania lekcií „Posolstvo o znovuzriadení“, „Plán spásy“ a „Evanjelium
JeÏi‰a Krista“ s nov˘m ãlenom, vyuãujte kaÏd˘ zákon a obrad z tejto lekcie. Napríklad,
keì budete opakovaÈ posolstvo o znovuzriadení, mohli by ste vyuãovaÈ o kÀazstve
a misionárskej práci; keì budete opakovaÈ plán spásy, mohli by ste vyuãovaÈ o veãnom
manÏelstve, chrámoch a práci na rodinnej histórii a o vyuãovaní a uãení v Cirkvi. Keì
budete opakovaÈ evanjelium JeÏi‰a Krista, môÏete vyuãovaÈ o tesnej a úzkej ceste
a sluÏbe v Cirkvi.
• Vyuãovanie dvoch alebo troch zákonov a obradov v samostatnej lekcii.
• Vyuãovanie jedného zákona alebo obradu v samostatnej lekcii.
Spolupracuje s ãlenmi, aby ste pomohli nov˘m ãlenom prijaÈ tieto zákony a obrady
a zaãaÈ podºa nich ÏiÈ. PomôÏte nov˘m ãlenom porozumieÈ tomu, Ïe dodrÏiavaním BoÏích
zákonov si udrÏia odpustenie svojich hriechov a zostanú na ceste k veãnému Ïivotu.
Potom budú cítiÈ väã‰í pokoj a radosÈ. Nájdu odpovede na Ïivotné otázky a pocit bezpeãia
z vedomia toho, Ïe patria do pravej Cirkvi JeÏi‰a Krista. Zákony a obrady slúÏia ako
návod na radostn˘ Ïivot s vierou v JeÏi‰a Krista a pevnou nádejou v získanie veãného
Ïivota s na‰im Otcom v Nebi.

·tudujte zákony, obrady a záväzky
Pri ‰túdiu lekcie „Zákony a obrady“ je nápomocné, ak sa budete riadiÈ dole uveden˘m
postupom.
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• Pre‰tudujte si oddiel popisujúci náuku a napí‰te si jednoduch˘ plán lekcie s tromi aÏ
piatimi hlavn˘mi bodmi.
• Vyuãujte svojho spoloãníka dvoj aÏ trojminútovú verziu lekcie. Precviãujte si ako
vyslovíte jednotlivé v˘zvy k záväzku a ako budete rie‰iÈ nejasnosti.

Poznámky

• Diskutujte o tom ako úãinnej‰ie kontrolovaÈ dodrÏiavanie kaÏdého záväzku, ktor˘ novo
obráten˘ prijal.

KÀazstvo a pomocné organizácie
KÀazstvo je moc a právomoc daná ãloveku, aby jednal v BoÏom mene pre spásu Jeho
detí. Prostredníctvom kÀazstva prijímame spásne obrady, a tieÏ poÏehnania uzdravenia,
útechy a rady.
Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní vedie JeÏi‰ Kristus prostredníctvom prorokov
a apo‰tolov. Sú to spravodliví muÏi, ktor˘ch povolal Boh a dal im kÀazstvo. V dávnej
dobe Kristus vysvätil svojich apo‰tolov a dal im kÀazstvo. Táto právomoc sa stratila, keì
ºudia odmietli evanjelium a zabili Krista a apo‰tolov.
KÀazská právomoc bola znovuzriadená v roku 1829, keì sa prorokovi Josephovi Smithovi
a Oliverovi Cowderymu zjavil Ján Krstiteº. VloÏil ruky na ich hlavy a udelil im Áronove
kÀazstvo (pozri NaZ 13). Krátko na to vloÏili na Josepha Smitha a Olivera Cowderyho
ruky Peter, Jakub a Ján, traja z pôvodn˘ch apo‰tolov, a udelili im Melchisedekove kÀazstvo,
ktoré Peter, Jakub a Ján obdrÏali od JeÏi‰a Krista (pozri NaZ 27:12–13).
MuÏ môÏe získaÈ kÀazskú právomoc iba riadnym vysvätením vkladaním rúk niekoho,
kto je drÏiteºom tejto právomoci. MuÏovi, ktor˘ prijíma kÀazstvo je daná úÏasná príleÏitosÈ.
Uzatvára zmluvu, Ïe bude plniÈ posvätné povinnosti, slúÏiÈ druh˘m a pomáhaÈ budovaÈ
Cirkev. Musí maÈ túÏbu slúÏiÈ Bohu a musí byÈ vysväten˘ k tejto moci (pozri NaZ 4:3;
63:57). Je tieÏ nevyhnutné, aby nositelia kÀazstva vykonávali posvätné obrady, ako je krst
a konfirmácia. Keì sa kÀazská právomoc pouÏíva oprávnene, prejavuje sa v nej moc BoÏia.
KÀazskú moc moÏno pouÏiÈ iba v spravodlivosti, láske a trpezlivosti.
V‰etko kÀazstvo pochádza od Boha. V Cirkvi sú dve kÀazstvá: Áronove
a Melchisedekove. Áronove kÀazstvo vykonáva obrady ako krst, poÏehnávanie a
rozná‰anie Veãere Pána. Hodní muÏi vo veku 12 a viac rokov obdrÏia Áronove
kÀazstvo krátko po krste a konfirmácii.
Hodní dospelí muÏi nakoniec obdrÏia Melchisedekove, teda vy‰‰ie kÀazstvo. âlenovia
Cirkvi dostávajú prostredníctvom moci tohoto kÀazstva mnoho duchovn˘ch a ãasn˘ch
poÏehnaní. Hodní drÏitelia Melchisedekovho kÀazstva môÏu udeºovaÈ dar Ducha Svätého,
vysväcovaÈ do kÀazstva in˘ch, ak sú na to povolaní, pomazávaÈ chor˘ch posväten˘m
olejom a dávaÈ poÏehnania uzdravenia a útechy. Hodní manÏelia a otcovia, ktorí sú
drÏiteºmi Melchisedekovho kÀazstva môÏu daÈ svojim manÏelkám, deÈom a ostatn˘m
ãlenom rodiny ‰peciálne poÏehnania. Domáci uãitelia nav‰tevujú domovy ãlenov Cirkvi
a starajú sa o jednotlivcov i o rodiny. Biskupi a prezidenti kolu sú sudcami v Cirkvi. Majú
právomoc pomáhaÈ Svät˘m, ktorí hre‰ili ãiniÈ pokánie a te‰iÈ sa zo v‰etk˘ch poÏehnaní
vypl˘vajúcich z ãlenstva v Cirkvi. Majú pohovory s ºuìmi, aby sa presvedãili o ich
hodnosti vstúpiÈ do chrámu.
Pomocné organizácie pod vedením kÀazstva pomáhajú posilovaÈ ãlenov. Sú veºkou
pomocou v misionárskej práci, pomáhajú nachádzaÈ a vyuãovaÈ záujemcov a nadväzujú
priateºstvo s novo obráten˘mi. Îeny sú od 18-tich rokov ãlenkami ZdruÏenia pomoci,
ktoré slúÏi rodinám, jednotlivcom a spoloãnosti. Mladé Ïeny od 12 do 18 rokov sú ãlenkami
programu Mladé Ïeny. Chlapci v tom istom veku sa úãastnia v programe Mladí muÏi.
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V‰etky deti od 3 do 11 rokov sú súãasÈou Primárok. V‰etci ãlenovia star‰í ako 12 rokov sú
zapísaní do tried Nedeºnej ‰koly.
Poznámky
·túdium písma
Mosiá‰ 18:17
Alma 13:1–19
NaZ 20:38–65

NaZ 84:19–20
NaZ 107
NaZ 121:34–46

Luká‰ 9:1–6
Ján 15:16
Jakub 5:14–15

Záväzky
• Pripravíte sa na prijatie Áronovho kÀazstva (t˘ka sa hodn˘ch chlapcov star‰ích ako 12 rokov)?
• Pripravíte sa na prijatie Melchisedekovho kÀazstva (t˘ka sa hodn˘ch dospel˘ch muÏov)?
• Zapojíte sa aktívne do príslu‰nej pomocnej organizácie?

Misionárska práca
âlenovia, ktorí sa delia o evanjelium, zaÏívajú v hojnej miere radosÈ, a tieÏ majú
v hojnej miere Pánovho Ducha. Keì sa delíme o evanjelium, doceníme ako je pre nás
drahocenné a zmysluplné a cítime väã‰iu lásku k Bohu a ostatn˘m. Pán prikázal svojim
nasledovníkom, aby kázali evanjelium celému svetu, a aby dali kaÏdému príleÏitosÈ prijaÈ
ho alebo odmietnuÈ. Keì sú ºudia pokrstení, uzatvárajú zmluvu, Ïe budú vÏdy stáÈ ako
BoÏí svedkovia. Je im prikázané, aby sa delili o evanjelium s t˘mi, ktorí ho doposiaº
neobdrÏali. Keì verne Ïijú podºa evanjelia, dávajú príklad ãlenom svojej rodiny
a priateºom, ukazujú aké veºké poÏehnania priná‰a Ïivot podºa evanjelia. Mali by tieÏ
vyuÏívaÈ v‰etky príleÏitosti na to, aby odpovedali na otázky, delili sa o vytlaãené alebo
audiovizuálne materiály a vyz˘vali ostatn˘ch k tomu, aby sa dozvedeli viac
o znovuzriadenom evanjeliu. âlenovia sa majú modliÈ za t˘ch, ktorí nie sú ãlenmi Cirkvi.
Majú sa modliÈ za misionárske príleÏitosti—príleÏitosti slúÏiÈ t˘m, ktorí nie sú ná‰ho
vierovyznania a deliÈ sa s nimi o tom ãomu veria. Pán ãlenom sºubuje, Ïe im pri hlásaní
evanjelia pomôÏe tak, aby vedeli ão majú povedaÈ a ão robiÈ.
·túdium písma
Jakub 5:70–75
Mosiá‰ 28:3
NaZ 18:10–16

NaZ 19:29
NaZ 33:8–11
NaZ 38:40–42

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

Záväzky
• Pripravíte sa na to, aby ste mohol/a pozvaÈ priateºov a príbuzn˘ch, ktorí nepatria do Cirkvi na
stretnutie s misionármi a k ‰túdiu evanjelia?
• Budete sa modliÈ za misionárov a za príleÏitosti deliÈ sa o evanjelium?
• Budete sa pripravovaÈ na sluÏbu na misii?

Veãné manÏelstvo
Základnou jednotkou Cirkvi je rodina. V rodine ºudia zaÏívajú mnohé z najväã‰ích
Ïivotn˘ch radostí a trápení. ManÏelstvo medzi muÏom a Ïenou je ustanovené Bohom a je
ústredn˘m bodom Jeho veãného plánu pre spásu Jeho detí. Spôsob, ktor˘m je tvoren˘
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smrteºn˘ Ïivot, je boÏsky urãen˘ a je chránen˘ manÏelstvom. BoÏsk˘ plán ‰Èastia umoÏÀuje,
aby boli rodinné vzÈahy zachované aj po smrti. ManÏelstvo v‰ak môÏe byÈ veãné iba
vtedy, keì oprávnení drÏitelia kÀazstva vykonajú peãatiaci obrad vo svät˘ch chrámoch,
a keì manÏelia a manÏelky, ktorí boli takto speãatení, dodrÏiavajú zmluvy, ktoré uzatvorili.
ManÏelia a manÏelky sa majú navzájom milovaÈ. Pokiaº zachovávajú prikázania a Ïijú
podºa zásad evanjelia, majú si s absolútnou vernosÈou ctiÈ svoje manÏelské zmluvy (pozri
„Rodina: Prehlásenie svetu“ Ensingn, nov. 1995, 102; pozri tieÏ NaZ 42:22).
·Èastie v rodinnom Ïivote sa dá najlep‰ie dosiahnuÈ vtedy, keì je zaloÏené na uãeniach
JeÏi‰a Krista, a keì rodiãia dajú svoju rodinu na prvé miesto. „Otcovia majú, podºa
boÏského vzoru, predsedaÈ svojim rodinám v láske a spravodlivosti a sú zodpovední
za to, Ïe zabezpeãia Ïivotné potreby a ochranu svojej rodiny. Matky sú predov‰etk˘m
zodpovedné za v˘chovu svojich detí. V t˘chto posvätn˘ch zodpovednostiach sú otcovia
a matky povinní navzájom si pomáhaÈ ako rovnocenní partneri“ (Ensign, nov. 1995, 102).
Rodiãia majú spoloãne vyuãovaÈ svoje deti evanjelium JeÏi‰a Krista a majú im pomáhaÈ
ÏiÈ podºa neho.
Satan podniká sústreden˘ útok na rodiny. Cirkevní vedúci vyhradili pred rokmi
pondelkov˘ veãer ako ãas pre Rodinn˘ domáci veãer. Rodiãia majú vyuÏiÈ tento ãas
k tomu, aby svoje deti vyuãovali evanjelium, aby posilÀovali svoj vzÈah k deÈom, a aby
sa spoloãne zabávali. Rodinu môÏeme ìalej posilÀovaÈ kaÏdodennou rodinnou modlitbou
a ‰túdiom písiem, spoloãn˘m uctievaním na zhromaÏdení a sluÏbou druh˘m. Nebo je
pokraãovaním ideálneho domova. Prostredníctvom kÀazsk˘ch obradov a spravodlivého
Ïivota môÏeme ÏiÈ veãne ako rodina v BoÏej prítomnosti.

Poznámky

·túdium písma
ManÏelstvo
NaZ 42:22
NaZ 49:15
NaZ 131:1–4

NaZ 132:7
Genesis 2:24
Efezsk˘m 5:25

„Rodina: Prehlásenie svetu“

NaZ 130:2
1. Timoteovi 5:8

„Rodina: Prehlásenie svetu“

NaZ 68:25–30
MojÏi‰ 6:55–62

Efezsk˘m 6:4
Príslovia 22:6

Rodina
Mosiá‰ 4:14–15
3. Nefi 18:21
Vyuãujte deti
Alma 56:47
Alma 57:21
Záväzky
• Budete maÈ kaÏd˘ t˘ÏdeÀ rodinn˘ domáci veãer, budete sa denne modliÈ a ‰tudovaÈ písma
ako rodina a venovaÈ sa ìal‰ím rodinn˘m ãinnostiam?
• Budete sa pripravovaÈ na vstup do chrámu, aby ste (1) prijali vlastné obdarovanie? (2) boli
zosobá‰ení na ãas a veãnosÈ? (3) pokiaº ste uÏ manÏelia, aby ste boli speãatení na veãnosÈ
ako manÏel a manÏelka? a (4) aby k vám mohli byÈ pripeãatené va‰e deti?
• Budete spoloãne s rodinou uctievaÈ v deÀ sabatu?
• Budete slúÏiÈ druh˘m?
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Chrámy a rodinná história
Poznámky

Boh prikázal Svojmu ºudu, aby budoval chrámy. V chráme uzatvárame posvätné
zmluvy a sme obdarovaní, teda je nám dan˘ dar moci a poznania zhora. Táto moc nám
pomáha v kaÏdodennom Ïivote a umoÏÀuje nám budovaÈ kráºovstvo BoÏie. V chráme
tieÏ môÏeme byÈ zosobá‰ení na ãas a veãnosÈ a umoÏniÈ tak svojej rodine, aby bola naveky
spolu v BoÏej prítomnosti. Po aspoÀ roãnom ãlenstve môÏu spôsobilí dospelí obdrÏaÈ od
svojho biskupa odporuãenie k získaniu vlastného obdarovania. Potom, ako manÏelsk˘
pár obdrÏí svoje obdarovania môÏe byÈ speãatení, teda zosobá‰ení na veãnosÈ.
Spasiteº má rád v‰etk˘ch ºudí a Ïelá si ich spásu. Milióny ºudí zomreli bez toho, aby
mali akúkoºvek príleÏitosÈ vypoãuÈ si posolstvo znovuzriadeného evanjelia JeÏi‰a Krista
alebo obdrÏaÈ spásne obrady. Prostredníctvom Jeho láskyplnej milosti a milosrdenstva
Pán umoÏní spásu kaÏdému, kto vo smrteºnom Ïivote nemal príleÏitosÈ prijaÈ, pochopiÈ
a poslúchnuÈ evanjelium. Evanjelium je kázané t˘mto zosnul˘m ºuìom v duchovnom
svete. âlenovia Cirkvi na zemi vykonávajú spásne obrady v zastúpení za svojich zosnul˘ch
predkov a za druh˘ch. ªudia, ktorí zomreli a Ïijú v duchovnom svete majú príleÏitosÈ
prijaÈ alebo odmietnuÈ evanjelium a obrady vykonané v ich zastúpení.
Z tohoto dôvodu vyhºadávajú ãlenovia Cirkvi informácie o svojich predkoch. VypæÀajú
prehºady rodokmeÀov a rodinné skupinové záznamy a vo svät˘ch chrámoch predkladajú
mená zosnul˘ch príbuzn˘ch, ktorí potrebujú, aby za nich boli vykonané spásne obrady.
Toto je práca na rodinnej histórii. Hodní ãlenovia od 12 rokov, vrátane nov˘ch ãlenov,
môÏu od svojho biskupa obdrÏaÈ odporuãenie na vykonávanie krstov za m⁄tvych.
Rodinná história
Pozvite nov˘ch ãlenov, aby sa stretli s nejak˘m ãlenom alebo aby nav‰tívili miestne stredisko
rodinnej histórie (pokiaº je k dispozícií) a zoznámili sa s prácou na rodinnej histórii a získali prehºad
o dostupn˘ch zdrojoch. Poskytnite im materiály pre prácu na rodinnej histórii.
·túdium písma
NaZ 43:16
NaZ 95:8–9
NaZ 124:22–42

NaZ 128
NaZ 131
NaZ 132

NaZ 138
Îalmy 65:4
1. Petrov 3:18–21

1. Korintsk˘m 15:29
(BroÏúra, Welcome to the
Family History Center)

Záväzky
• Budete sa pripravovaÈ na prijatie chrámov˘ch obradov? (Krátko po krste môÏu hodní ãlenovia
od 12 rokov obdrÏaÈ odporuãenie pre vstup do chrámu na vykonávanie krstov za m⁄tvych.)
• Zapojíte sa do práce na rodinnej histórii a budete predkladaÈ mená predkov pre prijatie
chrámov˘ch obradov v zastúpení?

SluÏba
Jedn˘m s najväã‰ích poÏehnaní ãlenstva v Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní
je príleÏitosÈ k sluÏbe. Keì s láskou slúÏime druh˘m, slúÏime Bohu. Keì sme pokrstení,
uzatvárame zmluvu, Ïe budeme takúto sluÏbu poskytovaÈ (pozri Mosiá‰ 18:8–10). Máme
si zaãaÈ uvedomovaÈ fyzické a duchovné potreby druh˘ch. Potom dávame svoj ãas, talenty
a prostriedky, aby sme mohli tieto potreby uspokojiÈ. Nasledujeme príklad Spasiteºa,
ktor˘ pri‰iel, aby slúÏil druh˘m. Máme robiÈ to ão robil JeÏi‰ a staÈ sa tak˘mi ako bol On.
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Krátko po krste dostavajú noví ãlenovia od vedúcich kÀazstva poÏehnanie v podobe
zodpovednosti pomáhaÈ v Cirkvi. Tejto zodpovednosti sa hovorí povolanie. V‰etka práca
v Cirkvi je dobrovoºná. Nikto nie je za túto sluÏbu platen˘. Keì prijímame povolanie, je
nám verejne na cirkevnom zhromaÏdení vyjadrená podpora, aby mohli ostatní ãlenovia
vziaÈ na‰e povolanie na vedomie a podporovali nás. Sme tieÏ ustanovení vedúcim
kÀazstva, ktor˘ nám dá zvlá‰tne poÏehnanie, ktoré nám pomôÏe naplniÈ na‰e povolanie.
Cirkev potrebuje talenty a schopnosti kaÏdého ãlena, aby naplnila ‰irokú ‰kálu povolaní.
V‰etky povolania sú dôleÏité a pomáhajú budovaÈ kráºovstvo BoÏie. Tieto povolania
máme prijímaÈ a usilovne pracovaÈ, aby sme sa nauãili plniÈ si na‰e povinnosti. Keì to
robíme, rastieme vo viere, rozvíjame nové talenty, získavame väã‰ie schopnosti slúÏiÈ
a dostávame mnohé ìal‰ie poÏehnania.
DrÏitelia kÀazstva majú byÈ povolaní ako domáci uãitelia. Domáci uãitelia vykonávajú
aspoÀ jedenkrát do mesiaca náv‰tevu v domácnostiach im pridelen˘ch ãlenk˘ch rodín.
Vyuãujú evanjelium, podporuju rodiãou, vyÏivujú priateºstvá a pomáhajú rodinám
pripraviÈ sa na obdrÏianie chrámov˘ch zmlúv. Nav‰tevujúce uãiteºky reprezentujú
ZdruÏenie pomoci t˘m, Ïe aspoÀ jedenkrát do mesiaca nav‰tívia, kaÏdú dospelú sestru
ktorá im je pridelená.

Poznámky

·túdium písma
Pravá láska
Moroni 7:43–48

NaZ 88:125

Matú‰ 22:36–40

1. Korintsk˘m 13:1–8

Alma 34:28–29

NaZ 52:40

Matú‰ 25:40

Mosiá‰ 18:8–10

NaZ 42:29

NaZ 107:99–100

StarostlivosÈ o chudobn˘ch
Mosiá‰ 4:26
Máme slúÏiÈ
Mosiá‰ 2:17
Záväzky
• Prijmete povolanie v Cirkvi a budete plniÈ povinnosti, ktoré z toho vypl˘vajú (vrátane toho byÈ
domácim uãiteºom alebo nav‰tevujúcou uãiteºkou)?
• Budete podporovaÈ druh˘ch v ich povolaniach?

Vyuãovanie a uãenie sa v Cirkvi
Cirkev je zorganizovaná na to, aby zdokonaºovala a poÏehnávala Ïivoty ãlenov.
Poskytuje nám príleÏitosti navzájom sa vyuãovaÈ evanjelium, priateliÈ sa a vzájomne
si slúÏiÈ a podporovaÈ sa v na‰om úsilí o spásu. V rodine a prostredníctvom Cirkvi je
kaÏd˘ ãlen vyuãovan˘ náukám evanjelia. Keì sú ãlenovia povolávaní, aby vyuãovali
sú im poskytnuté materiály a pomoc, aby boli úspe‰ní.
·túdium písma
NaZ 88:77–79

Efezsk˘m 4:11–14

Záväzok
• Budete chodiÈ na zhromaÏdenia?
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VytrvaÈ do konca
Poznámky

Keì pokraãujeme v Ïivote podºa evanjelia, pribliÏujeme sa k Nebeskému Otcovi. Viac
sa te‰íme a váÏime si Spasiteºove uzmierenie. Na‰a rodina sa zbliÏuje. PreÏívame hlb‰ie
pocity lásky, radosti a pokoja, ktoré vypl˘vajú z uzmierenia. Na‰e srdcia sa menia a my
nachádzame bezpeãie v Ïivote podºa znovuzriadeného evanjelia.
Ak pokraãujeme v rozvíjaní viery v Krista, ãiníme pokánie a obnovujeme svoje zmluvy,
te‰íme sa stálemu vedeniu Duchom Svät˘m. Pokiaº vytrváme vo vernosti svojich zmlúv
do konca svojho Ïivota, obdrÏíme veãn˘ Ïivot.
Niektorí ãlenovia nevytrvajú do konca alebo nezostanú plne aktívni. Jednako len,
vytrvaÈ do konca je osobnou zodpovednosÈou. „Konajte svoje spasenie“ (Filipsk˘m 2:12),
a tieÏ slúÏime a milujeme t˘ch, ktor˘ch viera zoslabla neaktívnosÈou.
·túdium písma
2. Nefi 31:20–21
Moroni 6:4

NaZ 20:37
âlánky viery 1:3

Ján 14:15, 21
Efezsk˘m 4:11–14

Filipsk˘m 2:12

Záväzok
• Budete aj naìalej pokraãovaÈ v Ïivote podºa evanjelia t˘m, Ïe budete po cel˘ Ïivot dodrÏiavaÈ
zmluvu krstu?
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Ako môÏem rozpoznaÈ
a porozumieÈ Duchu?

Poznámky

ZváÏte toto
• Preão potrebujem získaÈ osobné zjavenie?
• Kto je Duch Svät˘ a ako pracuje?
• Preão sa musím modliÈ s vierou?
• Aká je úloha Ducha Svätého v misionárskej práci?
• Ako môÏem rozpoznaÈ nabádanie Ducha?

Osobné zjavenie

J

oseph Smith povedal: „Spasenie nemôÏe prísÈ bez zjavenia; je to márne pre kaÏdého
kázaÈ bez neho“ (History of the Church 3:389). Vo svojej práci uspejete, keì sa nauãíte ako
získaÈ a nasledovaÈ osobné svedectvo. Joseph Smith tieÏ uãil, Ïe zjavenie je nevyhnutné
pre va‰u kaÏdodennú prácu: „Toto je zásada, ktorou sa riadi vláda nebies—prostredníctvom
zjavenia prispôsobená okolnosÈami, v ktor˘ch sa deti kráºovstva nachádzajú“ (History of
the Church 5:135).
Boh miluje vás a v‰etky Svoje deti. Veºmi vás túÏi podporovaÈ vo va‰ich skutoãn˘ch
a presne stanoven˘ch v˘zvach. Bola vám prisºúbená in‰pirácia a poznanie toho, ão máte
robiÈ a bola vám daná moc robiÈ to (pozri NaZ 43:15–16). On vám pomôÏe, keì sa budete
snaÏiÈ rozpoznaÈ a porozumieÈ Duchu prostredníctvom usilovného ‰túdia písiem. On vás
privedie k ºuìom, ktorí obdrÏia posolstvo znovuzriadenia. On vám dá moc priniesÈ toto
posolstvo a svedãiÈ o Kristovi a o Jeho evanjeliu. On na vás vyleje Svoje poÏehnania
prostredníctvom daru Ducha Svätého. Îiada nás, aby sme zostali hodní tohoto Jeho daru
a Ïiada, aby sme hºadali a klopali (pozri NaZ 4:7; Matú‰ 7:7–8).
Îijeme v dÀoch prisºúben˘ch prorokmi Knihy Mormonovej—v dÀoch, keì sa budú
ºudia medzi sebou sváriÈ a budú vyuãovaÈ svoje uãenia a zaprú Ducha Svätého, ktor˘
hovorí (pozri 2. Nefi 28:4; pozri tieÏ 3. Nefi 29:6; Mormon 9:7–8). Av‰ak napriek tomu
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Poznámky

veºa ºudí túÏi po duchovn˘ch veciach. Keì sa nauãíte ako obdrÏaÈ osobné zjavenie,
budete uãiÈ so silou a právomocou (pozri Alma 17:3), pretoÏe vám Duch Svät˘ dá silu
hovoriÈ (pozri 1. Nefi 10:22).
Musíte hºadaÈ a obdrÏaÈ osobné zjavenie prostredníctvom Ducha Svätého, keì
pomáhate ºuìom ku krstu a konfirmácii. Verte tomu, Ïe obdrÏíte osobné zjavenie,
aby vás dennodenne viedlo. Duch Svät˘ vám pomôÏe v kaÏdom ohºade va‰ej práce.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
V Moroniho závereãnom svedectve Moroni pí‰e niekoºko slov spôsobom nabádania (pozri Moroni
10:2). Preãítajte si Moroni 10 a vlastn˘mi slovami napí‰te, k ãomu Moroni nabáda ãitateºa Knihy
Mormonovej. (NabádaÈ znamená silno povzbudzovaÈ alebo naliehaÈ na niekoho, aby nieão robil.)

Svetlo Kristovo
âlovek je schopn˘ obdrÏaÈ duchovné vedenie predt˘m ako je pokrsten˘ a konfirmovan˘.
Tento duchovn˘ vplyv zaãína Svetlom Kristov˘m, ktoré je dané kaÏdému ãloveku, ktor˘
rozozná dobro od zla (pozri Moroni 7:16; pozri tieÏ ver‰e 14–19).
Svetlo Kristovo je „boÏská energia, sila alebo vplyv, ktor˘ postupuje od Boha
prostredníctvom Krista a dáva Ïivot a svetlo v‰etk˘m veciam. Je to zákon, prostredníctvom
ktorého sú riadené v‰etky veci na nebi a na zemi. TieÏ pomáha ºuìom porozumieÈ
pravdám evanjelia a pomáha im dostaÈ sa na cestu evanjelia, ktorá vedie k spáse.
Svetlo Kristovo nemá byÈ zamieÀané s Duchom Svät˘m. Svetlo Kristovo nie je osoba.
Je to vplyv prichádzajúci od Boha a pripravuje ãloveka na prijatie Ducha Svätého. Je to
veãn˘ vplyv dobra v Ïivotoch v‰etk˘ch ºudí.
Jedn˘m z najväã‰ích prejavov Svetla Kristovho je svedomie, ktoré pomôÏe ãloveku
vybraÈ si medzi dobrom a zlom. Keì sa ºudia uãia viac o evanjeliu, ich svedomie sa stáva
citlivej‰ím. ªudia, ktorí nasledujú Svetlo Kristovo sú vedení k evanjeliu JeÏi‰a Krista“
(The Guide to the Scriptures, „Light, Light of Christ“; pozri tieÏ NaZ 84:46–47).
Prezident Boyd K. Packer povedal: „Je dôleÏité pre ... misionára ... aby vedel, Ïe Duch
Svät˘ môÏe pracovaÈ prostredníctvom Svetla Kristovho. Uãiteº právd evanjelia nezasieva
nieão cudzie ani nové dospelému alebo dieÈaÈu. Skôr ako misionár alebo uãiteº urobí prv˘
kontakt, Duch Kristov je uÏ tam. Evanjelium im bude zrozumiteºné“ („The Light of Christ“,
prejav prednesen˘ na seminári pre nov˘ch misijn˘ch prezidentov, 22. júna 2004, 2).

Duch Svät˘
Osoba Ducha Svätého Duch Svät˘ je tretím ãlenom boÏskej trojice. Je osobou duchovnou
a nemá telo z mäsa a kostí (pozri NaZ 130:22). Je Ute‰iteºom, ktorého Spasiteº prisºúbil,
Ïe bude uãiÈ Jeho nasledovníkov v‰etk˘m veciam a pripomenie im v‰etky veci, ktor˘m
ich On vyuãoval (pozri Ján 14:26).
Moc Ducha Svätého Svedectvo, ktoré prichádza k úprimnému záujemcovi pred krstom
prichádza prostredníctvom moci Ducha Svätého. „Moc Ducha Svätého môÏe prísÈ na
ãloveka pred krstom a svedãiÈ, Ïe toto evanjelium je pravdivé“ (The Guide to the Scriptures,
„Holy Ghost“). Dáva ãloveku svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi a Jeho diele, a tieÏ diele Jeho
sluÏobníkov na zemi. Duch Svät˘ svedãí o pravde. V‰etci ºudia môÏu spoznaÈ pravdivosÈ

90

4 Rozpoznanie Ducha

Knihy Mormonovej prostredníctvom moci Ducha Svätého. PretoÏe prostredníctvom moci
Ducha Svätého môÏeme spoznaÈ pravdu v‰etk˘ch vecí (pozri Moroni 10:5).

Poznámky

Dar Ducha Svätého. Záujemca, ktor˘ obdrÏí svedectvo
e‰te nemá prísºub stáleho spoloãenstva Ducha
„Dar Ducha Svätého
Svätého. Joseph Smith povedal: „Je tu rozdiel medzi
prichádza po tom ako
Duchom Svät˘m a darom Ducha Svätého. Kornélius
ãlovek ãiní pokánie a stáva
obdrÏal Ducha Svätého predt˘m ako bol pokrsten˘,
ão bolo pre neho potvrdením BoÏej moci a pravdivosti
sa hodn˘m ... Duch Svät˘
evanjelia, ale nemohol obdrÏaÈ dar Ducha Svätého,
vydáva svedectvo
aÏ k˘m nebol pokrsten˘. Ak by na seba neprijal
o pravde a vpisuje do du‰e
tento symbol alebo obrad , Duch Svät˘, ktor˘ ho
skutoãnosÈ Boha Otca
ubezpeãoval o BoÏej pravde, by ho opustil“ (History
of the Church, 4:555).
a Syna JeÏi‰a Krista tak
„... to právo, maÈ neustále spoloãenstvo s Duchom
hlboko, Ïe Ïiadna pozemská
Svät˘m, pokiaº je ãlovek toho hodn˘, je dar, ktor˘
sila alebo právomoc ju od
môÏeme obdrÏaÈ iba vkladaním rúk drÏiteºa
tohoto poznania nebude
Melchisedekovho kÀazstva na svoju hlavu po tom
môcÈ odlúãiÈ.“
ako sme boli oprávnenou osobou pokrsten˘ do pravej
Cirkvi JeÏi‰a Krista“ (The Guide to the Scriptures,
– PREZIDENT JAMES E. FAUST
„Holy Ghost“).
„THE GIFT OF THE HOLY GHOST—A SURE
COMPASS“, ENSIGN, APR. 1996, 4
Ako ãlen Cirkvi ste obdrÏali dar Ducha Svätého
prostredníctvom kÀazskej právomoci. Tento dar vás
oprávÀuje maÈ neustále spoloãenstvo Ducha Svätého pokiaº ho zostanete hodn˘. Modlite
sa o vedenie Duchom a statoãne nasledujte nabádania, ktoré obdrÏíte.
Svät˘ Duch zasºúbenia. Duch Svät˘ je ãasto zmieÀovan˘ aj ako Svät˘ Duch zasºúbenia
(pozri NaZ 88:3). ByÈ speãaten˘ Svät˘m Duchom zasºúbenia znamená, Ïe Duch Svät˘
potvrdzuje, Ïe tieto spravodlivé ãiny, obrady a zmluvy sú pre Boha prijateºné. Svät˘
Duch zasºúbenia svedãí Otcovi, Ïe spásne obrady boli vykonané náleÏite, a Ïe zmluvy
s nimi súvisiace boli dodrÏané. Tí, ktorí sú speãatení Svät˘m Duchom zasºúbenia obdrÏia
v‰etko to ão má Otec (pozri NaZ 76:51—60; Efezsk˘m 1:13–14). V‰etky zmluvy a úkony
musia byÈ speãatené Svät˘m Duchom zasºúbenia ak majú maÈ hodnotu aj po tomto
Ïivote (pozri NaZ 132:7, 18–19, 26). Poru‰enie zmlúv môÏe odÀaÈ túto peãaÈ.
Dary Ducha. Dary Ducha sú ‰peciálne duchovné poÏehnania, ktoré Pán dáva hodn˘m
jednotlivcom pre ich vlastn˘ úÏitok a pre ich vyuÏívanie v poÏehnávaní ostatn˘m.
Napríklad, misionári, ktorí sa musia uãiÈ nov˘ jazyk môÏu obdrÏaÈ dar jazykov, ktor˘ im
pomôÏe v boÏskom uãení sa jazyka. Niekoºko darov Ducha je opísan˘ch v Moroni 10:8–18;
Náuke a zmluvách 46:11–33; a 1. Korintsk˘m 12:1–12. Toto sú iba niekoºké príklady
rôznych darov Ducha. Pán vás môÏe poÏehnaÈ v rôznych in˘ch smeroch v závislosti
od va‰ej vernosti, va‰ich potrieb a potrieb t˘ch, ktor˘m slúÏite. Mali by ste túÏiÈ po
duchovn˘ch daroch a svedomito ich vyhºadávaÈ (pozri NaZ 46:8; 1. Korintsk˘m 13:31;
14:1, 12). Tieto dary prichádzajú prostredníctvom modlitby, viery a ãinov v zhode s BoÏou
vôºou (pozri NaZ 63:9–12; 84:64–73).
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âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
Preãítajte dole uvedené odkazy:
• The Guide to the Scriptures, „Holy Ghost“, „Light, Light of Christ“, a „Spirit.“
• Our Search for Happiness 84–86, 91–92.
• True to the Faith, „Holy Ghost“ 81–84, „Spiritual Gifts“165–67.
Napí‰te definíciu podstaty a úlohy Ducha Svätého.
Preãítajte si Skutky 4:23–33.
• Ako Peter a Ján vyhºadávali duchovné dary?
• Ako Pán odpovedal na ich modlitby?
• âo ste sa nauãili z tohoto príkladu o va‰ej vlastnej práci?

Moc Ducha v obrátení
Moc Ducha Svätého je stredobodom obrátenia. SnaÏte sa porozumieÈ náuke o obrátení
a tieÏ zakúsiÈ obrátenie. Star‰í Boyd K. Packer vysvetlil túto hlavnú úlohu Ducha
v obrátení sa:
„Keì nastane obrátenie sa, deje sa tak prostredníctvom moci Ducha. Aby ste uspeli
v misionárskej práci, musia sa staÈ tieto tri veci:
Musíme rozumieÈ tomu ão musí záujemca cítiÈ, aby bol schopn˘ obrátenia.
Musíme rozumieÈ ako sa musí cítiÈ misionár, aby bol schopn˘ vyuãovaÈ s mocou Ducha
obrátenia.
A potom musíme rozumieÈ tomu ako sa musí cítiÈ ãlen, ak sa chce úspe‰ne podieºaÈ
v tomto procese obrátenia“ (konferencia misijn˘ch prezidentov, 3. apr. 1985).
âím lep‰ie rozumiete ako sa záujemci,
misionári a ãlenovia cítia, keì získajú
svedectvo Ducha, t˘m lep‰ie budete
rozumieÈ va‰ej vlastnej úlohe, ktorou je:
• ByÈ duchovne na úrovni a maÈ svoje
mysle osvietené, keì ‰tudujete písma
a vyuãujete náuku.
• VytvoriÈ také ovzdu‰ie, keì vyuãujete,
aby Duch Svät˘ mohol vydávaÈ
svedectvo. Toto nastane t˘m, Ïe
budete vyuãovaÈ a svedãiÈ o posolstve
znovuzriadenia. Vyuãujte tak ako vás
vedie Duch a svedãite o tom ão viete
prostredníctvom moci Ducha Svätého,
Ïe to ão vyuãujete je pravda.
• NasledovaÈ vedenie Ducha
v prispôsobovaní posolstva osobn˘m potrebám kaÏdého záujemcu.
• VyzvaÈ ºudí, aby zaãali konaÈ. Ich viera narastie, keì budú ãiniÈ pokánie, dodrÏiavaÈ
prikázania a uzatváraÈ a dodrÏiavaÈ zmluvy.
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Star‰í M. Russel Ballard hovoril o moci Ducha: „Pravé obrátenie prichádza
prostredníctvom moci Ducha. Keì sa Duch dotkne srdca, srdcia sa zmenia. Keì
jednotlivci ... cítia, Ïe Duch s nimi pracuje, alebo keì vidia dôkaz Pánovej lásky a láskavosti
vo svojich Ïivotoch, sú duchovne povznesení a posiºÀovaní, ich viera v Neho rastie. Tieto
skúsenosti s Duchom prirodzene nasledujú vtedy, keì je ãlovek ochotn˘ podrobiÈ tieto slová
skú‰ke. Takto prichádzame k tomu pocitu, Ïe evanjelium je pravdivé“ („Now Is the Time“,
Ensign, nov. 2000, 75).
Duch Svät˘ pracuje v srdciach ºudí a priná‰a tieto zmeny. Keì sa ºudia rozhodnú
dodrÏiavaÈ záväzky, budú v˘raznej‰ie cítiÈ moc Ducha Svätého a vypestujú si vieru
v nasledovaní Krista. Preto by ste mali pomôcÈ ºuìom, s ktor˘mi pracujete rásÈ vo viere
t˘m, Ïe ich vyzvete, aby ãinili pokánie a ãinili a dodrÏiavali záväzky.

Poznámky

âinnosÈ: Osobné ‰túdium
• âítajte jednu alebo dve z nasledujúcich pasáÏí a prem˘‰ºajte ão musí záujemca cítiÈ, aby sa
obrátil. Zaznamenávajte svoje pocity a my‰lienky do vá‰ho ‰tudijného denníka. Prediskutujte
va‰e nápady s ostatn˘mi misionármi a ãlenmi.
2. Nefi 4:16–35; Enos 1; Mosiá‰ 4–5; 18:7–14; 27–28; Alma 5; 17–22; 32; 36; 38
• âítajte jednu alebo dve z nasledujúcich pasáÏí a prem˘‰ºajte, ão musíte vy ako misionár a ako
ãlen cítiÈ, aby ste vyuãovali mocou obrátenia. Zaznamenávajte svoje pocity a my‰lienky do
vá‰ho ‰tudijného denníka. Prediskutujte svoje nápady s ostatn˘mi misionármi a ãlenmi.
1. Nefi 8:11–12; Mosiá‰ 28:1–4; Alma 26; 29; 31:26–38; 32; Moroni 7:43–48; NaZ 4;
18:10–16; 50:21–22
·túdium písma
âo tieto písma uãia o moci Ducha vo va‰ej práci?
2. Nefi 33:1–2
NaZ 42:11–17

NaZ 50:13–22
Skutky 2:37–38

1. Korintsk˘m 2:11–14
Guide to the Scriptures, „Conversion, Convert“

âo môÏete robiÈ preto, aby ste mali úÏitok z moci Ducha vo va‰ej práci?
Alma 32:27–28

NaZ 42:14

Ján 7:17

Preão je dôleÏité vyuãovaÈ to ão poznáte a v ão veríte?
Alma 5:43–47

NaZ 52:9

NaZ 80:4

Modlite sa s vierou
MôÏete vyuãovaÈ Pánov˘m spôsobom len prostredníctvom moci Ducha a Ducha obdrÏíte
prostredníctvom modlitby viery. Pán povedal, Ïe nám bude dan˘ Duch prostredníctvom
modlitby viery; a ak takého Ducha neobdrÏíme, nemáme uãiÈ (pozri NaZ 42:14). Keì sa
modlíte o pomoc pri va‰ej v˘uãbe, moc Ducha Svätého ponesie va‰e uãenie do s⁄dc detí
ãloveka (pozri 2. Nefi 33:1).
Prezident Gordon B. Hinckley ilustroval tieto zásady prerozprávaním skúsenosti
zo svojej misie:
„VÏdy si budem pamätaÈ dvoch mlad˘ch muÏov, ktorí slúÏili v mojej misii. Jeden bol
superstar. Bol vzdelan˘. Bol bystr˘. Bol pohotov˘. Bol tro‰ku arogantn˘. Mali sme iného,
ktor˘ bol maliarom v˘vesn˘ch ‰títov. Pri‰iel z obchodu z reklamami a v˘vesn˘mi ‰títmi
z neveºk˘m vzdelaním, ale vedel o svojich nedostatkoch a spoliehal sa na Pána. Keì sa
modlil, vedeli ste, Ïe hovorí s Pánom. To nebola rutina, bol to rozhovor a ten mlad˘ muÏ
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dosiahol zázraky, zatiaº ão ten druh˘ mlad˘ muÏ pracoval bezcieºne. Moc, ktorá bola
v jednom a jej absencia u toho druhého, bola tak oãividná. Volajte k Pánovi. On vztiahol
pozvanie a On aj odpovie“ (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 469).
SnaÏte sa modliÈ úprimne so skutoãn˘m
zámerom a z celej sily svojho srdca (pozri
Moroni 7:48). Úãinná modlitba vyÏaduje
obrovské úsilie (pozri Moroni 10:3–4; NaZ
8:10; 9:7). Dajte váÏnosÈ va‰im my‰lienkam
a prístupu, a tieÏ slovám, ktoré pouÏívate.
ZváÏte nasledovné, keì sa budete modliÈ:
• PouÏívajte jazyk modlitby, ktor˘ preukazuje
lásku a re‰pekt vá‰mu Nebeskému Otcovi.
PouÏívajte vhodn˘ a úctiv˘ jazyk
v akejkoºvek reãi, ktorou hovoríte.
Napríklad, v slovenãine pouÏívajte
oslovenia, ktoré sa pouÏívajú v písmach
ako sú Ty, Tvoj, Tvoje a Tvoja.
• VÏdy vyjadrite svoju vìaãnosÈ za svoje
poÏehnania. Vedomé úsilie byÈ vìaãn˘m
vám pomôÏe spoznaÈ ako k vám bol Pán milosrdn˘ vo va‰om Ïivote.
• Modlite sa obzvlá‰È za vedenie a pomoc Ducha Svätého. UkáÏte ako si váÏite toto
poÏehnanie t˘m, Ïe budete vnímav˘ a vedom˘ si duchovn˘ch nabádaní. Potom odváÏne
nasledujte tieto nabádania.
• Modlite sa s láskou a s pravou láskou
Kristovou. Modlite sa menovite za
ºudí. PoÏiadajte o zdroj in‰pirácie,
ktorá vám pomôÏe porozumieÈ
a vystihnúÈ ich potreby. Modlite sa
o blaho kontaktovan˘ch, záujemcov,
novo obráten˘ch a neaktívnych
ãlenov. Modlite sa za ãlenov, vedúcich
kÀazstva a vedúcich pomocn˘ch
organizácií na va‰om území. Modlite
sa za va‰u rodinu doma. Modlite
sa za vá‰ho spoloãníka, ostatn˘ch
misionárov a vá‰ho misijného
prezidenta. Modlite sa za to, aby
ste vedeli ako môÏete pomôcÈ
ostatn˘m a buìte pripraven˘
priniesÈ obeÈ v ich prospech.

„KaÏdé ráno ... majú misionári
pokºaknúÈ a prosiÈ Pána, aby uvoºnil ich
jazyky, aby ich prostredníctvom poÏiadali
o poÏehnania t˘ch, ktor˘ch budú uãiÈ.
Ak tak budú ãiniÈ, nové svetlo zavíta
do ich Ïivotov. Nastane väã‰ie nad‰enie
pre prácu. Prídu na poznanie vo veºmi
reálnom zmysle, Ïe sú sluÏobníci Pána
hovoriaci v Jeho mene. Budú pociÈovaÈ
rozdielne reakcie od t˘ch, ktor˘ch uãia.
Ak tak budú ãiniÈ prostredníctvom
Ducha, ich záujemcovia budú reagovaÈ
pod vplyvom toho istého Ducha.“

• Modlite sa za to, aby vám bolo
–PREZIDENT GORDON B. HINCKLEY
„MISSIONARY SERVICE“, PRVÉ CELOSVETOVÉ ·KOLENIE
ukázané kam máte ísÈ a ão máte robiÈ.
VEDÚCICH, 11 JAN. 2003, 20
Modlite sa za to, aby ste boli veden˘
k t˘m, ktorí sú pripravení obdrÏaÈ
posolstvo znovuzriadenia. Modlite sa o to, aby ste ich spoznali.
• Uznajte, Ïe vá‰ Nebesk˘ Otec vie lep‰ie ão potrebujete neÏ vy. Spoºahnite sa na Ducha
a bude vám dané o ão sa máte modliÈ (pozri 3. Nefi 19:24; NaZ 46:28, 30).
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• Vo va‰ich veãern˘ch modlitbách podajte Pánovi správu o va‰ich ãinnostiach v ten deÀ.
Potom si s Ním prejdite svoje plány na nasledujúci deÀ. Naãúvajte nabádania Ducha.
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• Modlite sa, aby ste prekonali poku‰enia. Poddanie sa poku‰eniu prekáÏa Duchu.
• Modlite sa, a ak je to vhodné, postite sa za zvlá‰tne poÏehnania.
• Modlite sa a prem˘‰ºajte o písmach. Písma otvárajú okná zjaveniu.
• Verte, Ïe Boh odpovie na va‰e modlitby. Uznajte, Ïe BoÏie my‰lienky nie sú va‰e
my‰lienky (pozri Izaiá‰ 55:8–9) a dôverujte Bohu, Ïe odpovie na va‰e modlitby Jeho
vlastn˘m spôsobom a v Jeho vlastnom ãase.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Prem˘‰ºajte o nasledovn˘ch v˘rokoch t˘kajúcich sa úprimnej modlitby:
„Problém väã‰iny na‰ich modlitieb je, Ïe znejú akoby sme zodvihli telefón a objednali si potraviny—
nahlásime svoju objednávku a zavesíme. Potrebujeme prem˘‰ºaÈ, zvaÏovaÈ, myslieÈ na to o ão a za
ão, sa modlíme, a potom hovoriÈ s Pánom ako hovorí ãlovek s ãlovekom“ (Gordon B. Hinckley,
Teachings of Gordon B. Hinckley, 469)
„Ak je modlitba len k⁄ãovit˘m plaãom poãas obdobia krízy, vtedy je úplne sebecká a zaãíname
myslieÈ na Boha ako na opravára alebo na servisnú agentúru pomáhajúcu nám iba v ãase núdze.
Mali by sme pamätaÈ na Najvy‰‰ieho dÀom aj nocou—vÏdy—nie iba v ãasoch, kedy v‰etka
ostatná pomoc zlyhala a my zúfalo potrebujeme pomoc“ (Howard W. Hunter, The Teachings of
Howard W. Hunter, vyd. Clyde J. Williamsom [1997], 39).
S pouÏitím nasledovnej stupnice si súkromne zhodnoÈte va‰e modlitby. Do vá‰ho ‰tudijného
denníka si zapisujte odpovede na otázky ako sú tieto: Kam by ste zaradili sám seba na tejto stupnici?
Kde by ste rád boli na tejto stupnici? Ak˘m spôsobom to chcete docieliÈ?
Slabé

Dobré

Velmi dobré

Slab˘ vo viere v JeÏi‰a Krista.  Siln˘ vo viere v JeÏi‰a Krista.
Nevìaãn˘.  Pln˘ vìaky.
Myseº nezameraná na prácu.  Myseº zameraná na prácu.
Modlitby nesúvisia s ãinmi.  âiny napæÀajú modlitby.
Neustále opakujúca sa tá istá modlitba.  Zameran˘ na potreby dne‰ka.
Apatické pocity.  Duchovné, obãerstvujúce pocity.
Zameran˘ na neãisté my‰lienky.  Zameran˘ na ãisté my‰lienky.
Sebeck˘.  Mysliaci na ostatn˘ch ºudí.
V‰eobecn˘, neurãit˘.  Presn˘, nie v‰eobecn˘.
Duch nie je prítomn˘.  Duch vedie modlitbu.
Nerozoznávate odpovede.  Ste si ist˘, Ïe Boh odpovedá na modlitby.
·túdium písma
Preão sa musíte modliÈ o Ducha?
2. Nefi 32:8–9

NaZ 42:14

NaZ 50:13–22

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

NaZ 50:29–30
Guide to the Scriptures, „Prayer“

O ão by ste sa mali modliÈ?
Alma 6:6
Alma 13:28
Alma 34:17–27
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Nauãte sa rozpoznávaÈ nabádanie Ducha
Duch je vÏdy k dispozícii, aby vás nasmeroval a viedol. Jednako len, Duch hovorí
potichu, prostredníctvom va‰ich pocitov a tieÏ va‰ej mysle. Jednou z veºk˘ch skú‰ok pre
vás a t˘ch, s ktor˘mi pracujete je rozpoznaÈ to tiché, jemné nabádanie Ducha Svätého.
Prezident Boyd K. Packer uãil: „Hlas Ducha nie je v písmach opisovan˘ ako hlasn˘ alebo
hrub˘. Nie je to hlas hromu, nieto e‰te... hlas veºkého búrlivého rámusu. Ale je to tich˘
hlas dokonalej miernosti, ako keby ‰epkal, a ktor˘ môÏe preraziÈ do kaÏdej du‰e a spôsobiÈ,
Ïe [srdce] bude horieÈ (pozri 3. Nefi 11:3; Helaman 5:30; NaZ 8:56–7). Pamätajte, Eliá‰
na‰iel hlas Pána, ktor˘ nebol vo vetre, ani v zemetrasení, ani nie v ohni, ale bol to ,tich˘
jemn˘ hlas‘ (1. Kráºovská 19:13).
Duch si nevyÏaduje na‰u pozornosÈ volaním na nás alebo netrasie s nami ÈaÏkou
rukou. Rad‰ej ‰epká. Je ako jemné pohladenie, ktoré, ak sme celkom zaujatí nieãím in˘m,
nemusíme vôbec pocítiÈ. (Nepochybujem o tom, preão nám bolo zjavené Slovo múdrosti,
akoby predsa opilec alebo narkoman mohol cítiÈ tak˘to hlas?)
Obãas na nás predsa len bude tlaãiÈ dosÈ silno na to, aby sme na neho dbali. Ale ak po
väã‰inu ãasu, nedáme pozor na tento jemn˘ pocit, Duch nás opustí a bude ãakaÈ dovtedy,
pokiaº sa nevrátime hºadajúc, naãúvajúc a hovoriac na‰im spôsobom a cítiac ako Samuel
za stara, keì povedal: ,Hovor [Pane], lebo Tvoj sluÏobník poãúva‘ (1.Samuelova 3:10)“
(„The Candle of the Lord“, Ensign, jan. 1983, 53).
Veºa svetsk˘ch hlasov sa domáha va‰ej pozornosti a tie môÏu veºmi ºahko potopiÈ
duchovné pocity, ak nie ste dostatoãne pozorn˘.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
Pre‰tudujte si nasledovnú tabuºku. Prem˘‰ºajte o ãasoch, kedy ste získali skúsenosti o akomkoºvek
z t˘chto pocitov, my‰lienok alebo dojmov opísan˘ch v nasledovn˘ch v˘Àatkoch z písiem. Ako
budete naberaÈ skúsenosti v ‰túdiu, pridajte ìal‰ie svoje v˘Àatky z písiem. Prem˘‰ºajte ako môÏete
vyuÏiÈ tieto zásady, aby ste pomohli ostatn˘m cítiÈ a rozpoznaÈ Ducha.
NaZ 6:23; 11:12—14;
Rímskym 15:13; Galatsk˘m 5:22–23
NaZ 8:2–3
NaZ 128:1
Joseph Smith—History 1:11–12
NaZ 9:8–9
Alma 32:28; NaZ 6:14–15; 1. Korintsk˘m 2:9–11
Alma 19:6
Mosiá‰ 5:2–5
Ján 14:26
Ján 14:27
Ján 16:13
Moroni 10:5
NaZ 45:57
2. Nefi 31:18; NaZ 20:27;
Ján 16:14
NaZ 42:16; 84:85; 100:5–8; Luká‰ 12:11–12
Ján 16:8
Moroni 10:8–17; NaZ 46:8–26; 1. Korintsk˘m 12
Alma 10:17; 12:3; 18:16, 20, 32, 35; NaZ 63:41
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Priná‰a pocity lásky, radosti, pokoja,
trpezlivosti, pokory, viery a nádeje.
Priná‰a nápady do mysle, pocity do srdca.
Zamestnáva myseº a tlaãí na pocity.
Pomáha písmam, aby mali silnej‰í úãinok.
Priná‰a dobré pocity pri v˘uãbe ak je nieão pravdivé.
Pouãuje myseº.
Nahradí temnotu svetlom.
PosilÀuje túÏbu vyh˘baÈ sa zlu a poslúchaÈ prikázania.
Vyuãuje pravdu a pripomína nám ju.
Priná‰a pocity pokoja a útechy.
Vedie nás k pravde a ukazuje veci, ktoré prídu.
Zjavuje pravdu.
Vedie a chráni pred klamstvom.
Oslavuje a vydáva záznam o Bohu,
Otcovi a JeÏi‰ovi Kristovi.
Vedie slová pokorn˘ch uãiteºov.
Rozpoznáva a napravuje hriech.
Priná‰a dary Ducha.
Pomáha pochopiÈ alebo postrehnúÈ my‰lienky ostatn˘ch.
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NaZ 46:30; 50:29–30
2. Nefi 32:1–5; NaZ 28:15
1. Nefi 10:22; Alma 18:35
NaZ 21:9; 100:8; Ján 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; Ether 12:2
NaZ 50:13–22
NaZ 88:3; Ján 14:26
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Hovorí o ão sa modliÈ.
Hovorí ão robiÈ.
Pomáha spravodliv˘m hovoriÈ s mocou a právomocou.
Svedãí o pravde.
Posväcuje a priná‰a odpustenie hriechov.
Priná‰a pravdu do srdca poslucháãa.
Zdokonaºuje zruãnosti a schopnosti.
Obmedzuje (posúva vpred)
alebo potláãa (zadrÏiava).
Duchovne povzná‰a oboch, uãiteºa aj ‰tudenta.
Priná‰a útechu.

V odpovedi na otázku: „Ako rozpoznávame nabádania Ducha?“, prezident Gordon B.
Hinckley preãítal Moroniho 7:13, 16–17 a potom povedal: „Toto je test, keì je uÏ v‰etko
povedané a dokonãené. Neprehovára to ãloveka, aby ãinil dobro, nepozdvihuje ho,
nenúti stáÈ vzpriamene, robiÈ správne veci, byÈ láskav˘, byÈ veºkorys˘? TakÏe je to on,
Duch BoÏí...
Ak to vyz˘va k ãineniu dobra, je to od Boha. Ak to vyz˘va k ãineniu zla, je to od
diabla... A ak robíte tie správne veci a ak Ïijete správnym spôsobom, budete vedieÈ vo
svojich srdciach ão vám Duch hovorí.
Nabádanie Ducha spoznáte podºa ovocia Ducha—také, ktoré pozdvihuje a buduje,
ktoré je pozitívne, kladné, povzná‰ajúce a vedie nás k lep‰ím my‰lienkam, lep‰ím slovám
a lep‰ím skutkom, také je od Ducha BoÏieho“ (Teachings of Gordon B. Hinckley, 260–61).
Boh odpovedá na va‰e modlitby prostredníctvom osobnej in‰pirácie a zjavenia.
Prostredníctvom Ducha Svätého, On vás povedie vo va‰ich vyhºadávacích ãinnostiach,
keì vyuãujete znovuzriadené evanjelium a keì posilÀujete neaktívnych ãlenov a novo
obráten˘ch. Va‰ou úlohou je správne ÏiÈ, ãasto sa modliÈ a nauãiÈ sa rozpoznávaÈ
a odváÏne nasledovaÈ vedenie Ducha.

Spoliehanie sa na Ducha
Ako Pánovi sluÏobníci ste tu, aby ste konali Jeho prácu Jeho spôsobom a Jeho mocou.
Niektorí misionári sa cítia sebaisto lebo vedia ako byÈ úspe‰ní. Ostatní majú nedostatok
sebaistoty. Jednako len si pamätajte, Ïe istota a viera má byÈ v Krista a nie v seba samého.
Spoliehajte sa rad‰ej na Ducha, neÏ na svoje vlastné talenty a schopnosti. Dôverujte vedeniu
Ducha v kaÏdom ohºade va‰ej práce. Prorok Joseph Smith uãil, Ïe Duch je základom
v˘uãby a kázania:
„Îiaden ãlovek nemôÏe kázaÈ evanjelium bez Ducha Svätého“ (History of the
Church, 2:477).
„Niekoºko málo bolo povolan˘ch a ustanoven˘ch Duchom zjavenia a proroctva a zaãali
kázaÈ tak ako im Duch dal hovoriÈ a hoci slabí, teraz sú posilnení prostredníctvom moci
BoÏej“ (History of the Church, 4:538).
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„[Joseph Smith] pokraãoval v udeºovaní in‰trukcií star‰ím t˘kajúcich sa evanjelia
a tlaãil na nich nevyhnutnosÈou obdrÏania Ducha, aby mohli kázaÈ s Duchom Svät˘m
zoslan˘m dole z nebies“ (History of the Church, 4:13).
Poãas va‰ej t˘Ïdennej a dennej plánovacej porady sa budete potrebovaÈ op˘taÈ sa na
niektoré základné kaÏdodenné otázky—dokonca aj viackrát za deÀ (pre príklady a otázky
pozri nasledujúce okienko ·túdium písma). Vyhºadávajte in‰piráciu, aby ste zodpovedali
tieto otázky spôsobom, ktor˘ si kaÏdá situácia vyÏaduje. Odpovede potom musia zaujaÈ
miesto vo va‰ich plánoch. Ale tieÏ musíte byÈ ochotn˘ nasledovaÈ Ducha a zmeniÈ svoje
plány, keì sa naskytne nepredvídaná príleÏitosÈ.
·tudujte nasledovné písma a zváÏte ako zodpovedajú tieto dôleÏité otázky, ktoré si
máte klásÈ kaÏd˘ deÀ. ZváÏte ão tieto pasáÏe znamenajú pre va‰e vyhºadávacie úsilie,
plánovacie porady a osobné ‰túdium a ‰túdium so spoloãníkom. TieÏ zváÏte ich v˘znam,
keì vyuãujete lekcie, vyz˘vate ºudí, aby robili záväzky, keì nasledovne dozeráte na
dodrÏiavanie záväzkov, posilÀujete nov˘ch a neaktívnych ãlenov a pracujete s ãlenmi.
·túdium písma
Kam mám ísÈ?
Helaman 10:17
NaZ 31:11

NaZ 75:26–27
NaZ 79:1–2

âo mám robiÈ?
1. Nefi 4:6
2. Nefi 32:2–5

NaZ 28:15
NaZ 52:3–4

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

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

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

Ako mám prispôsobiÈ moju v˘uãbu potrebám záujemcov?
Alma 12:7
Alma 41:1

3. Nefi 17:2–3
NaZ 71:1

NaZ 84:85

Aké písma mám pouÏívaÈ a ako ich mám pouÏiÈ?
Mosiá‰ 18:19–20
Mosiá‰ 27:35
NaZ 18:32–36

NaZ 32:4
NaZ 42:11–17
NaZ 68:1–4

NaZ 71:1
NaZ 80:4
Luká‰ 24:13–32

Slovo v˘strahy
Keì sa modlíte o in‰piráciu, musíte si tieÏ potvrdiÈ svoje pocity. Napríklad, porovnajte
svoje rozhodnutia s písmami a s uãením Ïijúcich prorokov. Buìte si ist˘, Ïe pocity sú
v súlade s va‰ou úlohou, ktorú máte; napríklad, vy nemôÏete obdrÏaÈ zjavenie o tom, Ïe
máte povedaÈ miestnemu biskupovi ako má vykonávaÈ svoje povolanie. Prediskutujte
svoje rozhodnutia a závery s va‰im spoloãníkom, vedúcim okrsku alebo s prezidentom
misie, ak je to vhodné.
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Prezident Howard W. Hunter ponúkol túto radu: „Chcel by som vám ponúknuÈ
slovo v˘strahy... Myslím si, Ïe ak nie sme opatrní ... môÏeme zaãaÈ fal‰ovaÈ ten prav˘
vplyv Ducha ná‰ho Pána prostredníctvom nehodn˘ch a manipulatívnych prostriedkov.
Som znepokojen˘, keì sa to, Ïe sa zjaví silná
emócia alebo voºne teãúce slzy sa prirovnáva
„Ak sme hodn˘, máme právo
k prítomnosti Ducha. Urãite, Duch Pána môÏe
priniesÈ silné emocionálne pocity, vrátane sæz,
získavaÈ zjavenia pre nás
ale tak˘ vonkaj‰í prejav nemá byÈ zamieÀan˘
samotn˘ch, rodiãia pre svoje
s prítomnosÈou Ducha samotného“ (The
deti a ãlenovia Cirkvi vo
Teachings of Howard W. Hunter, 184). Duch
Pána vÏdy duchovne povzná‰a.
svojich povolaniach. Ale právo
Zjavenia a duchovné záÏitky sú posvätné.
zjavení pre ostatn˘ch nesiaha
Majú byÈ drÏané v súkromí a prediskutovávané
za správcovstvo nám zverené.“
iba vo vhodn˘ch situáciách. Ako misionár si
budete viac uvedomovaÈ duchovné záÏitky neÏ
– PREZIDENT JAMES E. FAUST
„COMMUNION WITH THE HOLY SPIRIT“, ENSIGN, MAR. 2002, 4
ste si ich uvedomovali kedykoºvek predt˘m vo
va‰om Ïivote. Budete vzdorovaÈ poku‰eniu bez
obmedzenia hovoriÈ o t˘chto záÏitkoch.
Prezident Boyd K. Packer radil: „Nauãil som sa, Ïe silné, pôsobivé duchovné záÏitky
k nám neprichádzajú tak ãasto. A keì sa objavia, sú obyãajne pre na‰e vlastné pouãenie,
in‰piráciu alebo napravenie. Pokiaº nie sme povolaní patriãnou právomocou tak ãiniÈ,
nedávajú nám oprávnenie radiÈ alebo naprávaÈ ostatn˘ch.
Dospel som k presvedãeniu, Ïe nie je múdre neustále hovoriÈ o nezvyãajn˘ch duchovn˘ch
záÏitkoch. Majú byÈ starostlivo chránené a zdieºané iba vtedy, keì Duch samotn˘ nás
nabáda, aby sme ich pouÏili pre poÏehnanie ostatn˘ch“ (Ensign, jan. 1983, 53).

Poznámky

·túdium písma
Spoliehanie sa na Ducha je tak dôleÏité, Ïe Pán nás veºmi silno varuje, aby sme Ducha
nezapierali alebo netlmili ho. âo ste sa nauãili z nasledovn˘ch v˘Àatkov z písiem?
Jákob 6:8–9
3. Nefi 29:5–6

Mormon 9:7–9
Moroni 10:7–8

NaZ 11:25–26
1. Tesalonick˘m 5:19–20

Zapamätajte si toto
• Modlite sa s vierou, Ïe va‰e modlitby budú zodpovedané.
• Nauãte sa rozumieÈ, rozpoznávaÈ a nasledovaÈ nabádanie Ducha.
• Nauãte sa spoliehaÈ sa na Ducha, ktor˘ vám ukáÏe kam máte ísÈ, ão máte robiÈ a ão povedaÈ.
• Uãte ostatn˘ch ako rozpoznávaÈ Ducha.
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Nápady pre ‰túdium a vyuÏitie
Osobné ‰túdium
• Zaznamenávajte si svoje duchovné záÏitky do vá‰ho denníka. Napríklad, odpovede
na otázky ako sú: Porozumel som nieãomu lep‰ie, keì som ‰tudoval písma? Mal
som neobvyklé príleÏitosti stretnúÈ sa s ºuìmi, s ktor˘mi som sa mohol podeliÈ
o posolstvo? Boli mi dané slová v momente, keì som ich potreboval? Mal som
silné pocity lásky pre t˘ch ºudí, ktor˘ch som stretol? Ako boli zodpovedné moje
modlitby?

• Rozdeºte si stránku do dvoch stæpcov. Oznaãte jeden stæpec „âo urobil Pán“ a druh˘
stæpec oznaãte „âo urobil Lehi alebo Nefi“. Preãítajte si príbeh o Liahone a zlomenom
luku (pozri 1. Nefi 16:9–30) alebo príbeh o tom, ako Nefi staval loì (pozri 1. Nefi
17:7–16; 18:1–6). Poãas ãítania si zapisujte sled udalostí v príbehu do príslu‰n˘ch
stæpcov. ZváÏte, ão vás tento príbeh môÏe nauãiÈ o podstate in‰pirácie.

• Prezrite si vá‰ denník a vyhºadajte príleÏitosti, kedy ste boli veden˘ Duchom alebo
ste zaÏili zjavenie alebo in˘ z darov Ducha. Prem˘‰ºajte kedy, kde a preão sa tieto
záÏitky stali. Urobili ste nieão konkrétne, aby ste sa pripravili na takúto skúsenosÈ?
Ako sa prejavila Pánova ruka v tomto záÏitku? Ako ste sa cítili? âo môÏete urobiÈ,
aby ste zaÏili podobnú skúsenosÈ? Spomínanie na takéto záÏitky vám môÏe pomôcÈ
rozpoznávaÈ a prijímaÈ Ducha znovu a znovu.

• Kniha Skutkov v Biblii bola naz˘vaná „Kniha Skutkov Ducha Svätého prostredníctvom
apo‰tolov“. Preãítajte si zhrnutie kapitoly v knihe Skutkov a vysvetlite, preão by
bol tento názov vhodn˘. Vyhºadajte dôkazy, ktoré potvrdzujú va‰e vysvetlenie.

• ·tudujte a prem˘‰ºajte o nasledovnej rade. Ako to súvisí s va‰imi denn˘mi
ãinnosÈami kázania?
„Povedzte bratom, aby boli pokorní a verní a aby isto udrÏiavali Ducha Pána,
ktor˘ ich povedie v správnosti. Nech sú opatrní a neodvracajú sa od pokojného,
tichého hlasu; on ich bude uãiÈ ão majú robiÈ a kam majú ísÈ; dá im ovocie
kráºovstva. Povedzte bratom, aby mali svoje srdcia otvorené s presvedãením,
Ïe Duch Svät˘ príde do ich s⁄dc, keì ho budú pripravení prijaÈ. MôÏu rozpoznaÈ
Ducha Pánovho od v‰etk˘ch ostatn˘ch duchov—on tí‰ko prinesie pokoj
a radosÈ do ich du‰í; vezme zlobu, nenávisÈ, roztrÏku a v‰etko zlo z ich s⁄dc
a ich jedinou túÏbou bude robiÈ dobro“ (citované z Juvenile Instructor, 19. júla
1873, 114).
Prorok Joseph Smith dal túto radu Brighamovi Youngovi vo sne takmer tri roky po
svojej smrti. Keby ste boli na mieste Brighama Younga a dostali ste takúto radu,
ão by ste robili?

• ·tudujte Alma 33:1–12; 34:17–29, 38. Na aké otázky Alma odpovedal?
(Preskúmajte Alma 33:1–2). Ako Alma odpovedal na tieto otázky? Aké uistenie
dáva, Ïe Boh poãuje a odpovedá na modlitby?

• Pán prisºúbil, Ïe Duch nás bude viesÈ v mnoh˘ch dôleÏit˘ch smeroch. Keì budete
ãítaÈ nasledovné pasáÏe, urãite stránky va‰ej práce, ktoré vyÏadujú vedenie Ducha.
âo znamenajú prikázania a sºuby obsiahnuté v nasledovn˘ch písmach pre va‰e
osobné ‰túdium a ‰túdium so spoloãníkom, pre va‰e okrskové stretnutia, zónové
konferencie, krstné zhromaÏdenia a pre ostatné stretnutia?
Modlenie sa
3. Nefi 19:24
NaZ 46:30

NaZ 50:30
Rímskym 8:26

Vedenie stretnutí
Moroni 6:9
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Písanie
NaZ 9:9
NaZ 24:6

NaZ 47:4
NaZ 104:81

NaZ 124:4
MojÏi‰ 6:6

• âítajte nasledovné pasáÏe z písiem (vrátane zhrnutí t˘chto oddielov).
NaZ 60:1–5

NaZ 61:1–4, 21–22

NaZ 62:4–8

V tomto v˘poãte, ão je veºmi dôleÏité pre Pána?
Na ãom Pánovi nezáleÏí?
ZváÏte nasledovn˘ v˘rok od star‰ieho Dallina H. Oaksa:
„[âlovek môÏe maÈ] silnú túÏbu byÈ veden˘ Duchom Pána, ale ... nerozumne
vzÈahuje túto túÏbu k bodu ãakania na to byÈ veden˘ vo v‰etk˘ch veciach. TúÏba
byÈ veden˘ Pánom je posilÀujúca, ale potrebuje byÈ sprevádzaná porozumením toho,
Ïe ná‰ Nebesk˘ Otec ponecháva mnoho rozhodnutí na na‰om osobnom v˘bere.
Takéto robenie osobn˘ch rozhodnutí je jedn˘m zo zdrojov rastu, ktor˘ sme urãen˘
zakúsiÈ v smrteºnosti. ªudia, ktorí sa snaÏia hodiÈ v‰etko rozhodovanie na Pána
a prosia o zjavenie pri kaÏdej voºbe sa veºmi r˘chlo ocitnú v situácii, kedy sa
budú modliÈ o vedenie a nedostanú ho. Napríklad, toto sa najãastej‰ie stáva
v nespoãetn˘ch situáciách, v ktor˘ch sú voºby triviálne alebo akákoºvek voºba
je akceptovateºná.
Mali by sme veci skúmaÈ v na‰ich mysliach, pouÏívajúc deduktívnu moc ná‰ho
Stvoriteºa, ktorú nám dal. Potom sa máme modliÈ o vedenie a konaÈ podºa neho,
keì ho obdrÏíme. Ak neobdrÏíme vedenie, máme konaÈ podºa ná‰ho najlep‰ieho
vedomia. ªudia, ktorí zotrvávajú vo vyhºadávaní vedenia pre veci, v ktor˘ch sa
Pán rozhodol, Ïe nás nebude viesÈ, si môÏu vym˘‰ºaÈ odpovede vo svojej vlastnej
fantázii alebo zaujatosti alebo aj môÏu obdrÏaÈ odpoveì prostredníctvom média
falo‰ného zjavenia“ („Our Strengths Can Become Our Downfall“, Ensign, okt.
1994, 13–14).
Ak˘ vzÈah je medzi nasledovaním ná‰ho vlastného úsudku a spoliehaním sa na
Ducha?

·túdium so spoloãníkom
• Hovorte o svojich spoloãn˘ch modlitbách so svojím spoloãníkom. Sú vedené
Duchom Svät˘m? ObdrÏali ste odpovede na va‰e modlitby? Keì sa modlíte ako
spoloãníci:

– Veríte, Ïe Boh vám dá to o ão Ïiadate v spravodlivosti?
– Uvedomujete si a vzdávate vìaku za odpovede na va‰e modlitby?
– Modlíte sa menovite za ºudí a zvaÏujete ich potreby?
– Modlíte sa za seba navzájom a za to, aby vás Duch viedol?
– ObdrÏali ste odpovede na svoje modlitby?
Diskutujte ako spoloãníci o tom, ako budete vyhºadávaÈ Ducha svedomitej‰ie.

• Prediskutujte rozdielne spôsoby, ktor˘mi ºudia popisujú vplyv Ducha Svätého.
Zapí‰te si vyjadrenia, ktoré záujemcovia poznamenali o svojich záÏitkoch s Duchom
pri v˘uãbe evanjelia a pri tom ako sa snaÏia dodrÏiavaÈ záväzky. Ako môÏete pomôcÈ
ostatn˘m rozpoznaÈ tento posvätn˘ vplyv? Ako sa môÏete vyvarovaÈ toho, aby ste
boli manipulatívnymi, keì tak ãiníte?

• ZváÏte a prediskutujte ako sa vás t˘ka nasledovná rada: „NemôÏete vnucovaÈ
duchovné veci. Také slová ako prinútiÈ, donútiÈ, nútiÈ, nátlak, vyÏadovaÈ, neopisujú
na‰e v˘sady maÈ Ducha. NemôÏete viac nútiÈ Ducha k odpovedi ako môÏete nútiÈ
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púãik kvitnúÈ alebo kuriatko sa liahnuÈ predt˘m ako je jeho ãas. MôÏete vytvoriÈ
atmosféru, ktorá ur˘chli rast, v˘Ïivu a ochranu, ale nemôÏete vnucovaÈ alebo
nútiÈ: musíte ãakaÈ na v˘voj“ (Boyd K. Packer, „The Candle of the Lord“, Ensign,
jan. 1983, 53).

• Diskutujte o nasledovn˘ch vyhláseniach a o tom, ako tieto zásady môÏu zmeniÈ
oboje, va‰e modlitby a va‰u prácu. Ako môÏu va‰e modlitby ovplyvniÈ va‰e
plánovanie, stanovenie cieºov, prácu a kaÏdodenné ãinnosti?
„Na‰e skutky sú vo veºkej miere deÈmi na‰ich modlitieb. To, Ïe sme sa modlili
spôsobuje, Ïe konáme; na‰e oprávnené Ïiadosti majú úãinok na naberaní
správneho kurzu v na‰om vedení“ (Bruce R. McConkie, „Why the Lord Ordained
Prayer“, Ensign, jan. 1976, 12).
„Úprimná modlitba spôsobuje to, Ïe keì Ïiadame o akékoºvek poÏehnanie alebo
cnosÈ mali by sme pracovaÈ na poÏehnaniach a kultivovaÈ cnosÈ“ (David O. McKay,
Secrets of a Happy Life, 114–15).
„PoÏiadajte [Boha], aby vás dal práve na také miesto, kde vás chce maÈ a aby
vám povedal ão chce, aby ste robili a cítili, Ïe ste poruke to robiÈ“ (Brigham
Young, Discourses of Brigham Young, vyb. John A. Widtsoeom [1954], 46).

Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Pripravte lekciu zameranú na pouÏite vhodného a úctivého jazyka v modlitbe.
• Ak je to vhodné, nechajte misionárov, aby sa podelili o príbeh alebo záÏitok, ktor˘
mali poãas posledného svedeckého zhromaÏdenia, vyuãovanej lekcie alebo pri inej
príleÏitosti. Duchovné príbehy a záÏitky, o ktoré sa delia ostatní ºudia môÏu pomôcÈ
rozvíjaÈ vieru a rozpoznaÈ, Ïe vplyv Ducha je v‰eobecne a ãasto evidentn˘.

• Vyjadrite vìaãnosÈ za evidentnosÈ Pánovej ruky vo svojej práci (pozri NaZ 59:21).
Diskutujte o tom ako vám vyjadrenie vìaãnosti pomohlo vidieÈ mal˘ ale veºmi
v˘znamn˘ smer, ktor˘m vás Pán poÏehnal (pozri Ether 3:5).

• PoÏiadajte misionárov o príhovor na tému misia a moc Ducha Svätého.
• PoÏiadajte novo obráten˘ch, aby pohovorili o tom ako boli on alebo ona
ovplyvnení Duchom e‰te ako záujemcovia.

Prezident misie
• PríleÏitostne poÏiadajte misionárov, aby do svojich t˘Ïdenn˘ch listov pre vás
zahrnuli vhodn˘ duchovn˘ záÏitok.

• Pri pohovoroch sa príleÏitostne sp˘tajte misionárov na ich ranné a veãerné
modlitby. Op˘tajte sa, ãi si myslia, Ïe ich modlitby sú zmysluplné.

• Op˘tajte sa misionárov ako ich záujemcovia cítia a rozpoznávajú Ducha.
• Ak je to vhodné, rozpovedzte misionárom ako získavate zjavenie pri transferoch
alebo pri misionároch, ktorí sú neposlu‰ní alebo potrebujú pomoc a pri náukách,
ktoré uãíte.
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ZváÏte toto
• Ak˘m spôsobom je Kniha Mormonova závern˘m kameÀom ná‰ho náboÏenstva?
• Ak˘m spôsobom odpovedá Kniha Mormonova na veºké otázky du‰e?
• Preão je Kniha Mormonova tak v˘znamná v procese obrátenia?
• Ako by som mal pouÏívaÈ Knihu Mormonovu pri budovaní viery a pri pomoci ostatn˘m prísÈ
bliÏ‰ie k Bohu?
• Preão je sºub v Moroni 10:3–5 tak dôleÏit˘ v misionárskej práci?

K

niha Mormonova je siln˘m dôkazom Kristovej boÏskosti. TaktieÏ je dôkazom
znovuzriadenia prostredníctvom proroka Josepha Smitha. Nevyhnutnou súãasÈou
obrátenia je prijatie svedectva od Ducha Svätého o tom, Ïe Kniha Moromonova je pravdivá.
Ako misionár musíte maÈ najskôr osobné svedectvo o tom, Ïe Kniha Mormonova je
pravdivá. Toto svedectvo potom vedie k hlbokej a trvalej viere v silu Knihy Mormonovej
poãas, procesu obrátenia. Buìte si ist˘, Ïe Duch Svät˘ dosvedãí komukoºvek, kto ãíta
a prem˘‰ºa o Knihe Mormonovej a p˘ta sa Boha s úprimn˘m srdcom, skutoãn˘m úmyslom
a vierou v Krista, ãi je pravdivá. Toto svedectvo Ducha Svätého má byÈ stredobodom
vá‰ho záujmu pri v˘uãbe.

Kniha Mormonova je závern˘ kameÀ ná‰ho náboÏenstva
Joseph Smith uãil, Ïe Kniha Mormonova je závern˘ kameÀ
ná‰ho náboÏenstva (pozri úvod Knihy Mormonovej). Pri inej
príleÏitosti vyhlásil: „Dajte preã Knihu Mormonovu a zjavenia,
a kde je [potom] na‰e náboÏenstvo? Nemáme Ïiadne“ (History
of the Church, 2:25).
Klenba je pevná architektonická stavba, zhotovená z kameÀov
v tvare klinov, ktoré sú zaklinené jeden do druhého. Prostredn˘
kameÀ, alebo závern˘ kameÀ, je obyãajne väã‰í neÏ ostatné

ZÁVERN¯ KAME≈
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kamene a uzamyká polohu ostatn˘ch kameÀov. Keì Joseph Smith nazval Knihu
Mormonovu závern˘m kameÀom ná‰ho náboÏenstva, uãil, Ïe Kniha Mormonova drÏí
na‰e náboÏenstvo pokope. Prezident Ezra Taft Benson povedal, Ïe Kniha Mormonova je
závern˘m kameÀom aspoÀ troma spôsobmi:
Svedãí o Kristovi. „Kniha Mormonova je závern˘m kameÀom v na‰om svedectve o JeÏi‰ovi
Kristovi, ktor˘ je Sám o Sebe uholn˘m kameÀom v‰etkého ão robíme. Vydáva svedectvo
o Jeho skutoãnosti s mocou a zrozumiteºnosÈou.“
PlnosÈ náuky. „Samotn˘ Pán vyhlásil, Ïe Kniha Mormonova obsahuje plnosÈ evanjelia
JeÏi‰a Krista (pozri Naz 20:9). ... V Knihe Mormonovej nájdeme plnosÈ tak˘ch náuk, ktoré
sú nevyhnutné pre na‰e spasenie. A sú vyuãované zrozumiteºne a jednoducho, tak aby sa
aj deti mohli uãiÈ cestám spasenia a pov˘‰enia.“
Základ svedectva. „Tak ako sa klenba zrúti, ak sa odstráni
závern˘ kameÀ, tak sa stane so v‰etk˘m, tak v‰etko za ãím
Cirkev stojí a padá s pravdivosÈou Knihy Mormonovej.
Nepriatelia Cirkvi tomuto jasne rozumejú. Toto je to,
preão zachádzajú tak ìaleko pri pokusoch vyvrátiÈ Knihu
Mormonovu, tak aby bola zdiskreditovaná a prorok
Joseph Smith by sa zviezol s Àou. A taktieÏ na‰e tvrdenie
o kºúãoch kÀaÏstva, zjaveniach a znovuzriadenej Cirkvi.
Ale svojim spôsobom, ak je Kniha Mormonova pravdivá—
a milióny práve teraz svedãia, Ïe majú svedectvo Ducha
o tom, Ïe je rozhodne pravdivá—tak ãlovek musí akceptovaÈ
tvrdenie o znovuzriadení a o v‰etkom ão s ním súvisí“ (A
Witness and a Warning [1988], 18–19).
Kniha Mormonova spoloãne s Duchom je vá‰ najv˘znamnej‰í zdroj v procese obrátenia.
Je najsprávnej‰ia spomedzi v‰etk˘ch kníh na zemi (pozri úvod Knihy Mormonovej).
Zreteºne uãí náuku o Kristovi, obzvlá‰È v lekciách, ktoré uãíte záujemcov. PouÏívajte ju
ako hlavn˘ zdroj uãenia znovuzriadeného evanjelia. Nasledujú príklady jednoduch˘ch
právd vyuãovan˘ch v Knihe Mormonovej, ktoré budete uãiÈ záujemcov.
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Misionárska lekcia

Náuky

Odkazy

Posolstvo o znovuzriadení
evanjelia JeÏi‰a Krista

Odpadlíctvo, znovuzriadenie,
Joseph Smith, kÀazská právomoc.

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

Plán spásy

„ÚÏasn˘ plán veãného Boha“,
vrátane pádu Adama, uzmierenia,
vzkriesenia a súdu.

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

Evanjelium JeÏi‰a Krista

Viera v Krista, pokánie, krst, dar Ducha
Svätého a vytrvanie aÏ do konca

2. Nefi 31–32
3. Nefi 11; 27

Prikázania; zákony a obrady

Obrady ako sú krst, konfirmácia,
vysvätenie za kÀaza a Veãera Pána

3. Nefi 11:22–28; 18
Moroni 2–6
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âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Do vá‰ho ‰tudijného denníka si zapisujte odpovede na nasledovné otázky:
• Ako ovplyvnilo ‰túdium Knihy Mormonovej va‰e svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi?
• Ako môÏete pomôcÈ pouÏívaÈ Knihu Mormonovu pri budovaní svedectva ostatn˘ch?
·túdium písma
âo hovorí Spasiteº Knihe Mormonovej?
NaZ 1:29
NaZ 3:19–20
NaZ 17:6

NaZ 19:26–27
NaZ 20:5–16
NaZ 33:16

NaZ 42:12
MojÏi‰ 7:62

Fotografia s láskav˘m dovolením C. Harrisoma Conroya Co., Inc. Nekopírujte.

Kniha Mormonova svedãí o Kristovi
Hlavn˘m cieºom Knihy Mormonovej je to, Ïe má
pomôcÈ v‰etk˘m ºuìom poznaÈ, Ïe JeÏi‰ je Kristus
(pozri titulnú stranu Knihy Mormonovej). Svedãí
o Kristovi t˘m, Ïe potvrdzuje skutoãnosÈ Jeho
Ïivota, poslania a moci. Uãí pravú náuku t˘kajúcu
sa uzmierenia—základ plánu spásy. Mnohí z t˘ch,
ktor˘ch záznamy sú uchované v Knihe
Mormonovej videli Krista osobne. Brat Jaredov,
Nefi a Jákob videli Krista predt˘m ako sa narodil.
Mormon a Moroni videli vzkrieseného Krista.
K tomu v‰etkému, veºké mnoÏstvo ºudí videlo
Spasiteºa pri Jeho krátkej náv‰teve medzi Nefitmi
(pozri 3. Nefi 11–28). Tí, ktorí vedia málo alebo
nevedia niã o Spasiteºovi, Ho spoznajú pri ãítaní,
prem˘‰ºaní a pri modlitbe t˘kajúcej sa Knihy
Mormonovej.
Svedectvo Knihy Mormonovej utvrdzuje svedectvo Biblie o tom, Ïe JeÏi‰ je Jednoroden˘
Syn BoÏí a Spasiteº sveta. Keì uãíte plnosÈ evanjelia JeÏi‰a Krista, ãasto svedãíte
o Spasiteºovi a Vykupiteºovi sveta. Mocou Ducha Svätého pridáte svoje Ïivé svedectvo
o pravdivosti tohoto posolstva.
·túdium písma
Ako zdôvodnili proroci Knihy Mormonovej to, preão písali svoje záznamy?
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
Jákob 1:4–7
Jákob 4:1–6, 12
Enos 1:13
Jarom 1:2
Omni 1:25–26

Slová Mormonove 1:3–8
Alma 37:2, 14
3. Nefi 5:14–15
Mormon 8:35
NaZ 3:16–20
NaZ 10:46–48
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Kniha Mormonova a Biblia sa navzájom podporujú
Názory ºudí na Bibliu sú znaãne rozdielne. Niektorí veria, Ïe Biblia je absolútne
dokonalá, bez chyby, a Ïe je tam v‰etko ão potrebujeme k spaseniu. ëal‰í si myslia,
Ïe Biblia je literatúra hodná ‰túdia, ale popierajú, Ïe je dôkazom o boÏskosti Krista
a o zázrakoch alebo priamych zjaveniach od Boha. Niektorí sa rozhodli Bibliu ignorovaÈ
a ostatní nikdy Bibliu nevideli alebo ju nemali ‰ancu ãítaÈ.
Svätí neskor‰ích dní veria, Ïe Biblia je slovo BoÏie, ak je správne preloÏená (pozri
âlánky viery 1:8). Kniha Mormonova podporuje Bibliu, nabáda nás k jej ãítaniu, svedãí
o pravdivosti jej posolstva a je vzdialená od vzájomného súperenia s Àou. Mali by ste
pouÏívaÈ Knihu Mormonovu a Bibliu tak, aby sa vzájomne podporovali.
Kniha Mormonova hovorí o dávnych zmluvách, ktoré Boh uãinil so Svojimi deÈmi; Biblia
nám hovorí o veºk˘ch prorokoch, ktorí tak isto obdrÏali tieto zmluvy prostredníctvom
viery. Kniha Mormonova svedãí o Kristovi a Jeho uzmierení; Biblia poskytuje správy o
Jeho narodení, sluÏbe, smrti, uzmierení a vzkriesení. Preto sa Biblia a Kniha Mormonova
vzájomne dopæÀajú a obohacujú.
Edícia písiem SND verzia Biblie kráºa Jakuba a Kniha Mormonova v angliãtine obsahujú
vzájomné odkazy a ‰tudijné pomôcky, ktoré robia drevo Júdovo (Bibliu) a drevo Jozefovo
(Knihu Mormonovu) jedn˘m v na‰ich rukách (pozri Ezechiel 37:15–17; pozri tieÏ 1. Nefi
13:34–41; 2. Nefi 3:12; 29:8). Dajte prednosÈ pasáÏam z Knihy Mormonovej, keì vyuãujete,
ale tieÏ ukáÏte ako Kniha Mormonova a Biblia uãia tie isté zásady.
VyuÏívajte Knihu Mormonovu na objasnenie a vysvetlenie pasáÏí z Biblie. Napríklad,
Nov˘ Zákon uvádza, Ïe Kristus bol pokrsten˘, aby „naplnil v‰etku spravodlivosÈ“
(Matú‰ 3:14–15). Kniha Mormonova vysvetºuje, ão to znamená naplniÈ v‰etku spravodlivosÈ
(pozri 2. Nefi 31:5–9).
Keì pouÏijete Knihu Mormonovu a Bibliu ako rovnocenné zväzky písiem, spoloãne
prekonajú nezhodu a napravia falo‰né náuky (pozri 2. Nefi 3:12).
Biblia uãí o zákone svedectva nasledovné: „Svedectvo dvoch alebo troch svedkov dokáÏe
kaÏdé slovo“ (2. Korintsk˘m 13:1). V súlade s t˘mto zákonom, obe, Kniha Mormonova
a Biblia, svedãia o JeÏi‰ovi Kristovi.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
Vyhºadajte vzájomné údaje v Knihe Mormonovej a Biblii na nasledovné témy. Príklady sú
v zátvorkách za kaÏdou témou. Pridajte svoje vlastné pasáÏe a témy.
• Proroci (Amos 3:7 a Jákob 4:4–6)
• Odpadlíctvo (2. Timoteovi 4:3–4 a 2. Nefi 28)
• Znovuzriadenie (Skutky 3:19–21 a 1. Nefi 13:34–42.)
• Deti BoÏie (Skutky 17:29 a 1. Nefi 17:36)
·túdium písma
âo hovorí Biblia o Knihe Mormonovej?
Ján 10:16
Izaiá‰ 29:4, 11–18

Ezechiel 37:15–17

Guide to the Scriptures, „Ephraim“, podtitul:
The Stick of Ephraim or Joseph

âo hovorí Kniha Mormonova o Biblii?
1. Nefi 13:20–29, 40–41
2. Nefi 29:3–14
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Ak˘m spôsobom slúÏia obe knihy ako svedectvá o Kristovi?
2. Nefi 29:8

Ján 20:31

Skutky 10:43

Kniha Mormonova odpovedá na otázky du‰e
Prezident Ezra Taft Benson povedal, Ïe misionári „potrebujú ukázaÈ ako [Kniha
Mormonova] odpovedá na veºké otázky du‰e“ („Flooding the Earth with the Book of
Mormon“, Ensign, nov. 1988, 5).
„Veºké otázky du‰e“ môÏu obsahovaÈ otázky ako sú tieto: Naozaj existuje Boh? Existoval
som predt˘m ako som sa narodil? Budem ÏiÈ potom ako zomriem? Ak˘ je zmysel Ïivota?
Je JeÏi‰ naozaj Spasiteº?
Ostatné otázky sa môÏu zameriavaÈ viac na
momentálne potreby: Ako môÏem zlep‰iÈ vzÈah
s mojou manÏelkou? Akom môÏem pomôcÈ mojim
deÈom vyhnúÈ sa drogám alebo nemorálnosti?
Ako môÏem nájsÈ prácu a podporovaÈ svoju
rodinu?
Evanjelium JeÏi‰a Krista nám pomáha
odpovedaÈ na oba druhy otázok. Keì získavame
vieru v to, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá,
môÏeme zaãaÈ s odpoveìami na otázky o zmysle
Ïivota a o oãakávaní veãného Ïivota. Kniha
Mormonova opisuje plán ‰Èastia, ktor˘ dáva
Ïivotu zmysel a nadhºad. Odpovede na také
otázky aké sú tie nasledovné, sú jasne vyuãované
v Knihe Mormonovej.
• Existuje Boh? (Alma 22)
• âo odo mÀa JeÏi‰ Kristus oãakáva? (2. Nefi 9)
• Ako mi pomáha viera v JeÏi‰a Krista? (Alma 36)
• Existuje Ïivot po smrti? (Alma 40)
• Ak˘ je zmysel Ïivota? (Alma 34)
• Preão Boh dovolí nastolenie zla a utrpenia? (2. Nefi 2; Alma 14:9–11; 60:13)
• Potrebuje moje bábätko byÈ pokrstené? (Moroni 8)
• Pozná ma Boh? (Alma 5:38, 58)
• Odpovie Boh na moje modlitby? (Enos 1)
• Ako môÏem nájsÈ pokoj a ‰Èastie? (Mosiá‰ 2, 4)
• Ako môÏe byÈ moja rodina ‰Èastnej‰ia a jednotnej‰ia? (Mosiá‰ 2)
• Ako môÏu byÈ moja rodina a kariéra v rovnováhe? (3. Nefi 13)
• Ako môÏem posilniÈ vzÈah s mojou manÏelkou? (3. Nefi 14)
• Ako sa môÏem vyhnúÈ zlu, ktoré ohrozuje moju rodinu? (Alma 39)
• Ako sa môÏem vyhnúÈ hriechu? (Helaman 5)
Keì ãítame Knihu Mormonovu pod vedením Ducha, pomôÏe nám to zodpovedaÈ na‰e
osobné otázky. Uãí nás, Ïe modlitba a zjavenie sú kºúãom k vyrie‰eniu konkrétnych
problémov. Pomáha nám to maÈ vieru v to, Ïe Boh odpovie na na‰e modlitby.
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Kniha Mormonova nám tieÏ pomáha porozumieÈ
tomu, Ïe BoÏie prikázania nie sú obmedzujúci
„Vo svete, ktor˘ je stále
zoznam toho, ão máme a nemáme robiÈ, ale návod
viac nebezpeãnej‰í ... má
k ‰Èastnému, poÏehnanému Ïivotu. Keì zaãíname
rozumieÈ tomu, Ïe prvé zásady a obrady evanjelia
Kniha Mormonova: ëal‰ie
sú tou cestou k poÏehnanému Ïivotu, zaãíname si
svedectvo o JeÏi‰ovi Kristovi
uvedomovaÈ, Ïe tieto zásady pomáhajú zodpovedaÈ
vyÏivujúcu moc lieãiÈ
akúkoºvek otázku a naplniÈ akúkoºvek potrebu.
vyhladované du‰e sveta.“
Napríklad, porozumieme tomu, Ïe pokánie,
odpustenie a zmluva slúÏiÈ ostatn˘m sú nevyhnutné
– PREZIDENT BOYD K. PACKER
v zlep‰ovaní na‰ich vzÈahov s manÏelom ãi
„THE BOOK OF MORMON: ANOTHER TESTAMENT OF
JESUS CHRIST“, ENSIGN, NOV. 2001, 64
manÏelkou. Vidíme, Ïe viera v Krista, prijatie
a dodrÏiavanie zmlúv a nasledovanie nabádaní
Ducha môÏu pomôcÈ mlad˘m ºuìom vyhnúÈ
sa obrovsk˘m poku‰eniam, ktoré ich obklopujú.
Evanjelium môÏe vyrie‰iÈ skoro kaÏdú otázku alebo potrebu. Pán hovorí, Ïe toto je to,
preão budete vyuãovaÈ zásady Jeho evanjelia, ktoré sú v Biblii a v Knihe Mormonovej,
v ktor˘ch je plnosÈ evanjelia (pozri NaZ 42:12).
âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
Vytvorte si zoznam „veºk˘ch otázok du‰e“, ktoré sa záujemcovia p˘tali. Vyhºadajte ver‰e v Knihe
Mormonovej, ktoré odpovedajú na tieto otázky. Zapí‰te odpovede do va‰ich ‰tudijn˘ch denníkov
a pouÏite ich pri v˘uãbe.

Kniha Mormonova privádza ºudí bliÏ‰ie k Bohu
âo sa t˘ka Knihy Mormonovej, prorok Joseph Smith povedal, Ïe dodrÏiavaním predpisov
v nej uveden˘ch, sa ãlovek viac priblíÏi Bohu, neÏ prostredníctvom akejkoºvek inej knihy
(pozri úvod Knihy Mormonovej). Kniha Mormonova je odrazov˘ mostík k svedectvu
a osobnému zjaveniu. PouÏívanie Knihy Mormonovej pomáha ºudom získaÈ duchovné
skúsenosti, hlavne svedectvo od Ducha Svätého o tom, Ïe kniha sama o sebe je pravdivá.
Neustálym vyz˘vaním ºudí k tomu, aby Ïili podºa zásad nachádzajúcich sa v Knihe
Mormonovej, im pomôÏete rozvinúÈ vieru v JeÏi‰a Krista a privediete ich bliÏ‰ie k Bohu.
Prezident Gordon B. Hinckley vyhlásil: „Tí, ktorí s modlitbou ãítali [Knihu Mormonovu],
ãi sú bohatí alebo chudobní, vzdelaní alebo nevzdelaní, rástli prostredníctvom jej moci ...
Bez pochybnosti vám sºubujem to, Ïe ak budete s modlitbou ãítaÈ Knihu Mormonovu,
nezáleÏiac na tom koºkokrát ste ju uÏ ãítali, príde do va‰ich s⁄dc ... Duch Pána. Potom
príde posilÀujúce predsavzatie kráãaÈ v poslu‰nosti Jeho prikázaní, a potom príde pevnej‰ie
svedectvo o Ïivej skutoãnosti Syna BoÏieho“ („The Power of the Book of Mormon“,
Ensign, jún 1988, 6).

VyuÏívajte Knihu Mormonovu, keì reagujete na námietky
Veºa ºudí nebude veriÈ v‰etkému, ão ich budete uãiÈ. Prezident Ezra Taft Benson uãil
ako môÏe byÈ Kniha Mormonova hlavn˘m zdrojom v reakcii na takého situácie:
„PouÏívame Knihu Mormonovu, aby sme zvládli námietky v Cirkvi...
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...V‰etky námietky, ãi sa t˘kajú potratov, mnohoÏenstva, svätenia siedmeho dÀa a pod.,
jednoducho sme závislí od toho, ão dostal Joseph Smith a jeho nasledovníci a proroci BoÏí
obdrÏaním boÏského zjavenia.
... Je iba jeden problém, ktor˘ musí ten ão vzÈahuje
námietku rozrie‰iÈ sám pre seba, a to je to ãi je Kniha
Mormonova pravdivá. PretoÏe ak je Kniha Mormonova
pravdivá, potom JeÏi‰ je Kristus, Joseph Smith bol Jeho
prorok, Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní je
pravá a je vedená prorokom dne‰n˘ch dní, ktor˘
dostáva zjavenia.
Na‰ou najväã‰ou úlohou je hlásaÈ evanjelium a robiÈ to
efektívne. Nie sme povinní zodpovedaÈ kaÏdú námietku.
V koneãnom dôsledku je kaÏd˘ ãlovek podopieran˘
hradbou viery, a preto k nej musí zaujaÈ svoj postoj“
(A Witness and a Warning, 4–5).
Napríklad, úprimní záujemcovia by mohli namietaÈ
proti tomu ão ste ich uãili o Slove múdrosti. PomôÏte im
vidieÈ, Ïe v skutoãnosti je to otázka toho ãi Joseph Smith
hovoril ako BoÏí prorok, keì obnovil toto prikázanie
v tejto dispenzácii. Mohli by ste povedaÈ: „MaÈ vieru
a prijaÈ toto uãenie bude vyÏadovaÈ uistenie sa o tom,
Ïe toto prikázanie pri‰lo prostredníctvom zjavenia od
Boha prorokovi Josephovi Smithovi. Spôsob ak˘m zistíte,
Ïe Joseph Smith je prorok BoÏí, je ten, Ïe budete ãítaÈ a
modliÈ sa o Knihe Mormonovej.“
Záujemcovia si musia sami pre seba vyjasniÈ svoje obavy a námietky. Vy im môÏete
pomôcÈ t˘m, Ïe ich zameriate na posilnenie ich viery v JeÏi‰a Krista—ãítaním a modlitbou
o Knihe Mormonovej. Keì si upevnia svoje svedectvo o znovuzriadení, potom budú maÈ
silu prekonaÈ svoje námietky a obavy.
Keì zodpoviete ich obavy, pamätajte, Ïe va‰e porozumenie pochádza od dne‰n˘ch
prorokov—Josepha Smitha a jeho nástupcov—ktorí dostávajú priame zjavenie od Boha.
Z toho dôvodu, prvá otázka, ktorú má záujemca zodpovedaÈ je, ãi je Joseph Smith prorok
a ãi on alebo ona môÏu túto otázku zodpovedaÈ ãítaním a modlitbou o Knihe Mormonovej.
Joseph Smith a Kniha Mormonova
Jedin˘m spôsobom, ako zistíte, Ïe Joseph Smith je prorok BoÏí je ten, Ïe budete ãítaÈ a modliÈ
sa o Knihe Mormonovej.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Do svojho ‰tudijného denníka si zapí‰te odkazy t˘kajúce sa Josepha Smitha a Knihy
Mormonovej, ktoré budete pouÏívaÈ vo va‰ej reakcii na nasledovné námietky alebo obavy:
• „Neverím v to, Ïe Boh e‰te hovorí k ºudom.“
• „Verím, Ïe môÏem správnej‰ie uctievaÈ Boha svojím vlastn˘m spôsobom neÏ
prostredníctvom nejakého organizovaného náboÏenstva.“
• „Preão sa musím vzdaÈ pitia vína pri jedle, keì vstúpim do va‰ej cirkvi?“
• „Preão potrebujem evanjelium?
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Ako by ste mali vyuÏívaÈ Knihu Mormonovu?
Mnohí záujemcovia neãítajú Knihu Mormonovu alebo jej nerozumejú, keì ju ãítajú. Tí,
ktorí neãítajú alebo nerozumejú Knihe Mormonovej, budú maÈ problémy získaÈ svedectvo
o jej pravdivosti.
âítajte Knihu Mormonovu so svojimi záujemcami
Keì ãítate spoloãne, modlite sa o to, aby Duch Svät˘ svedãil záujemcom o tom, Ïe Kniha
Mormonova je pravdivá.

MôÏete záujemcom pomôcÈ tak, Ïe
budete Knihu Mormonovu ãítaÈ s nimi.
Modlite sa pri v˘bere jednotliv˘ch pasáÏí,
aby adresne rozrie‰ili ich námietky a obavy.
MôÏete ju ãítaÈ spoloãne ako súãasÈ va‰ej
náv‰tevy alebo pri následnom dohliadnutí,
ãi záujemcovia dodrÏujú svoje záväzky. TieÏ
môÏete zariadiÈ, aby ãlenovia ãítali so
záujemcami.
Niektoré obzvlá‰È dôleÏité pasáÏe zah⁄Àajú
titulnú stranu, úvod (hlavne posledné dva
odstavce) a Moroni 10:3–5. Tieto pasáÏe pomôÏu záujemcom porozumieÈ tomu, ako môÏu
získaÈ svedectvo o Knihe Mormonovej. Povzbuìte ich, aby ãítali Knihu Mormonovu od
zaãiatku, vrátane svedectiev troch a ôsmich svedkov a svedectva Josepha Smitha.
âítajte a diskutujete o krátkych pasáÏach (ako sú 1. Nefi 3:7 alebo Mosiá‰ 2:17) a dlh‰ích
pasáÏach alebo kompletn˘ch kapitolách (ako sú 2. Nefi 31, Alma 7 alebo 3. Nefi 18).
Keì ãítate spoloãne so záujemcami, zastavte sa
obãas a diskutujte o tom ão ãítate. Vyzdvihnite
„Prosím neberte Knihu
kºúãové posolstvá alebo dôleÏité náuky, na ktoré
Mormonovu spôsobom „dajme
treba dávaÈ pozor pri spoloãnom ãítaní. Podeºte
tomu“. Modlite sa o vedenie
sa o vhodné porozumenie, pocity, svedectvá
ako ão najefektívnej‰ie vyuÏiÈ
a osobné skúsenosti. PomôÏte ostatn˘m cítiÈ
duchovnú silu Knihy Mormonovej. T˘mto
Knihu Mormonovu vo va‰ej
spôsobom ich môÏete uãiÈ pravú náuku priamo
misii. Sºubujem vám, Ïe ak
z Knihy Mormonovej. Pokraãujte v tomto zvyku
tak uãiníte, va‰e mysle budú
pri nasledovn˘ch náv‰tevách tak, aby ºudia,
osvietené poznaním smeru,
ktor˘ch uãíte mohli rozvinúÈ túto schopnosÈ
ktor˘m ju máte niesÈ.“
ãítaÈ a modliÈ sa samostatne.
Uãte zásady a náuky tak, Ïe budete pouÏívaÈ
– STAR·Í JOSEPH B. WIRTHLIN
SEMINÁR PRE NOV¯CH MISIJN¯CH PREZIDENTOV,
slová a frázy prorokov Knihy Mormonovej.
23. JÚNA 1999
Vysvetlite pozadie a súvislosÈ pasáÏe. Vysvetlite
neznáme slová a frázy.
„Prirovnajte“ seba a svojich záujemcov k tomu, ão ste ãítali t˘m, Ïe vyhºadáte to ão je
dôleÏité pre vás osobne, a tieÏ pre va‰ich záujemcov (pozri 1. Nefi 19:23). „PrirovnávaÈ“
je vytváranie my‰lienkového mosta medzi porozumením a Ïitím náuky. Aby ste ãítal
s úprimnosÈou, ozajstn˘m záujmom, musíte byÈ vy a tí, ktor˘ch uãíte ochotní konaÈ na
základe náuky, zaãleniÈ ju do svojho kaÏdodenného Ïivota, a ak je to nevyhnuté, ãiniÈ
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• „Nefi, tak isto ako vy, ãelil neºahkej v˘zve. Ale uplatnil vieru v to, Ïe pôjde a urobí to
ão mu Pán prikázal, lebo On mu umoÏní uspieÈ. (âítajte 1. Nefi 3:7.) Ja viem, Ïe Boh
pre vás pripravil cestu ako ÏiÈ podºa Slova múdrosti.“
• „Ján, je dobré, Ïe sa chcete oslobodiÈ od pocitu viny, ktor˘ máte. Tak ako Spasiteº
prisºúbil Nefitom, ak ãiníte pokánie, dáte sa pokrstiÈ a obdrÏíte Ducha Svätého budete
stáÈ bez viny pred Otcom.“ (âítajte 3. Nefi 27:16.)
Spoºahnite sa na sºub v Moroni 10:3–5. KaÏd˘ ãlovek, ktor˘ s úprimnosÈou ãíta a modlí sa
o tejto knihe, môÏe s urãitosÈou spoznaÈ, Ïe je pravdivá prostredníctvom moci Ducha
Svätého. Urobte v‰etko ão môÏete, aby ste záujemcom pomohli:
• âítajte Knihu Mormonovu a prem˘‰ºajte o jej posolstve t˘kajúcom sa JeÏi‰a Krista.
• Modlite sa k Bohu s vierou v JeÏi‰a Krista, aby ste obdrÏali svedectvo o tom, Ïe Kniha
Mormonova je pravdivá, a Ïe Joseph Smith je prorok znovuzriadenia.
• Modlite sa úprimne a majte ozajstn˘ záujem, ão znamená, Ïe máte záujem konaÈ na
základe odpovede, ktorú obdrÏíte od Boha.
TieÏ by ste mali uplatÀovaÈ tento sºub pri posilÀovaní a obnovovaní vá‰ho vlastného
svedectva o Knihe Mormonovej. Toto obnovené svedectvo vám pomôÏe zachovaÈ
neochvejnú dôveru v to, Ïe kaÏd˘, kto vyuÏije tento sºub, obdrÏí odpoveì.
PoÏívajte Knihu Mormonovu v kaÏdom aspekte va‰ej práce
Kniha Mormonova je v˘znamn˘ zdroj v procese obrátenia. PouÏívajte ju ako hlavn˘ zdroj pre
v˘uãbu znovuzriadeného evanjelia.

Zapamätajte si toto:
• Kniha Mormonova je závern˘ kameÀ ná‰ho svedectva o JeÏi‰ovi Kristovi, na‰ej náuky
a na‰ich svedectiev.
• Kniha Mormonova vyuãuje jednoduché náuky nachádzajúce sa v misionárskych lekciách.
• PouÏite Knihu Mormonovu tak, aby ste zodpovedali otázky du‰e a reagovali na námietky
ohºadom Cirkvi.
• Neustále ãítajte z Knihy Mormonovej so svojimi záujemcami a novo obráten˘mi. Urobte
v‰etko ão môÏete, aby ste im pomohli samostatne ãítaÈ kaÏd˘ deÀ a pouÏívaÈ to, ão sa
nauãili vo svojich Ïivotoch.
• Spoºahnite sa na Pánov sºub, Ïe kaÏd˘ ãlovek, ktor˘ s úprimnosÈou ãíta a modlí sa o Knihe
Mormonovej, bude vedieÈ o jej pravdivosti prostredníctvom moci Ducha Svätého.
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Nápady pre ‰túdium a vyuÏitie
Osobné ‰túdium
• âítajte 2. Nefi 2, 9, 30, 31, 32 a podãiarknite kaÏd˘ odkaz na JeÏi‰a Krista.
Urobte si zoznam v‰etk˘ch mien a titulov pre Krista pouÏit˘ch v t˘chto kapitolách.
Podãiarknite Kristom hovorené slová. Podãiarknite Jeho vlastnosti a Jeho ãiny.
MoÏno budete chcieÈ pokraãovaÈ v tomto zvyku poãas ãítania celej Knihy
Mormonovej.

• Zapisujte si do vá‰ho ‰tudijného denníka ako ste sa cítili, keì ste po prv˘krát
získali svedectvo o tom, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá.

• Ver‰ v NaZ 20:17 pouÏíva frázu „prostredníctvom t˘chto vecí vieme“, aby predstavil
náuky vyuãované a objasnené prostredníctvom Knihy Mormonovej. âítajte NaZ
20:15–35 a vytvorte zoznam náuk, ktoré sú tu spomenuté. Vyberte jednu z t˘chto
náuk a pouÏite Guide to the Scriptures pri porovnaní vá‰ho zoznamu s t˘m ão uãí
Biblia o t˘chto náukách.

• Porovnajte Kázanie na hore v Matú‰ovi 5–7 a Kristovo kázanie v chráme
v 3. Nefi 12–14. Vytvorte si zoznam jednoduch˘ch a vzácnych právd
znovuzriaden˘ch prostredníctvom Knihy Mormonovej.

• Vytvorte si zoznam otázok, ktoré sa záujemci p˘tali. Vyhºadajte pasáÏe v Knihe
Mormonovej, ktoré odpovedajú na tieto otázky a pouÏite ich pri svojom vyuãovaní,
ak to bude potrebné.

• Nájdite ver‰ v Knihe Mormonovej, ktor˘ navÏdy zmenil vá‰ Ïivot. Zaznamenajte
svoje pocity o tomto ver‰i do vá‰ho ‰tudijného denníka.

• Nájdite v‰etky miesta v Knihe Mormonovej, kde sú zaznamenané slova nieãiej
modlitby. Do svojho ‰tudijného denníka zaznamenajte spoloãné znaky kaÏdej
z t˘chto modlitieb.

• âítajte 2. Nefi 33:10–15 a Moroni 10:27–29, 34. âo by ste povedali Nefimu
a Moronimu na súde o va‰om pouÏívaní Knihy Mormonovej? Napí‰te si svoju
odpoveì a stanovte si ciele ako sa zdokonaliÈ.

• Zo záhlaví 11–16 kapitoly Mosiá‰a vypí‰te zoznam toho, ão uãil Abinadi.
Preãítajte tieto kapitoly a roz‰írte svoj zoznam.

• Zo záhlaví 2–5 kapitoly Mosiá‰a vypí‰te zoznam toho, ão uãil kráº Benjamín.
Preãítajte tieto kapitoly a roz‰írte svoj zoznam.

• Poãas vá‰ho kaÏdodenného ãítania Knihy Mormonovej zaznamenajte do svojich
‰tudijn˘ch denníkov pasáÏe, ktoré vás nadchli. Napí‰te ako ich budete pouÏívaÈ vo
svojom Ïivote.

·túdium so spoloãníkom
• âítajte pasáÏe z Knihy Mormonovej spoloãne. Podeºte sa o to, ão ste sa nauãili
a cítili. TieÏ si navzájom vydajte svoje svedectvá.

• Ktor˘m prorokom alebo misionárom z Knihy Mormonovej by ste chcel byÈ
a preão? Podeºte sa o odpoveì s va‰im spoloãníkom.

• âítajte si spoloãne Alma 26 a 29. Podeºte sa o svoje pocity ohºadom misie.
Zapí‰te si svoje pocity do vá‰ho ‰tudijného denníka.

• âítajte si Alma 37:9 a diskutujte aké rozhodujúce boli písma pre Amona a jeho
spoloãníkov misionárov. Nájdite odkazy, ktoré popisujú ako pouÏívali písma.
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• âítajte Alma 11–14 s va‰im spoloãníkom tak, Ïe jeden bude ãítaÈ Almu alebo
Amuleka a druh˘ ohováraãov. Zaznamenajte si, ako títo misionári reagovali
na ÈaÏké otázky.

• âítajte nasledovn˘ pravdiv˘ opis a diskutujte o tom, ão ste sa nauãili o dôleÏitosti
a sile Knihy Mormonovej (mená boli pozmenené).
„Keì sme vyzvali Sniderovcov ku krstu a konfirmácii, sestra Sniderová bola
pripravená, ale brat Snider povedal: ,Nedúfajte zbytoãne, star‰í. Ja neviem, ãi to
vôbec môÏeme urobiÈ!‘ Aj keì brat Snider prijal to, ão sme ho uãili a bol vÏdy
priateºsk˘, bol hlboko znepokojen˘ t˘m, ako jeho rodina zareaguje na to, Ïe vstúpi
do cirkvi.
Po niekoºk˘ch t˘ÏdÀoch, keì sme sa prizerali trápeniu brata Snidera, môj spoloãník
a ja sme mali dojem, Ïe máme znova ãítaÈ 3. Nefi 11 spoloãne so Sniderovcami.
Nikdy nezabudnem na to, ão sa v ten veãer stalo. Keì sme otvorili Knihu Mormonovu,
môj spoloãník vysvetlil: ,Táto kapitola, ako si moÏno spomínate, opisuje Spasiteºovo
stretnutie s ºudom Knihy Mormonovej. Preãítame si o Spasiteºovej láske k t˘mto
ºuìom, a o tom ako ich uãil.‘ Striedali sme sa v ãítaní po dvoch ver‰och. Potom
ako sme sa dostali k 5. ver‰u, môj spoloãník preru‰il ãítanie a povedal: ,VÏdy som
bol nad‰en˘ opisom hlasu, ktor˘ poãuli, a ktor˘ je tu popísan˘. Ten hlas nebol
drsn˘, nebol hlasn˘ a napriek tomu, Ïe to bol tich˘ hlas, mal na nich mocn˘ a
ostr˘ úãinok. Tento hlas nepoãuli iba vo svojich u‰iach, ale hovoril k ich srdciam.‘
Pozeral som sa ako Sniderovci sústredene poãúvali môjho spoloãníka.
Po malej diskusii o modlitbe a naãúvaní Duchu, vy‰iel rad na brata Snidera, aby
ãítal: ,A po tretíkrát porozumeli tomu hlasu, ktor˘ poãuli a hovoril k nim. Pozrite
na Môjho milovaného Syna, v ktorom mám zaºúbenie, a v ktorom som oslávil
Svoje meno a poãúvajte Ho.‘ Brat Snider sa zastavil, sústredene hºadiac na Knihu
Mormonovu. Potom pozrel na mÀa a povedal: ,Nebesk˘ Otec ale musel byÈ hrd˘
na Svojho Syna, v‰akÏe?‘ ,Áno,‘ povedal som. Brat Snider pozrel späÈ na knihu
a znovu sa uprene v hlbokom zamyslení pozeral na stránky otvorené pred ním.
Nakoniec povedal: ,Chcel by som, aby bol Nebesk˘ Otec hrd˘ tieÏ na mÀa.
Prem˘‰ºam ako by asi predstavil mÀa. Hmm, myslím, ak by som ... nuÏ, ak chcem,
aby bol na mÀa hrd˘, tak by som rad‰ej mal robiÈ to, ão chce aby som robil.‘ ,Áno,
myslím Ïe je to dôleÏité,‘ odpovedal som. ,NuÏ,‘ brat Snider pokraãoval. ,Myslím
si, Ïe som sa aÏ príli‰ znepokojoval o to, ão si budú o mne myslieÈ ostatní a skoro
vôbec nie o to, ão si bude myslieÈ Boh.‘Po krátkej pauze brat Snider prik˘vol
a z rozhodn˘m v˘razom povedal: ,Myslím si, Ïe by som rad‰ej mal byÈ pokrsten˘.‘
Jeho odpoveì bola taká neoãakávaná, Ïe sme na neho so spoloãníkom hºadeli
v nemom úÏase. Koneãne môj spoloãník povedal: ,Áno, to by bolo to, ão je
správne urobiÈ. Po pravde, o nieão ìalej v tejto kapitole Spasiteº uãí ....‘ Poãas
toho ako môj spoloãník hovoril som cítil páºavu vo svojom srdci a tieÏ vìaãnosÈ
za moc Knihy Mormonovej.“
Ako títo misionári pouÏili Knihu Mormonovu? Ako ju vy a vá‰ spoloãník môÏete
pouÏívaÈ efektívnej‰ie vo va‰om misionárskom úsilí?

Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Precviãujte si pouÏívanie Knihy Mormonovej spôsobmi zmieÀovan˘mi v hlavn˘ch
nadpisoch tejto kapitoly.

• Zoznam námietok alebo otázok poloÏen˘ch záujemcami. Vzájomne si vysvetlite
ako by ste zodpovedali tieto otázky s pouÏitím Knihy Mormonovej.

• âítajte spoloãne pasáÏe z Knihy Mormonovej. Podeºte sa o poznanie, pocity
a svedectvá.

• Precviãte si pouÏite Knihy Mormonovej k potvrdeniu posolstva o znovuzriadení.
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Poznámky

• Vyberte jedného z veºk˘ch misionárov Knihy Mormonovej. Diskutujte a nechajte
misionárov charakterizovaÈ t˘chto misionárov. Vyzvite kaÏdého misionára, aby si
stanovil cieº a vyuÏil jednu z t˘chto charakteristík. Pravidelne opakujte tieto aktivity
s pouÏitím príkladu misionárov z Knihy Mormonovej.

• Vyzvite misionárov, aby sa podelili o skúsenosti, kedy Kniha Mormonova pomohla
ich záujemcom v procese obrátenia.

• Nechajte nech sa misionári podelia o ich najlep‰iu odpoveì na otázky du‰e, ktoré
Kniha Mormonova zodpovedala.

Prezident misie
• Uãte misionárov ako pouÏívaÈ Knihu Mormonovu k potvrdeniu pravdivosti posolstva
o znovuzriadení.

• âítajte 1. Nefi 1 s misionármi a porovnajte ho so skúsenosÈou, ktorú mal Joseph
Smith.

• Zaobstarajte pre misionárov ãist˘ nepopísan˘ v˘tlaãok Knihy Mormonovej.
Nechajte ich, aby si farebne podãiarkli:

– KaÏd˘ odkaz na JeÏi‰a Krista (kaÏdé z Jeho mien alebo zámien, ktoré na Neho
odkazujú).

– Jeho slová (ktoré hovoril alebo slová prorokov, keì napísali: „A potom
povedal Pán“).

– Jeho vlastnosti.
– Náuky a zásady obsiahnuté v Knihe Mormonovej.
PoÏiadajte misionárov, aby na spodnú ãasÈ strany napísali koneãné ãíslo
zmieÀovan˘ch poloÏiek. Poãas pohovorov a okrskov˘ch stretnutí v priebehu
dvoch alebo troch mesiacov tejto ãinnosti nechajte misionárov, aby sa podelili
navzájom o to ão sa nauãili. Mohli by ste tieÏ zváÏiÈ podobnú aktivitu s celou
misiou podãiarkujúc odkazy na vieru v JeÏi‰a Krista, pokánie, krst, dar Ducha
Svätého alebo iné zásady evanjelia.

• Poãas pohovorov vyzvite misionárov, aby sa s vami podelili o ver‰e z Knihy
Mormonovej, ktoré zmenili ich Ïivoty.

• PomôÏte misionárom vidieÈ ako Kniha Mormonova uãí náuky z misionárskych
lekcií. Napríklad, ak je témou uzmierenie, nechajte misionárov napísaÈ do jedného
stæpca kaÏd˘ veºk˘ znak uzmierenia, ktorému uãí Kniha Mormonova, vrátane
odkazov. Potom do druhého stæpca ich nechajte napísaÈ tie isté znaky vyuãované
v Biblii. Nechajte misionárov, aby nechali medzeru pri t˘ch znakoch, ktoré ch˘bajú
alebo nie sú vyuãované v Biblii. Misionárom bude potom oãividné, preão je Kniha
Mormonova závern˘m kameÀom na‰ej náuky. Táto istá aktivita sa môÏe robiÈ aj
s ostatn˘mi náukami, ktoré misionári uãia.

• Urãite v˘stiÏnú otázku du‰e pre ºudí vo va‰ej misii. Vyzvite misionárov, aby na‰li
odpovede v Knihe Mormonovej.
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Ako mám rozvíjaÈ
vlastnosti podobné
t˘m Kristov˘m?

Poznámky

ZváÏte toto
• Ako môÏem rozvinúÈ vlastnosti, ktoré ma urobia silnej‰ím a efektívnej‰ím vyslancom
evanjelia JeÏi‰a Krista?
• Ako mi rozvinutie vlastností podobn˘ch t˘m Kristov˘m pomôÏe naplniÈ môj úãel ako misionára?
• Ktoré vlastnosti potrebujem rozvinúÈ najviac?

N

a zaãiatku Svojej pozemskej sluÏby kráãal JeÏi‰ Kristus po brehu Galilejského mora
a zavolal na dvoch rybárov, Petra a Ondreja. „Poìte za mnou,“ povedal, „a urobím
vás rybármi ºudí“ (Matú‰ 4:19; pozri tieÏ Marek 1:17). Takisto aj vás Pán povolal, aby ste
robili Jeho prácu a vyz˘va vás, aby ste Ho nasledovali. V˘zva nasledovaÈ Krista je v˘zvou
nasledovaÈ Jeho príklad a staÈ sa tak˘m ako je On.
Niektoré kapitoly v príruãke KáÏte Moje evanjelium sú zamerané na to, ão máte ako
misionár robiÈ—ako ‰tudovaÈ, ako uãiÈ, ako si rozumne zorganizovaÈ ãas. DôleÏité je
nielen to ão robíte, ale aj to, k˘m ste.
Znovuzriadené evanjelium vám umoÏní staÈ sa tak˘m, ak˘m je Nebesk˘ Otec a JeÏi‰
Kristus. Spasiteº nám ukázal spôsob. On ustanovil dokonal˘ príklad a prikázal nám staÈ
sa tak˘mi, ak˘m je On (pozri 3. Nefi 27:27). Uãte sa o ≈om a hºadajte ako zakomponovaÈ
Jeho vlastnosti do vá‰ho Ïivota. Prostredníctvom moci Jeho uzmierenia môÏete dosiahnuÈ
tento cieº, a tieÏ viesÈ ostatn˘ch, aby ho dosiahli.
Písma popisujú podobné vlastnosti, ako sú Kristove, a sú pre vás ako misionára
neodmysliteºné, a tieÏ sú potrebné preto, aby ste ich rozvíjali poãas vá‰ho Ïivota.
·tudujte pasáÏe v písmach, v tejto kapitole, a tieÏ vyhºadávajte ìal‰ie príklady
vlastností, podobn˘ch Kristov˘m pri ‰túdiu ostatn˘ch pasáÏí.
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Poznámky

Vlastnosti podobné Kristov˘m sú darmi od Boha. Prichádzajú, keì spravodlivo
pouÏívate svoju slobodnú vôºu. PoÏiadajte svojho Nebeského Otca, aby vás poÏehnal
t˘mito vlastnosÈami; nemôÏete ich rozvinúÈ bez Jeho pomoci. S túÏbou urobiÈ radosÈ Bohu,
spoznajte svoje slabosti a buìte ochotn˘ a majte túÏbu po zdokonalení.
·túdium písma
âo hovoria tieto písma o nasledovaní príkladu JeÏi‰a Krista?
3. Nefi 12:48
3. Nefi 27:21, 27

Ján 13:1–16

1. Petrov 2:21

Ak˘ vzÈah je medzi prv˘mi zásadami evanjelia a vlastnosÈami podobn˘mi Kristov˘m?
Moroni 8:25–26

Námety pre ‰túdium tejto kapitoly
Je veºa spôsobov ako ‰tudovaÈ túto kapitolu. Skúste nasledovné námety:
• Keì dokonãíte „Stupne aktivity“ na konci tejto kapitoly, urãite vlastnosti, ktoré
potrebujete alebo chcete rozvíjaÈ najviac. ·tudujte oddiel o t˘chto vlastnostiach
a stanovte si cieº na ich rozvíjanie.
• âítajte kapitolu bez ‰túdia písiem a urãite, ktorú z vlastností chcete ‰tudovaÈ najviac.
Potom ‰tudujte kºúãové písma spojené s touto vlastnosÈou. Vyhºadávajte ìal‰ie písma,
ktoré nie sú napísané v tejto kapitole a uãia o t˘chto vlastnostiach. Zaznamenajte do
svojho ‰tudijného denníka námety pre rozvíjanie vlastností.
• Urãite si vlastnosti, ktoré chcete ‰tudovaÈ. Nasledujte vzor v oddiele „Rozvíjanie
vlastností podobn˘ch t˘m Kristov˘m“, ktor˘ sa nachádza na konci kapitoly.

Keì máte vieru v Krista, veríte v Neho ako v Syna
BoÏieho, Jednorodeného Otca v tele. Prijímate Ho ako
Spasiteºa a Vykupiteºa a nasledujete Jeho uãenia. Veríte,
Ïe va‰e hriechy môÏu byÈ odpustené prostredníctvom
Jeho uzmierenia. VeriÈ v Neho znamená, Ïe mu dôverujete
a ste si ist˘ Jeho láskou k vám.
Viera vedie k ãinom, vrátane pokánia, poslu‰nosti
a oddanej sluÏby. Keì máte vieru v JeÏi‰a Krista,
dôverujete Pánovi natoºko, Ïe ste ochotní nasledovaÈ Jeho
prikázania—aj napriek tomu, Ïe nie celkom rozumiete
akú majú príãinu. Vykonáte to ão Pán chce, aby ste
vykonali. PomôÏete priniesÈ dobro do va‰ich vlastn˘ch
Ïivotov a do Ïivotov ostatn˘ch. Ste schopn˘ robiÈ
zázraky v zhode s Pánovou vôºou. Va‰a viera sa prejaví
prostredníctvom usilovnosti a práce.
Viera je zásada moci. Boh pracuje prostredníctvom moci, ale Jeho moc je obyãajne
uplatÀovaná ako odpoveì na vieru (pozri Moroni 10:7). On pracuje v súlade s vierou Jeho
detí. PochybnosÈ a strach sú protikladom viery.
Va‰a viera bude rásÈ prostredníctvom usilovného ‰túdia, modlitby, oddanej sluÏby
a poslu‰nosti k nabádaniam Ducha Svätého a k prikázaniam.
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Va‰a viera v JeÏi‰a Krista rastie, keì sa lep‰ie oboznamujete s Ním a s Jeho uãením.
Keì objavujete písma a hºadáte v nich, uãíte sa o Jeho spôsoboch, Jeho láske k ºuìom
a o Jeho prikázaniach.
Viera zah⁄Àa dôveru v poslanie a moc Ducha Svätého. Prostredníctvom viery získavate
odpovede na va‰e modlitby a osobnú in‰piráciu, ktorá vás vedie v Pánovej práci.

Poznámky

·túdium písma
âo je viera?
Alma 32:21
Ether 12:6

Îidom 11:1; see footnote b

Guide to the Scriptures, „Faith“
True to the Faith, „Faith“ 54–56

Ako získavate vieru a ão môÏete robiÈ prostredníctvom viery?
2. Nefi 25:29
2. Nefi 26:13
Mosiá‰ 4:6–12

Alma 32
Helaman 15:7–8
Ether 12:7–22

Moroni 7:33
Rímskym 10:17
Îidom 11

Aké poÏehnania prichádzajú prostredníctvom viery?
Mosiá‰ 3:17
Mosiá‰ 5:1–15

Helaman 5:9–12
Ján 14:6

Nádej
Nádej je trvalá dôvera v to, Ïe Pán vyplní
Svoje sºuby, ktoré vám dal. Je zrejmá
„To, Ïe sme poÏehnaní nádejou
v dôvere, optimizme a nad‰ení a trpezlivej
nás necháva, ako uãeníkov,
vytrvalosti. Je to viera a oãakávanie ãohosi
ão sa stane. Keì máte nádej, pracujete poãas
dosiahnuÈ ku v‰etk˘m t˘m,
skú‰ok a ÈaÏkostí s dôverou a istotou, Ïe
ktorí, pre akúkoºvek príãinu,
v‰etky veci budú slúÏiÈ k vá‰mu dobru.
neuchyºujete sa od nádeje
Nádej pomáha premôcÈ znechutenie. Písma
evanjelia‘ (Kolosensk˘m 1:23).
ãasto opisujú nádej v JeÏi‰a Krista ako
uistenie o tom, Ïe zdedíte veãn˘ Ïivot
Poìme pozdvihnúÈ ich ruky, ktoré
v celestiálnom kráºovstve.
s takou beznádejou visia pri tele.“
Prezident James E. Faust uãil:
„Nádej je kotva na‰ej du‰e...
– STAR·Í NEAL A. MAXWELL
„BRIGHTNESS OF HOPE“, ENSIGN, NOV. 1994, 36
Nádej je dôvera v BoÏie sºuby, viera v to,
Ïe ak konáme teraz, poÏadované poÏehnania
budú naplnené v budúcnosti...
Nevyãerpateºn˘m zdrojom na‰ej nádeje je, Ïe sme synmi a dcérami Boha a Ïe Jeho Syn,
Pán JeÏi‰ Kristus, nás zachránil od smrti“ („Hope, an Anchor of the Soul“, Ensign, nov.
1999, 59–60).
·túdium písma
âo je nádej a ãoho sa nádejame?
2. Nefi 31:20
Alma 58:10–11
Ether 12:4, 32

Moroni 7:40–48
NaZ 59:23
NaZ 138:14

Rímskym 8:24–25
Îidom 6:10–20
Guide to the Scriptures, „Hope“
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Pravá láska a láska
Raz sa jeden muÏ op˘tal JeÏi‰a: „Ktoré je
veºké prikázanie v zákone?“ JeÏi‰ odpovedal:
„MilovaÈ bude‰ Pána, svojho Boha, cel˘m
srdcom, celou du‰ou a celou mysºou. Toto
je prvé a veºké prikázanie. Druhé je mu
podobné: MilovaÈ bude‰ blíÏneho ako seba
samého“ (Matú‰ 22:36–39).
Pravá láska je ãistá láska Kristova (pozri
Moroni 7:47). Zah⁄Àa veãnú BoÏiu lásku
pre v‰etky Jeho deti. Máme vyhºadávaÈ
a rozvíjaÈ tento druh lásky. Keì ste
naplnen˘ pravou láskou, poslúchate BoÏie
prikázania a robíte v‰etko ão môÏete, aby
ste slúÏili ostatn˘m a pomohli im získaÈ
znovuzriadené evanjelium.
Pravá láska je dar od Boha. Prorok Mormon povedal, Ïe sa máme modliÈ k Otcovi so
v‰etkou silou srdca, aby sme mohli byÈ naplnení touto láskou (pozri Moroni 7:48). Keì
budete nasledovaÈ túto radu a budete sa snaÏiÈ pracovaÈ spravodlivo, va‰a láska k ºuìom
bude rásÈ, obzvlá‰È k t˘m ºuìom, s ktor˘mi pracujete. Dospejete k pocitu úprimnej obavy
o veãné dobro a ‰Èastie ostatn˘ch ºudí. Uvidíte ich ako deti BoÏie s potenciálom staÈ sa
tak˘mi ako je ná‰ Nebesk˘ Otec a budete sa usilovaÈ v ich mene. Vyhnete sa negatívnym
pocitom ako sú hnev, závisÈ, ÏiadostivosÈ alebo dychtivosÈ. Vyhnete sa posudzovaniu
ostatn˘ch, kritizovaniu alebo tomu, aby ste o nich rozprávali negatívne veci. Pokúsite sa
rozumieÈ im a rozumieÈ ich uhlu pohºadu. Budete s nimi maÈ trpezlivosÈ a pokúsite sa im
pomôcÈ, keì sa namáhajú alebo sú znechutení. Pravá láska, tak ako viera, vedie k ãinu.
Rozviniete pravú lásku, keì sa poobzeráte po príleÏitostiach slúÏiÈ ostatn˘m a vzdáte sa
samého seba.
·túdium písma
âo je pravá láska?
Moroni 7:45–48

1. Korintsk˘m 13

Guide to the Scriptures, „Charity“

Ako JeÏi‰ Kristus názorne ukázal pravú lásku?
1. Nefi 19:9
Alma 7:11–13

Ether 12:33–34

Luká‰ 7:12–15

âo vás tieto ver‰e uãia o pravej láske?
2. Nefi 26:30
Mosiá‰ 2:17
Mosiá‰ 28:3

Alma 7:24
Ether 12:28
NaZ 88:125

1. Timoteovi 4:12
1. Petrov 4:8; see footnote a

CnosÈ
CnosÈ vzniká vo va‰ich najvnútornej‰ích my‰lienkach a túÏbach. Je to vzor my‰lienok
a správania sa zaloÏenom na vysok˘ch morálnych normách. A pretoÏe Duch Svät˘
nepreb˘va v neãist˘ch chrámoch, cnosÈ je nevyhnutná k obdrÏaniu Duchovného vedenia.
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Siln˘m merítkom va‰ej cnosti je to, na ão myslíte a ão robíte vtedy, keì ste sám a keì
veríte, Ïe sa nikto nepozerá.
Cnostní ºudia sú ãistí a duchovne ãíri. Zameriavajú sa na spravodlivé, povzná‰ajúce
my‰lienky a vylúãia so svojich myslí nehodné my‰lienky, ktoré vedú k nevhodn˘m ãinom.
Poslúchajú BoÏie prikázania a nasledujú radu Cirkevn˘ch vedúcich. Modlia sa o silu
odolávaÈ poku‰eniu a robia to ão je správne. R˘chlo ãinia pokánie z akéhokoºvek hriechu
alebo previnenia. Îijú tak, aby boli hodní chrámového odporuãenia.
Va‰a myseº je ako javisko v divadle; v divadle va‰ej mysle v‰ak môÏe byÈ iba jeden
herec v jeden ãas na javisku. Ak je javisko ponechané prázdne, temné my‰lienky a hriech
ãasto vstúpia na javisko a zvádzajú. Ale tieto my‰lienky nemajú na javisku moc, ak je
javisko va‰ej mysle obsadené prospe‰n˘mi my‰lienkami ako sú naspamäÈ nauãená
cirkevná pieseÀ alebo ver‰ z písiem, ktor˘ si vybavíte v momente poku‰enia. T˘m, Ïe
budete kontrolovaÈ javisko va‰ej mysle, môÏete úspe‰ne odolávaÈ vytrvalému naliehaniu
poddaÈ sa poku‰eniu a holdovaÈ hriechu. MôÏete sa staÈ ãist˘mi a cnostn˘mi.

Poznámky

·túdium písma
âo to znamená byÈ cnostn˘?
NaZ 4:6
NaZ 25:2
NaZ 38:24

NaZ 46:33
NaZ 121:45–46
âlánky viery 1:13

2. Petrov 1:3–8
Guide to the Scriptures, „Virtue“

Poznanie
Pán prikázal, Ïe máme vyhºadávaÈ vedomosti ‰túdiom, a tieÏ vierou (pozri NaZ 88:118).
TaktieÏ varoval, Ïe je nemoÏné pre ãloveka byÈ spasen˘m v nevedomosti (pozri NaZ 131:6).
Hºadajte poznanie, obzvlá‰È duchovné poznanie. ·tudujte písma kaÏd˘ deÀ, a tieÏ
‰tudujte slová Ïijúcich prorokov. Prostredníctvom ‰túdia a modlitby hºadajte konkrétne
otázky, v˘zvy a príleÏitosti. Venujte zvlá‰tnu pozornosÈ pasáÏam v písmach, ktoré môÏete
vyuÏiÈ, keì vyuãujete a keì odpovedáte na otázky o znovuzriadenom evanjeliu.
Prem˘‰ºajte o tom, ako môÏete uplatniÈ zásady evanjelia vo va‰ich Ïivotoch. Keì
‰tudujete usilovne, s modlitbou a ãist˘m úmyslom, Duch Svät˘ osvieti va‰u myseº, bude
vás uãiÈ a pomôÏe vám porozumieÈ tomu ão je obsiahnuté v písmach a v uãení Ïijúcich
prorokov. Poznanie môÏete získaÈ aj sledovaním a poãúvaním ostatn˘ch, obzvlá‰È
Cirkevn˘ch vedúcich. MôÏete povedaÈ to ão hovoril Nefi, keì povedal, Ïe jeho du‰a
sa te‰í z písiem a jeho srdce o nich prem˘‰ºa... Jeho du‰a sa te‰í z vecí Pánov˘ch a jeho
srdce stále prem˘‰ºa o tom, ão videl a poãul (pozri 2. Nefi 4:15–16).
·túdium písma
Ako poznanie pomáha v práci pre Pána?
Alma 17:2–3

NaZ 88:77–80

Ako môÏete obdrÏaÈ poznanie?
2. Nefi 32:1–5
Moroni 10:5

NaZ 42:61
NaZ 76:5–10

NaZ 88:118
Guide to the Scriptures, „Knowledge“
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Poznámky

TrpezlivosÈ
TrpezlivosÈ je schopnosÈ vydrÏaÈ ãakanie,
problémy, protivenstvá alebo utrpenie bez
toho, aby sme sa nazlostili, boli otrávení alebo
dychtiví. Je to schopnosÈ plniÈ BoÏiu vôºu
a prijaÈ Jeho vlastné naãasovanie. Keì ste
trpezliv˘, odoláte tlaku a ste schopn˘ ãeliÈ
nepriazni pokojne a optimisticky. TrpezlivosÈ
je spojená s nádejou a vierou—musíte poãkaÈ,
k˘m sa Pánom prisºúbené poÏehnania naplnia.
Potrebujete trpezlivosÈ vo svojich
kaÏdodenn˘ch záÏitkoch a vzÈahoch,
obzvlá‰È s va‰im spoloãníkom. Musíte byÈ
trpezliv˘ so v‰etk˘mi ostatn˘mi ºuìmi,
vrátene seba samého, keì pracujete na
prekonaní ch˘b a slabostí.

„Îivot je pln˘ problémov,
niektoré sú men‰ie a niektoré sú
váÏnej‰ieho charakteru. Tie sa
zdajú byÈ nekoneãnou zásobárÀou
v˘ziev pre jednotlivca a pre
v‰etk˘ch. Na‰im problémom je to,
Ïe nezriedka oãakávame okamÏité
rie‰enie tak˘chto v˘ziev, ãasto
zabúdajúc, Ïe vyÏadujú nebeskú
cnosÈ, a tou je trpezlivosÈ.“
– PREZIDENT THOMAS S. MONSON
„PATIENCE—A HEAVENLY VIRTUE“, ENSIGN, NOV. 1995, 59

âinnosÈ: Osobné ‰túdium
• ·tudujte Mosiá‰ 20:1–9. âo bolo túÏbou synov Mosiá‰ov˘ch?
• Akú radu dal Pán t˘mto misionárom? (Pozri Alma 17:10–11 a 26:27.)
• Aké boli niektoré v˘sledky ich trpezlivosti a usilovnosti? (Pozri Alma 26.)
• Zapí‰te si odpovede do vá‰ho ‰tudijného denníka.
·túdium písma
Preão je trpezlivosÈ dôleÏitá? Ako spolu súvisia trpezlivosÈ a viera?
Mosiá‰ 23:21
Mosiá‰ 24:9–16
Alma 31:31
Alma 32:41–43

Alma 34:40–41
NaZ 101:38
Rímskym 5:3–5
Rímskym 8:24–25

2. Korintsk˘m 6:1–10
Jakuba 5:10–11
Îalm 46:10
Guide to the Scriptures, „Patience“

Pokora
Pokora je ochota podriadiÈ sa Pánovej vôli a vzdaÈ
Pánovi ãesÈ za to ão sa vykonalo. To zah⁄Àa vìaãnosÈ
za Jeho poÏehnania a priznanie neustálej potreby Jeho
boÏskej pomoci. Pokora nie je znak slabosti; je to znak
duchovnej sily. Keì Mu pokorne dôverujete a uznáte
Jeho moc a zºutovanie, môÏete maÈ uistenie o tom, Ïe
Jeho prikázania sú, tu pre va‰e dobro. Ste si ist˘, Ïe
môÏete robiÈ ãokoºvek Pán Ïiada ak sa na Neho
spoºahnete. TieÏ ste ochotn˘ dôverovaÈ Ním
vybran˘m sluÏobníkom a nasledovaÈ ich radu.
Pokora vám pomôÏe, keì sa snaÏíte byÈ poslu‰n˘,
ÈaÏko pracovaÈ a nesebecky slúÏiÈ.
Opak pokory je p˘cha, ktorá je v písmach odsúdená.
ByÈ py‰n˘m znamená veriÈ viac sebe ako Bohu a Jeho
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sluÏobníkom. TieÏ to znamená postaviÈ veci sveta nad veci BoÏie. Py‰ní ºudia si slávu
nechávajú rad‰ej pre seba, neÏ aby ju dali Bohu. P˘cha je ambiciózna; tí, ktorí sú py‰ní
chcú maÈ viac a domnievajú sa, Ïe sú lep‰í ako ostatní ºudia. P˘cha najãastej‰ie vyúsÈuje
do pocitov hnevu a nenávisti a je veºk˘m blokom pokroku.

Poznámky

·túdium písma
âo to znamená byÈ pokorn˘?
2. Nefi 9:28–29
Mosiá‰ 4:11–12

Alma 5:26–29
Alma 26:12

Matú‰ 26:39
Guide to the Scriptures, „Humble, Humility“

Aké poÏehnania obdrÏíte, ak sa pokoríte?
Alma 32:1–16
Ether 12:27
NaZ 12:8

NaZ 67:10
NaZ 112:10
NaZ 136:32–33

Matú‰ 23:12

Ako môÏete v sebe rozpoznaÈ p˘chu?
1. Nefi 15:7–11
1. Nefi 16:1–3

2. Timoteovi 3:1–4
Príslovia 13:10

Príslovia 15:10
Príslovia 28:25

UsilovnosÈ
UsilovnosÈ je stále, dôsledné, váÏne
a rázne snaÏenie sa v Pánovej práci. Pán
oãakáva, Ïe budete pracovaÈ usilovne—
odhodlane a s veºkou snahou a záujmom.
Usilovn˘ misionár pracuje úãinne
a v˘konne. UsilovnosÈ v misionárskej
práci je vyjadrením va‰ej lásky k Pánovi
a Jeho dielu. Keì ste usilovn˘, nájdete
‰Èastie a uspokojenie vo va‰ej práci.
Robte veºa dobr˘ch vecí podºa
svojej slobodnej vôle (pozri NaZ 58:27).
Neãakajte na va‰ich vedúcich, aby vám
povedali ão máte robiÈ. Pokraãuje dovtedy,
k˘m neurobíte v‰etko ão je vo va‰ich
silách, aj keì ste unaven˘. Zamerajte
sa na najdôleÏitej‰ie veci a vyhnite sa
mrhaniu ãasom. Modlite sa o vedenie
a posilu. Plánujte pravidelne a efektívne.
Vyhnite sa v‰etkému ão rozptyºuje va‰e
my‰lienky alebo ãiny.

„âasto som hovoril, Ïe jedno
z najväã‰ích tajomstiev
misionárskej práce je práca!
Ak misionár pracuje, získa Ducha,
ak získa Ducha, bude uãiÈ
prostredníctvom Ducha; a ak uãí
prostredníctvom Ducha, dotkne
sa s⁄dc ºudí a bude ‰Èastn˘. Potom
uÏ nebude viac túÏby po domove,
starostí o rodinu, tak v‰etok ãas
a v‰etky talenty a záujmy budú
zacielené na prácu [Pánovho]
vyslanca. Práca, práca, práca—
niet inej uspokojivej náhrady,
obzvlá‰È v misionárskej práci.“
– PREZIDENT EZRA TAFT BENSON
THE TEACHINGS OF EZRA TAFT BENSON (1988), 200
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Poznámky

·túdium písma
âo to znamená byÈ usilovn˘?
Moroni 9:6
NaZ 10:4

NaZ 107:99–100

Guide to the Scriptures, „Diligence“

Preão Pán oãakáva, Ïe budete usilovn˘?
NaZ 75:2–5
NaZ 123:12–14

NaZ 127:4

NaZ 130:20–21

Ako usilovnosÈ súvisí so slobodnou vôºou?
Mosiá‰ 4:26–27

NaZ 58:26–29

Poslu‰nosÈ
Ako od misionára sa od vás oãakáva,
Ïe budete ochotne dodrÏiavaÈ prikázania,
poslúchaÈ misionárske pravidlá
a nasledovaÈ rady va‰ich vedúcich.
Poslu‰nosÈ je prv˘m zákonom nebies. Je
to jednanie na základe viery. Obãas bude
od vás poÏadované robiÈ veci, ktor˘m
nie úplne rozumiete. Keì poslúchnete,
budete rásÈ vo viere, poznaní, múdrosti,
svedectve, ochrane a slobode. SnaÏte
poslúchaÈ Pána, Ïijúceho proroka a vá‰ho
misijného prezidenta.

„Disciplína obsiahnutá
v kaÏdodennej poslu‰nosti a ãistom
Ïití a uÏitoãn˘ch Ïivotoch stavia
okolo vás brnenie ochrany a bezpeãia
od poku‰ení, ktoré na vás ãíhajú ako
postupujete ìalej v smrteºnosti.“
– STAR·Í L. TOM PERRY
„CALLED TO SERVE“, ENSIGN, MÁJ 1991, 39

·túdium písma
âo to znamená byÈ poslu‰n˘?
1. Nefi 2:3
Mosiá‰ 5:8
Mosiá‰ 15:7

NaZ 82:8–10
Matú‰ 7:24–27
Ján 7:17

Ján 14:15
Guide to the Scriptures, „Obedience,
Obedient, Obey“

âo sa môÏete z t˘chto písiem nauãiÈ o poslu‰nosti?
1. Nefi 3:7

NaZ 105:6

2. Kráºov 5:1–14

Preão mladí bojovníci v Helamanovej armáde poslúchali s takou precíznosÈou?
Ako boli poÏehnaní?
Alma 56:45–48

Alma 57:21–27

Rozvíjanie vlastností podobn˘ch t˘m Kristov˘m
Keì budete ‰tudovaÈ a snaÏiÈ sa rozvíjaÈ vlastnosti opísané v tejto kapitole a ostatné
vlastnosti nachádzajúce sa v písmach, nasledovn˘ vzor vám môÏe pomôcÈ:
• Urãite si vlastnosÈ, ktorú by ste chceli rozvinúÈ.
• Napí‰te si definíciu a opis vlastnosti.
• Poãas ‰túdia si zapisujte otázky, na ktoré chcete získaÈ odpoveì.
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• Vytvorte zoznam a dôkladne ‰tudujte pasáÏe v písmach, ktoré uãia o danej vlastnosti.

Poznámky

• Zaznamenávajte svoje pocity a dojmy.
• Stanovte si ciele a urobte si plán, ako pouÏívaÈ túto vlastnosÈ vo va‰om Ïivote.
• Modlite sa o to, aby vám Pán pomohol rozvinúÈ túto vlastnosÈ.
• Pravidelne zhodnocujte svoj pokrok v rozvoji kaÏdej vlastnosti.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Urãite si vlastnosÈ z tejto kapitoly alebo z písiem. Nasledujte vy‰‰ie uveden˘ vzor ako lep‰ie
porozumieÈ a plánovaÈ rozvoj danej vlastnosti.
Pozrite sa na to ão máte uvedené na menovke. âím
je va‰a menovka odli‰ná od tej, ktorú ste nosil ako
zamestnanec firmy? Pov‰imnite si dve najdôleÏitej‰ie
ãasti, va‰e meno a Spasiteºovo meno. Ako sa môÏete
uistiÈ, Ïe reprezentujete Spasiteºa ako jeden z Jeho
uãeníkov? Preão je pre ºudí dôleÏité, aby va‰e meno
spájali so Spasiteºov˘m v pozitívnom svetle? Zapí‰te
si svoje my‰lienky do ‰tudijného denníka.
·túdium písma
Aké vlastnosti sú uvedené písmach?
Mosiá‰ 3:19
Alma 7:23
NaZ 4

NaZ 121:41–45
âlánky viery 1:13
Filipsk˘m 4:8

2. Petrov 1:5–8

Zapamätajte si toto
• Potrebujete byÈ misionárom s vlastnosÈami podobn˘mi Kristov˘m a nie iba robiÈ
misionársku prácu.
• Uãenie sa tomu ako byÈ podobn˘ Kristovi je celoÏivotná snaha.
• Nasledujte Kristov príklad—rozviÀte Jeho vlastnosti—jedn˘m ãinom a rozhodnutím
v danom ãase.
• Premena na ãloveka s vlastnosÈami podobn˘mi Kristov˘m vyÏaduje vieru, pokánie,
dodrÏiavanie zmlúv a obdrÏanie Ducha Svätého vo väã‰ej miere a vytrvanie aÏ do konca.
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Poznámky

Nápady pre ‰túdium a vyuÏitie
Osobné ‰túdium
• Pripravte si dvojminútovú predná‰ku na tému jednej diskutovanej vlastnosti v tejto
kapitole.

• Pri pouÏití Guide to the Scirptures hºadajte tie spôsoby, ktor˘mi Spasiteº
demon‰troval vlastnosti opísané v tejto kapitole. Zaznamenajte si to, ão ste
sa nauãil, do vá‰ho ‰tudijného denníka.

• Pravidelne vypæÀajte „Stupne aktivity“ na konci tejto kapitoly.
• Urãite si vlastnosÈ v tejto kapitole. Sp˘tajte sa sami seba:
– Ako môÏem rozvíjaÈ túto vlastnosÈ?
– âo musím zmeniÈ vo svojom srdci, mysli a ãinoch, aby som rozvinul túto
vlastnosÈ?

– Ako mi to, Ïe budem dodrÏiavaÈ zmluvy, pomôÏe rozvinúÈ túto vlastnosÈ?
– Ako mi pomôÏe rozvinutie tejto vlastnosti získaÈ Ducha Svätého a staÈ sa
mocnej‰ím vyslancom evanjelia JeÏi‰a Krista?

• Vyhºadajte príklady vlastností podobn˘ch t˘m Kristov˘m v Ïivotoch muÏov a Ïien
v písmach. Zaznamenávajte svoje dojmy do vá‰ho ‰tudijného denníka.

·túdium so spoloãníkom
• Pre‰tudujte si odkazy na vlastnosti podobné Kristov˘m v misionárskej kniÏnici.
• Diskutujte o vzÈahoch medzi jednotliv˘mi vlastnosÈami. Napríklad:
– Ako viera súvisí s usilovnosÈou?
– Ak˘mi spôsobmi sú spojené pokora a láska?
– Ako poznanie posilÀuje trpezlivosÈ?
Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Niekoºko dní pred okrskov˘m stretnutím alebo zónovou konferenciou poÏiadajte
kaÏdého misionára, aby si vybral jednu z vlastností v tejto kapitole alebo v písmach
a pripravil si päÈminútovú predná‰ku o tejto vlastnosti, vrátane písiem, ktoré jemu
alebo jej pomohli.
Poskytnite poãas stretnutia niekoºk˘m misionárom ãas na to, aby sa podelili o ich
príhovory.

• Rozdeºte misionárov do troch skupín a dajte im nasledovné zadania:
Skupina 1: Preãítajte si 1. Nefi 17:7–16 a odpovedzte na nasledujúce otázky:
– Ako Nefi cviãil svoju vieru?
– âo z toho ão Nefi urobil je podobné Kristovi?
– Ak˘ sºub dal Pán Nefimu, ak bude vern˘ a bude dodrÏiavaÈ prikázania?
– Ako sa tento opis vzÈahuje na misionársku prácu?
Skupina 2: Preãítajte si Jákob 7:1–15 a odpovedzte na nasledujúce otázky:
Preão bola Jákobova viera dostatoãné silná na to, aby odolal ·eremovmu útoku?
Ako Jákob cviãil svoju vieru poãas rozhovoru so ·eremom?
Ak˘m spôsobom bolo Jákobovo jednanie podobné Kristovmu?
âo môÏeme urobiÈ, aby sme rozvinuli takú vieru ako bola tá Jákobova?

–
–
–
–
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Poznámky

Skupina 3: Preãítajte si Joseph Smith—History 1:8–18 a odpovedzte na
nasledujúce otázky:
– Ak˘mi spôsobmi Joseph Smith cviãil svoju vieru v JeÏi‰a Krista?
– Ako bola jeho viera skú‰aná?
– âo také podobné Kristovi urobil?
– âo môÏeme urobiÈ, aby sme nasledovali príklad Josepha Smitha?
Keì skupiny dokonãia svoje zadania, dajte misionárov dohromady a poÏiadajte
ich, aby sa podelili o to, o ãom diskutovali.

• Podeºte sa zo skúsenosÈami, kedy ste boli poÏehnan˘ alebo in‰pirovan˘ vierou
iného ãloveka.

• Nechajte misionárov vyplniÈ „Stupne aktivity“. Dajte kaÏdému misionárovi hárok
papiera, na ktor˘ napí‰e svoje odpovede.
Keì skonãia s pracovn˘m listom, vyzvite ich, aby si stanovili osobné ciele.
PoÏiadajte niekoºk˘ch misionárov, aby sa podelili o to, ão sa nauãili a ako sa cítili
po dokonãení pracovného listu.
Vydajte svoje svedectvo t˘kajúce sa dôleÏitosti rozvíjania vlastností podobn˘ch
Kristov˘m.

Prezident misie
• PoÏiadajte misionárov, aby preãítali jedno zo ‰tyroch evanjelií v Novom Zákone
alebo 3. Nefi 11–28. Nechajte ich, aby podãiarkli to, ão urobil Spasiteº a ão môÏu
urobiÈ aj oni.

• PouÏite stanovenie cieºov a plánovanie, aby ste misionárov uãili o usilovnosti.
UkáÏte ako je usilovnosÈ v zameraní sa na ºudí vyjadrením lásky.

• Poãas pohovorov poÏiadajte misionárov, aby s vami hovorili o vlastnosti, ktorú sa
snaÏia rozvíjaÈ.

• Poãas zónovej konferencie vyzvite misionárov, aby hovorili o vlastnostiach
podobn˘ch Kristov˘m, ktoré si váÏia na svojich spoloãníkoch.
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STUPNE AKTIVITY
âítajte pozorne kaÏdú dole uvedenú poloÏku. ZváÏte ako pravdivo znie dan˘ v˘rok o vás a zvoºte najvhodnej‰iu odpoveì na stupnici odpovedí.
Zapisujte si va‰e odpovede do vá‰ho ‰tudijného denníka. Duchovn˘ rast je postupn˘ proces a nikto nie je dokonal˘, tak by ste mal oãakávaÈ, Ïe
sam˘ch seba ohodnotíte v niektor˘ch poloÏkách lep‰ie ako pri in˘ch.

Stupnica odpovedí

Viera
_____
_____
_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

1. Verím v Krista a prijímam Ho ako svojho
Spasiteºa. (2. Nefi 25:29)
2. Som si ist˘, Ïe ma Boh miluje.
(1. Nefi 11:17)
3. Dôverujem Spasiteºovi natoºko, Ïe
prijímam Jeho vôºu a robím to, o ão ma
poÏiada. (1. Nefi 3:7)
4. Pevne verím, Ïe prostredníctvom
uzmierenia JeÏi‰a Krista môÏu byÈ v‰etky
moje hriechy odpustené. (Enos 1:5–8)
5. Mám dostatok viery v Krista, aby som
obdrÏal odpovede na svoje modlitby.
(Mosiá‰ 27:14)
6. Prem˘‰ºam o Spasiteºovi poãas dÀa
a pamätám si ão pre mÀa urobil. (NaZ
20:77, 79)
7. Mám vieru, potrebnú k tomu, aby mi
pomohla konaÈ dobré veci, ktoré sa stanú
v mojom Ïivote a v Ïivotoch ostatn˘ch.
(Ether 12:12)
8. Viem prostredníctvom moci Ducha
Svätého, Ïe Kniha Mormonova je pravdivá.
(Moroni 10:3–5)
9. Mám dostatok viery v Krista, aby som
vykonal ãokoºvek, ão odo mÀa bude
chcieÈ—aj zázraky, ak to bude nevyhnutné.
(Moroni 7:33)

Nádej
_____ 10. Jednou z mojich najväã‰ích túÏob je zdediÈ
veãn˘ Ïivot v celestilánom kráºovstve
BoÏom. (Moroni 7:41)
_____ 11. Som si ist˘, Ïe budem maÈ ‰Èastnú
a úspe‰nú misiu. (NaZ 31:3–5)
_____ 12. Cítim pokoj a optimizmus ohºadom
mojej budúcnosti. (NaZ 59:23)
_____ 13. Pevne verím, Ïe jedného dÀa budem
preb˘vaÈ s Bohom a stanem sa tak˘m ako
je On. (Ether 12:4)

Pravá láska a láska
_____ 14. Cítim úprimnú túÏbu po veãnom dobre
a ‰Èastí pre ostatn˘ch ºudí. (Mosiá‰ 28:3)
_____ 15. Keì sa modlím, Ïiadam o pravú lásku—
ãistú lásku Kristovu. (Moroni 7:47–48)
_____ 16. SnaÏím sa rozumieÈ pocitom ostatn˘ch
a vidieÈ veci z ich pohºadu. (Júdov 1:22)
_____ 17. Odpú‰Èam t˘m, ktorí ma urazili alebo mi
ukrivdili. (Efezsk˘m 4:32)
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1 = nikdy

2 = niekedy

3 = ãasto

4 = skoro vÏdy

_____ 18. SnaÏím sa pomôcÈ ostatn˘m, keì
sa namáhajú alebo sú znechutení.
(Mosiá‰ 18:9)
_____ 19. Keì je to vhodné, poviem ostatn˘m, Ïe
ich mám rád a Ïe sa o nich zaujímam.
(Luká‰ 7:12–15)
_____ 20. Vyhºadávam príleÏitosti slúÏiÈ ostatn˘m.
(Mosiá‰ 2:17)
_____ 21. Hovorím pozitívne veci o druh˘ch.
(NaZ 42:27)
_____ 22. Som mil˘ a mám s ostatn˘mi trpezlivosÈ,
aj keì je ÈaÏké s nimi vychádzaÈ.
(Moroni 7:45)
_____ 23. Nachádzam radosÈ v úspechoch druh˘ch.
(Alma 17:2–4)

CnosÈ
_____ 24. Som ãist˘ a ãíry v srdci. (Îalm 24:3–4)
_____ 25. Nemám túÏbu konaÈ zlo, ale konaÈ dobro.
(Mosiá‰ 5:2)
_____ 26. Som spoºahliv˘—to ão poviem to aj
urobím. (Alma 53:20)
_____ 27. Zameriavam sa na spravodlivé,
povzná‰ajúce my‰lienky a vyluãujem
nehodné my‰lienky zo svojej mysle.
(NaZ 121:45)
_____ 28. âiním pokánie zo svojich hriechov
a snaÏím sa prekonaÈ svoje slabosti.
(NaZ 49:26–28)
_____ 29. Cítim vplyv Ducha Svätého v mojom
Ïivote. (NaZ 11:12–13)

Poznanie
_____ 30. Cítim istotu v mojom porozumení náuk
a zásad evanjelia. (Ether 3:19–20)
_____ 31. Denne ‰tudujem písma. (Ján 5:39)
_____ 32. Svedomito sa snaÏím porozumieÈ pravde
a nájsÈ odpovede na svoje otázky.
(NaZ 6:7)
_____ 33. Získavam poznanie a vedenie
prostredníctvom Ducha. (1. Nefi 4:6)
_____ 34. Milujem a prechovávam v srdci náuky
a zásady evanjelia. (2. Nefi 4:15)

TrpezlivosÈ
_____ 35. Trpezlivo ãakám, k˘m sa naplnia poÏehnania
a sºuby dané Pánom. (2. Nefi 10:17)
_____ 36. Som schopn˘ ãakaÈ na veci bez toho, aby
som bol nahnevan˘ alebo znechuten˘.
(Rímskym 8:25)
_____ 37. Som trpezliv˘ vo v˘zvach misionárskeho
povolania. (Alma 17:11)

5 = vÏdy

_____ 38. Mám trpezlivosÈ s chybami a slabosÈami
ostatn˘ch. (Rímskym 15:1)
_____ 39. Mám trpezlivosÈ so sebou sam˘m
a spolieham sa na Pána, keì pracujem na
prekonaní svojich slabostí. (Ether 12:27)
_____ 40. âelím nepriazni a utrpeniu, pokojne
a s nádejou. (Alma 34:40–41)

Pokora
_____ 41. Som mierny a prost˘ v srdci.
(Matú‰ 11:29)
_____ 42. Spolieham sa na pomoc od Pána.
(Alma 26:12)
_____ 43. Som úprimne vìaãn˘ za poÏehnania,
ktoré som obdrÏal od Pána. (Alma 7:23)
_____ 44. Moje modlitby sú váÏne a úprimné.
(Enos 1:4)
_____ 45. Som vìaãn˘ za vedenie od mojich
vedúcich alebo uãiteºov. (2. Nefi 9:28)
_____ 46. SnaÏím sa poslúchnuÈ Pánovu vôºu, nech
je akákoºvek. (Mosiá‰ 24:15)

UsilovnosÈ
_____ 47. Pracujem efektívne, aj keì nie som
pod tlakom alebo pod dozorom.
(NaZ 58:26–27)
_____ 48. Zameriavam svoje úsilie na najdôleÏitej‰ie
veci. (Matú‰ 23:23)
_____ 49. Individuálne sa modlím aspoÀ dvakrát za
deÀ. (Alma 34:18–27)
_____ 50. Zameriavam svoje my‰lienky na svoje
povolanie misionára. (NaZ 4:2, 5)
_____ 51. Pravidelne si stanovujem a plánujem svoje
ciele. (NaZ 88:119)
_____ 52. Pracujem vytrvalo, aÏ pokiaº nie je práca
úspe‰ne dokonãená. (NaZ 10:4)
_____ 53. Nachádzam radosÈ a uspokojenie vo
svojej práci. (Alma 36:24–25)

Poslu‰nosÈ
_____ 54. Keì sa modlím, prosím o silu odolávaÈ
poku‰eniu a o silu robiÈ to ão je správne.
(3. Nefi 18:15)
_____ 55. DodrÏiavam vyÏadované prikázania, aby
som bol hodn˘ chrámového odporuãenia.
(NaZ 97:8)
_____ 56. Poslu‰ne sa riadim misionárskymi
pravidlami a nasledujem rady svojich
vedúcich. (Îidom 13:17)
_____ 57. SnaÏím sa ÏiÈ v súlade so zákonmi
a zásadami evanjelia. (NaZ 41:5)

7 Uãte sa jazyk

Ako sa môÏem lep‰ie
uãiÈ jazyk mojej misie?

Poznámky

ZváÏte toto
• Preão musím neustále zlep‰ovaÈ svoje jazykové schopnosti?
• Ako môÏem zlep‰iÈ svoju schopnosÈ rozprávaÈ a vyuãovaÈ v jazyku mojej misie?
• Ako môÏem obdrÏaÈ dar jazykov?

Pripravte sa duchovne

P

án prehlásil, Ïe v‰etci ºudia budú poãuÈ plnosÈ evanjelia vo svojom vlastnom jazyku a
reãi prostredníctvom t˘ch, ktorí sú k tejto moci vysvätení (pozri NaZ 90:11). Posilnite
va‰e osobné svedectvo, aby ste dodali va‰im slovám silu potrebnú k obráteniu ºudí.
Najskôr ‰tudujte náuky a lekcie vo va‰om rodnom jazyku. Takéto pochopenie posilní
va‰e svedectvo a va‰u schopnosÈ vyuãovaÈ a svedãiÈ presvedãivo. AÏ vtedy sa môÏete
nauãiÈ, veden˘ Duchom, zdieºaÈ posolstvo o znovuzriadení v jazyku va‰ej misie.
Nasledujúce moÏnosti vám ukáÏu spôsoby, ktor˘mi môÏete posilniÈ va‰u vieru v to, Ïe
Pán vám bude pomáhaÈ uãiÈ a svedãiÈ v jazyku va‰ej misie:
• Uvedomte si, Ïe ste boli povolan˘ Bohom prostredníctvom proroka.
• Îite tak, aby ste boli hodn˘ spoloãenstva Ducha Svätého.
• Riaìte sa prikázaniami a misionárskymi pravidlami.
• Úprimne sa modlite o BoÏiu pomoc.

Buìte oddan˘ a usilovn˘
NauãiÈ sa efektívne vyuãovaÈ v jazyku va‰ej misie si vyÏaduje usilovnú snahu. Nebuìte
prekvapen˘, ak sa vám to spoãiatku bude zdaÈ ÈaÏké. NauãiÈ sa jazyk chvíºu trvá. Buìte
trpezliv˘. Vyhºadávajte pomoc vá‰ho spoloãníka, ãlenov, záujemcov a in˘ch misionárov.

Fotografia: Gettylmages.com. Nekopírujte.

• ·tudujte, precviãujte a pouÏívajte jazyk misie kaÏd˘ deÀ.
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Poznámky

Neustále zlep‰ujte va‰e jazykové schopnosti, keì vám ºudia zaãnú rozumieÈ. Ak sa
va‰e jazykové schopnosti zlep‰ia, ºudia budú pozornej‰ie poãúvaÈ to ão hovoríte, neÏ to,
ako to hovoríte. Budete sa menej trápiÈ s t˘m ako vyjadriÈ svoje pocity, ktoré sú vo va‰om
srdci. Budete schopnej‰í lep‰ie reagovaÈ na potreby va‰ich záujemcov a na vnuknutia Ducha.
Usilujte sa byÈ majstrom v jazyku po cel˘ ãas va‰ej misie a neprestávajte ani po va‰om
návrate domov. Pán vás mocne poÏehnal a môÏe sa staÈ, Ïe pre va‰e jazykové schopnosti
nájde vyuÏitie vo va‰om neskor‰om Ïivote. Star‰í Jeffrey R. Holland objasnil: „Dúfame, ...
Ïe kaÏd˘ misionár sa bude v kaÏdom smere snaÏiÈ staÈ sa majstrom v jazyku, v ktorom bol
povolan˘ hlásaÈ evanjelium. … Ak tak budete robiÈ, va‰e schopnosti svedãiÈ a kázaÈ sa
zlep‰ia. Budete pre va‰ich záujemcov prijateºnej‰í a duchovne pôsobivej‰í. … Neuspokojte
sa len s takzvanou misionárskou slovnou zásobou. Napnite sa v snahe osvojiÈ si jazyk
a získate väã‰í prístup k srdciam ºudí“ (misionárske satelitné vysielanie, august 1998).
Vo va‰ej snahe nauãiÈ sa jazyk va‰ej misie nie ste odkázan˘ sám na seba. Kedykoºvek
Pán dá prikázanie, tak pripraví aj cestu tak, aby toto prikázanie bolo moÏné splniÈ (pozri
1. Nefi 3:7). Vyhºadávajte Jeho pomoc. Horlivo ‰tudujte. Po urãitom ãase získate jazykové
schopnosti, ktoré sú nevyhnutné k splneniu vá‰ho misionárskeho poslania.

Uãte sa angliãtinu
Ak neovládate angliãtinu, mali by ste sa ju ako misionár uãiÈ. Bude to pre vás
poÏehnaním poãas va‰ej misie, a tieÏ v priebehu vá‰ho Ïivota. ·túdium angliãtiny vám
umoÏní ìal‰ími spôsobmi budovaÈ Pánove kráºovstvo a bude poÏehnaním pre vás a pre
va‰u rodinu. Mnohé z podnetov, ktoré nájdete v tejto kapitole vám budú nápomocné.
Zvlá‰È sa zamerajte na nasledovné:
• Stanovte si cieº, hovoriÈ s va‰im spoloãníkom po anglicky. Ak vá‰ spoloãník uÏ
ovláda angliãtinu a je neúnavn˘ v uãení sa vá‰ho jazyka, môÏete sa dohodnúÈ, Ïe
v misionárskom byte sa budete rozprávaÈ po anglicky a jazykom va‰ej misie, keì
budete mimo tohoto bytu.
• âítajte s va‰im spoloãníkom Knihu Mormonovu po anglicky. MôÏete sa tieÏ striedaÈ:
preãítajte ver‰ po anglicky, a potom nech vá‰ spoloãník preãíta tento ver‰ v jazyku
va‰ej misie. Opravujte v˘slovnosÈ a intonáciu jeden druhému.
• Pokiaº nemáte uãebnicu základnej anglickej gramatiky, poÏiadajte misijného prezidenta,
aby vám pomohol nejakú vybraÈ.

Zásady ‰túdia jazyka
Táto ãasÈ opisuje zásady, ktoré vám pomôÏu efektívnej‰ie ‰tudovaÈ a nauãiÈ sa jazyk.
• Prevezmite zodpovednosÈ. Pravidelne si vytvárajte alebo prispôsobujte va‰e ‰tudijné ciele
a vá‰ ‰tudijn˘ plán. VyuÏívajte kaÏdú príleÏitosÈ, aby ste mohli pouÏívaÈ jazyk, ktor˘
‰tudujete.
• UãiÀte va‰e ‰túdium zmyslupln˘m. P˘tajte sa sám seba: Preão sa to uãím? Ako mi to pomôÏe
lep‰ie komunikovaÈ? Vytvárajte súvislosti medzi situáciami zo Ïivota, kaÏdodenn˘mi
ãinnosÈami a va‰im ‰túdiom. ·tudujte tie ãasti z jazyka, ktoré vám pomôÏu povedaÈ to,
ão chcete povedaÈ. Napríklad, ak by ste chceli do va‰ej predná‰ky zahrnúÈ nejak˘
príbeh z písiem, nauãte sa slovnú zásobu a potrebnú gramatiku vzÈahujúcu sa
k tomuto príbehu.
• SnaÏte sa komunikovaÈ. SnaÏte sa, aby vo va‰om ‰túdiu bolo rovnomerne zahrnuté
‰túdium gramatiky a ‰truktúry jazyka, a taktieÏ ‰túdium prostredníctvom va‰ich
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kaÏdodenn˘ch ãinností. Konverzácia s rodákom, ktor˘ ovláda misijn˘ jazyk sa nedá
niãím nahradiÈ.

Poznámky

• Dôkladne sa nauãte nové pojmy. Ak budete pravidelne opakovaÈ ão ste sa uÏ nauãili, a
ak to budete pouÏívaÈ v nov˘ch situáciách, budete schopn˘ spomenúÈ si a efektívne
pouÏívaÈ zásady jazyka, ktor˘ sa uãíte.

Vytvorte si jazykov˘ ‰tudijn˘ plán
Jazykov˘ ‰tudijn˘ plán pomáha nov˘m aj skúsen˘m misionárom sústrediÈ sa kaÏd˘
deÀ na to, ão môÏu urobiÈ, aby zlep‰ili ich schopnosti hovoriÈ jazykom misie. Vá‰ plán
bude obsahovaÈ to, ão budete robiÈ poãas urãeného ãasu na va‰e ‰túdium jazyka, a tieÏ ão
budete robiÈ v priebehu dÀa.
Ak potrebujete, pouÏite ãasÈ vá‰ho ãasu na ‰túdium jazyka, na prípravu alebo upravenie
si vá‰ho ‰tudijného plánu. KaÏdé ráno, poãas vá‰ho ãasu na ‰túdium jazyka, uãte sa
z jazyka to, ão budete potrebovaÈ pre ãinnosti daného dÀa. Nasledujúce rady vám pomôÏu
pri vytváraní vá‰ho vlastného jazykového uãebného plánu:
1. Stanovte si ciele. T˘Ïdenné a denné ciele vám pomôÏu nauãiÈ sa jazyk va‰ej misie.
Sústreìte va‰e ciele na zlep‰ovanie va‰ich komunikaãn˘ch schopností a na vyuãovanie
poãas naplánovan˘ch ãinností, ak˘mi sú napríklad: stretnutia, na ktor˘ch vyuãujete,
vyhºadávacie ãinnosti a stretnutia rady zboru. Sledujte vá‰ pokrok v dosahovaní va‰ich
jazykov˘ch cieºov. P˘tajte sa sám seba, ão môÏete urobiÈ, aby ste mohli poãas va‰ich
naplánovan˘ch ãinností jasnej‰ie a pôsobivej‰ie komunikovaÈ.
2. Vyberte si, ktoré pomôcky budete pouÏívaÈ. Prezrite si nasledujúce jazykové pomôcky a urãite,
ktoré z nich môÏete pouÏívaÈ k dosiahnutiu va‰ich cieºov:
• Základné diela v jazyku va‰ej misie.
• Lekcie v jazyku va‰ej misie.
• Vreckov˘ slovník.
• Malá uãebnica gramatiky.
• Jazykové materiály z MTS.
• Kartiãky s poznámkami.
• Vreckov˘ zápisník.
• Iné cirkevné materiály v jazyku
va‰ej misie.
3. Uãte sa slová a frázy naspamäÈ. Urãite
slová a frázy, ktoré vám pomôÏu
dosiahnuÈ va‰e ciele. Vá‰ plán v˘uãby jazyka môÏe obsahovaÈ nasledujúce námety:
• V lekciách, broÏúrach, písmach a in˘ch cirkevn˘ch publikáciách urãite slová a frázy,
ktoré môÏete pouÏiÈ pri v˘uãbe.
• Slová a frázy, ktoré nepoznáte si zapisujte do zápisníka. Noste so sebou mal˘ slovník,
v ktorom si tieto slová budete môcÈ vyhºadaÈ.
• Noste so sebou poznámkové kartiãky, aby ste mohli ‰tudovaÈ v priebehu dÀa. Na jednu
stranu napí‰te dané slovo alebo frázu a na opaãnú stranu jeho definíciu - vysvetlenie.
Slová, ktoré sa nauãíte, odkladajte nabok. Uãte sa zostávajúce slová, aÏ k˘m ich nebudete
v‰etky vedieÈ.
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• PouÏívajte nové slová a frázy vo vetách poãas vá‰ho osobného ‰túdia, v˘uãby a tieÏ
v priebehu dÀa.
• Cviãte si va‰u v˘slovnosÈ t˘m, Ïe nahlas vyslovujte nové slová a frázy.
• Kºúãové písma sa nauãte naspamäÈ v jazyku va‰ej misie.
• Nauãte sa naspamäÈ jednoduché v˘roky z lekcií alebo z broÏúr, ktoré informujú
o kºúãov˘ch zásadách evanjelia. Nájdite iné spôsoby, ktor˘mi moÏno vyjadriÈ tieto
my‰lienky.
4. Uãte sa gramatiku. PouÏívajte va‰e jazykové pomôcky na urãenie gramatick˘ch pravidiel,
ktoré vám pomôÏu dosiahnuÈ va‰e ciele. Ak to bude potrebné, poÏiadajte o pomoc vá‰ho
spoloãníka alebo skúseného misionára ãi ãlena Cirkvi. ZváÏte zaãlenenie nasledujúcich
námetov:
• Ako pomôcku pre pochopenie gramatick˘ch vzorov a vetn˘ch skladieb, ktoré sú
pouÏívané v lekciách, broÏúrach a písmach pouÏívajte gramatick˘ text, ktor˘ ste dostali
v MTS alebo ktor˘ bol schválen˘ va‰im misijn˘m prezidentom.
• Pre va‰e naplánované ãinnosti pripravte vety, v ktor˘ch sú pouÏité tieto gramatické
princípy. Precviãujte sa vo v˘slovnosti a písaní t˘chto viet.
• Dávajte si pozor na slovosled a vetné druhy.
• KaÏd˘ deÀ vyhºadávajte moÏnosti na precviãenie a pouÏívanie gramatiky, ktorú sa uãíte.
5. Aktívne poãúvajte. Poprem˘‰ºajte nad zaãlenením nasledujúcich nápadov:
• Pozorne poãúvajte ºudí ovládajúcich jazyk. Napodobujte to ão poãujete.
• Keì budete poãuÈ nieão, ãomu nebudete rozumieÈ, zapí‰te si to a zistite, ão to znamená.
Precviãujte si pouÏívanie slovnej zásoby a vzorov˘ch viet.
• Keì budete poãúvaÈ, v‰ímajte si slovnú zásobu a vzorové vety, ktoré ste sa nedávno
nauãili.
• Keì budete poãuÈ frázu, ktorú by ste pouÏili alebo povedali inak, zapí‰te si ju a precviãte.
Av‰ak, ako Pánov sluÏobník, vÏdy pouÏívajte vhodn˘ jazyk, nie slang.
• Vytvorte si zoznam toho, ão vám môÏu ºudia povedaÈ poãas va‰ich naplánovan˘ch
ãinností. Hºadajte slová a frázy v spojení s t˘mito odpoveìami. Plánujte a cviãte sa
v tom, ako by ste mohli odpovedaÈ.
6. Zlep‰ite va‰e schopnosti v ãítaní a v písaní. âítajte Knihu Mormonovu v jazyku va‰ej misie,
aby ste sa nauãili slovnú zásobu a frázy a precviãujte sa v gramatike, v˘slovnosti
a v plynulosti reãi. V pouÏívaní písiem pri ‰túdiu jazyka sa skr˘va veºká moc. ZváÏte
tieÏ zaãlenenie nasledujúcich námetov:
• Nauãte sa ãítaÈ a písaÈ abecedu, písmo alebo znaky vá‰ho jazyka. V jazykoch, ktor˘ch
systém písma je zaloÏen˘ na znakoch sa sústreìte na zruãnosÈ v ãítaní, napríklad v ãítaní
písiem, ão vám pomôÏe pri vyuãovaní.
• âítajte nahlas z Knihy Mormonovej, z in˘ch písiem alebo cirkevn˘ch ãasopisov v jazyku
va‰ej misie. V‰ímajte si neznáme slová, frázy a gramatiku. Ak nebudete rozumieÈ
nejakému slovu, snaÏte sa porozumieÈ tomu ão znamená z kontextu ãasti, ktorú ãítate,
predt˘m ako slovo vyhºadáte v slovníku. Pridajte toto slovo na va‰e poznámkové
kartiãky. Ak to bude nevyhnutné, pouÏívajte písma vo va‰om rodnom jazyku spoloãne
s písmami v jazyku va‰ej misie.
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• PoÏiadajte niekoho, aby vám pomohol v ãítaní s v˘slovnosÈou, intonáciou a pauzami.

Poznámky

• Precviãujte si písanie v jazyku va‰ej misie—napríklad, osobné poznámky a pripomienky,
listy, ìakovné karty a povzbudzujúce odkazy. Napí‰te svoje svedectvo do v˘tlaãkov
Knihy Mormonovej, ktoré rozdávate.
7. PoÏiadajte o pomoc in˘ch ºudí. ZváÏte zaãlenenie nasledujúcich námetov:
• Ak je vá‰ spoloãník rodákom,
ovládajúci misijn˘ jazyk vyuÏite túto
v˘bornú moÏnosÈ a ãasto mu dávajte
otázky a poproste ho o spätnú väzbu.
• Poproste vá‰ho spoloãníka a domácich
obyvateºov, aby vás opravovali a radili
vám ako sa zlep‰iÈ. Ak pouÏijú slovo,
ktorému nebudete rozumieÈ, poproste
ich, aby vám ho objasnili. Deti a starí
rodiãia sú ãasto ochotní pomáhaÈ.
• Poproste o pomoc t˘ch, ktor˘ch uãíte.
Vysvetlite im: „Uãím sa vá‰ jazyk.
PomôÏte mi, prosím. Ak si nebudem môcÈ spomenúÈ na nejaké slovo, prosím, pomôÏte
mi s ním.“
• Neváhajte poprosiÈ o konkrétnu pomoc: „Ako sa povie
?“ „Ako sa
vyslovuje
?“ „âo znamená
?“ „MôÏete to prosím
zopakovaÈ?“ Zapí‰te si odpovede a ‰tudujte ich.
• Poproste ãlenov o test z va‰ich kartiãiek s poznámkami alebo test z va‰ej novej slovnej
zásoby a aby vám pomáhali pri ãítaní písiem nahlas.
8. Vyhodnocujte a upravujte vá‰ ‰tudijn˘ plán. KaÏd˘ t˘ÏdeÀ si zopakujte vá‰ ‰tudijn˘ plán
a prehodnoÈte jeho efektívnosÈ. PoÏiadajte vá‰ho spoloãníka a vedúcich misie, aby vám
poradili, v ãom sa môÏete zlep‰iÈ.
PouÏívajte jazyk va‰ej misie pri kaÏdej príleÏitosti. V priebehu dÀa hovorte s va‰im
spoloãníkom ão najviac v jazyku va‰ej misie. Aby ste sa nauãili jazyk vhodn˘ pre modlitbu
a ako vyjadriÈ ão máte na srdci, modlite sa v jazyku va‰ej misie doma i na verejnosti.
Nebojte sa robiÈ chyby. KaÏd˘ kto sa uãí jazyk robí chyby. ªudia vám porozumejú a
budú si ceniÈ va‰u námahu nauãiÈ sa ich jazyk. NaspamäÈ nauãené frázy a písma vám
pomôÏu vyhnúÈ sa chybám. Toto by ale nemalo byÈ dôvodom k tomu, aby ste sa naspamäÈ
uãili alebo si pripravovali dlhé úseky textu, len aby ste sa vyhli chybám.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
PouÏite hore uvedené smernice a vytvorte ‰tudijn˘ plán. Prejdite si vá‰ plán s va‰im spoloãníkom
alebo s in˘m misijn˘m vedúcim.

Uãte sa s va‰imi spoloãníkmi
PomôÏte vá‰mu spoloãníkovi byÈ úspe‰n˘m a získaÈ istotu v ‰túdiu jazyka tak r˘chlo ako
je to moÏné. Úprimne a ãasto chváºte vá‰ho spoloãníka a in˘ch misionárov za ich pokrok.
Buìte citliv˘, nevyslovujte alebo neurobte nieão, ão by mohlo oslabiÈ ich sebavedomie,
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ale nechráÀte ich aÏ tak veºmi, aby sa im nechcelo uãiÈ. Neodopierajte pomoc, keì je
potrebná. Dávajte im veºa moÏností úspe‰ne vyuãovaÈ a svedãiÈ. ZváÏte nasledovné
námety pre ‰túdium s va‰imi spoloãníkmi:
• Uãte sa navzájom gramatiku a slová, ktoré poznáte.
• Cviãte sa v tom ako budete vyuãovaÈ v jazyku va‰ej misie. Zo zaãiatku môÏu noví
misionári vyuãovaÈ veºmi jednoducho, môÏu sa podeliÈ s jednoduch˘m svedectvom
a naspamäÈ nauãen˘m ver‰om z písiem. S t˘m ako bude rásÈ ich istota a schopnosti,
budú sa môcÈ viac zapájaÈ do procesu vyuãovania záujemcov.
• Precviãujte sa v pouÏívaní jazyka v situáciách, v ktor˘ch sa misionári ãasto nachádzajú.
• Opravujte sa navzájom a dávajte jeden druhému praktické rady s vºúdnosÈou. Je dôleÏité,
aby ste neuráÏali jeden druhého, keì si budete navzájom radiÈ.
V‰imnite si ako v nasledujúcom pravdivom príbehu skúsenej‰í misionár pomohol
svojmu spoloãníkovi.
Práve som pricestoval na moje druhé územie a môj spoloãník mi hneì povedal, Ïe som na rade, aby
som sa podelil s duchovnou my‰lienkou poãas ná‰ho stretnutia pri veãeri s ãlenmi. Bol som viac neÏ
tro‰ku vyºakan˘. Môj prv˘ spoloãník sa vÏdy te‰il, Ïe mohol uãiÈ a ja som bol zvyknut˘ pridaÈ moju
krátku ãasÈ lekcie a potom poãúvaÈ ako on ìalej vysvetºuje a odpovedá na v‰etky otázky.
SnaÏil som sa spoloãníka prehovoriÈ, aby sa ujal veãernej duchovnej my‰lienky, ale on ma len
posmeºoval, aby som to zobral na seba. S jeho pomocou som sa trénoval na veãer.
Keì nastal ten moment, otvoril som svoje písma a ãítal som z 3. Nefi 5 a 7. Nebolo to jednoduché, ale
podarilo sa mi objasniÈ, preão som cítil, Ïe mnou vybraté ãasti boli dôleÏité. Keì som dohovoril, odºahlo
mi. Potom mi ale zadali otázku a ja som sa prosebne pozrel na môjho spoloãníka v nádeji, Ïe na otázku
odpovie, ale on ani len neotvoril ústa. Veºmi som sám seba prekvapil t˘m, Ïe sa mi podarilo vysúkaÈ
odpoveì v zrozumiteºnej francúz‰tine. E‰te viac ma udivilo, keì sa zdalo, Ïe dan˘ ãlen nebol znepokojen˘
mojimi komunikaãn˘mi schopnosÈami. Posilnilo to moju sebadôveru a ja som si uvedomil, Ïe som hovoril
po francúzsky lep‰ie neÏ som si predt˘m myslel.
MíÀali sa t˘Ïdne a môj spoloãník mi neustále poskytoval príleÏitosti k vyuãovaniu—v situáciách, keì
som neveril, Ïe to dokáÏem, a tieÏ v situáciách, keì asi ani on sám neveril, Ïe to dokáÏem. PretoÏe ma
posmeºoval, aby som hovoril, poãúval a vyuãoval, môj jazyk sa zaãal r˘chlej‰ie rozvíjaÈ a ja som cítil, Ïe
som sa stal nástrojom ná‰ho Nebeského Otca a nebol som viac len tich˘m spoloãníkom iného star‰ieho.

âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom:
• Ak pracujete s nov˘m misionárom, ako môÏete lep‰ie pomôcÈ vá‰mu spoloãníkovi nauãiÈ sa
jazyk?
• Ak ste vy nov˘ misionár, ão si myslíte, o akú pomoc môÏete poÏiadaÈ vá‰ho star‰ieho
spoloãníka?

Kultúra a ‰túdium jazyka
Kultúra a jazyk sú úzko spojené. Porozumenie kultúry pomôÏe objasniÈ, preão sa jazyk
pouÏíva tak ako sa pouÏíva. SnaÏte sa porozumieÈ kultúre ºudí tak, aby ste im mohli
porozprávaÈ osobitné aspekty posolstva o znovuzriadení takou formou, ktorej budú
jasne rozumieÈ.
Vhodné prijatie kultúry je jednou z najefektívnej‰ích vecí, ktoré môÏete urobiÈ, aby
ste si získali dôveru a lásku ºudí. Mnohí veºkí misionári tak urobili (pozri 1. Korintsk˘m
9:20–23). SnaÏte sa, aby sa ºudia s vami cítili príjemne aj poãas va‰ich rozhovorov.
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âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom

Poznámky

• Predstavte si, Ïe slúÏite na misii v Ázii. Pripravujete sa práve uãiÈ niekoho o zm⁄tvychvstaní
a viete, Ïe budhisti veria v reinkarnáciu. Ako budete uãiÈ o zm⁄tvychvstaní, ak si Ïeláte,
aby záujemca jasne porozumel, Ïe náuka o zm⁄tvychvstaní a náuka o reinkarnácii sú dve
rozdielne náuky? Ktoré slová a frázy sa asi budete musieÈ nauãiÈ, aby ste splnili túto úlohu?
• Rozm˘‰ºajte o kultúrnom a náboÏenskom zázemí ºudí, ktor˘ch uãíte. Urãite tie aspekty ich
v˘chovy, ktoré môÏu spôsobiÈ, Ïe si budú nesprávne vysvetºovaÈ náuky evanjelia. Plánujte
spôsoby ak˘mi môÏete jasne uãiÈ tieto náuky.

Dar jazykov
SnaÏte sa získaÈ dary Ducha, vrátane daru jazykov a daru vykladania jazykov. Toto
vám pomôÏe rozumieÈ a hovoriÈ jazykom ºudí va‰ej misie viac neÏ ãokoºvek iné. Tento
dar ale neobdrÏíte bez námahy z va‰ej strany. Je potrebné, aby ste sa oÀ aktívne snaÏili.
âasÈou snahy o obdrÏanie daru jazykov je va‰a práca a námaha robiÈ v‰etko ão môÏete,
aby ste sa nauãili jazyk. Verte, Ïe Duch vám pomôÏe, pokiaº sa budete snaÏiÈ správne ÏiÈ
a robiÈ v‰etko tak, ako najlep‰ie viete. Majte vieru v to, Ïe môÏete maÈ dar jazykov v tom
pravom a naj‰ir‰om zmysle.
Keì sa budete namáhaÈ nieão jasne vyjadriÈ, spomeÀte si, Ïe Duch sa môÏe vliaÈ do
s⁄dc v‰etk˘ch BoÏích detí. Prezident Thomas S. Monson uãil: „Je jeden jazyk, ...ktor˘ je
spoloãn˘ pre v‰etk˘ch misionárov—jazyk Ducha. NemôÏu sa ho nauãiÈ z uãebníc, ktoré
sú napísané ºuìmi. NemôÏu ho získaÈ ãítaním ani sa ho nauãiÈ naspamäÈ. Dar Ducha
prichádza k t˘m, ktorí sa cel˘m svojim srdcom usilujú poznaÈ Boha a snaÏia sa dodrÏiavaÈ
Jeho boÏské prikázania. Poznanie tohto jazyka dáva jednotlivcovi schopnosÈ lámaÈ
bariéry, prekonávaÈ prekáÏky a dot˘kaÈ sa ºudsk˘ch s⁄dc“ („The Spirit Giveth Life“,
Ensign, jún 1997, 2).
Zapamätajte si toto
• Náuky a lekcie, ktoré budete vyuãovaÈ sa najskôr uãte vo va‰om rodnom jazyku.
• Nauãte sa vyjadriÈ tieto náuky a va‰e pocity ohºadom nich v jazyku va‰ej misie.
• Vytvorte si jazykov˘ ‰tudijn˘ plán a pravidelne skú‰ajte nové nápady v snahe zlep‰iÈ sa
v jazyku va‰ej misie.
• SnaÏte sa o vedenie Ducha. PomôÏe vám rozumieÈ a komunikovaÈ s ºuìmi vo va‰ej misii.
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Námety pre ‰túdium a uplatnenie
Osobné ‰túdium
• Zopakujte si nápady a rady v tejto kapitole. Urãite si radu, ktorú ste e‰te
nevyskú‰ali a stanovte si cieº vyskú‰aÈ ju v nasledujúcich piatich dÀoch.

• Na va‰om nasledujúcom okrskovom stretnutí sa sp˘tajte nejakého skúseného
misionára, ktor˘ dobre ovláda jazyk, ão on/ona robil, aby sa nauãil jazyk misie.

• Preãítajte a prediskutujte nasledujúce vyjadrenie Star‰ieho Richarda G. Scotta:
„OdloÏte nabok… tie národné tradície a zvyklosti, ktoré odporujú BoÏím uãeniam.
Tie tradície a zvyklosti, ktoré sú v súlade s Jeho uãeniami by ale mali byÈ s láskou
zachovávané“ („Removing Barriers to Happiness“, Ensign, máj 1998, 87).
Rozm˘‰ºajte, v ãom sa kultúra na území, kde slúÏite odli‰uje od va‰ej vlastnej.
Urobte zoznam odli‰ností. Potom vyãiarknite v‰etky, ktoré odporujú uãeniam
evanjelia. ZváÏte v‰etky zostávajúce a porozm˘‰ºajte o tom, ako si ich môÏete
osvojiÈ.

• Vytvorte si ‰tudijn˘ plán, ktor˘ vás pripraví urobiÈ jednu z nasledujúcich vecí
v jazyku va‰ej misie:

– PorozprávaÈ históriu Josepha Smitha.
– ZhrnúÈ 3. Nefi 11.
– ZhrnúÈ Alma 32.
– PorozprávaÈ príbeh o Nefim a mosadzn˘ch doskách (pozri 1. Nefi 3–5).
– ObjasniÈ dispenzácie.
– PodeliÈ sa o osobnú skúsenosÈ.
• Urobte si poznámkové kartiãky s neznámymi slovami z jednej z lekcií. Noste ich
so sebou, k˘m sa ich v‰etky nenauãíte.

·túdium so spoloãníkom
• Cviãte sa navzájom v misionárskych lekciách v jazyku va‰ej misie.
• PoÏiadajte vá‰ho spoloãníka, aby poãúval va‰u v˘slovnosÈ a pomáhal vám
zlep‰ovaÈ sa.

• Vyberte ãasti alebo príbehy z písiem, ktoré by ste chceli pouÏiÈ, keì budete
vyuãovaÈ. Precviãujte si ako by ste ich zhrnuli va‰imi vlastn˘mi slovami.

• Zopakujte si námety a rady v tejto kapitole. Porozprávajte sa o tom, ktoré návrhy
by ste mohli pouÏiÈ vo va‰om ‰túdiu so spoloãníkom budúci t˘ÏdeÀ.

• Ak trénujete nového misionára, v‰ímajte si situácie, v ktor˘ch vá‰mu spoloãníkovi
ºudia nerozumeli. Vytvorte zoznam dôleÏit˘ch slov, fráz alebo gramatiky, ktoré by
pomohli vá‰mu spoloãníkovi. Objasnite a cviãte so spoloãníkom to, ako môÏe
pouÏívaÈ to, ão je na tomto zozname pri príprave naplánovan˘ch ãinností.

Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Poz˘vajte na tieto zhromaÏdenia ºudí, ktorí hovoria miestnym jazykom. Zabezpeãte,
aby ich mohli v mal˘ch skupinkách uãiÈ misionári. PoÏiadajte domácich obyvateºov,
aby si robili poznámky o jazyku misionárov, a potom sa podelili s misionármi so
svojimi postrehmi.
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• Vopred poÏiadajte jedného alebo dvoch misionárov, aby sa pripravili porozprávaÈ
ostatn˘m o svojich úspechoch v ‰túdiu jazyka. PoÏiadajte ich, aby sa podelili s
misionármi so svojimi námetmi a postrehmi.

• Urãite skúseného misionára, aby v krátkosti objasnil nejakú ãasÈ jazyka, s ktorou
mávajú misionári obyãajne problémy. Predveìte príklady správneho pouÏitia a
dajte misionárom ‰ancu precviãiÈ si ich.

• Poproste domácich misionárov, aby sa podelili so svojimi postrehmi.
Prezident misie
• Pravidelne sa rozprávajte s misionármi v jazyku, ktor˘ sa uãia.
• Poproste miestnych kÀazsk˘ch vedúcich, aby sa s vami podelili o nápady ako by
sa misionári mohli zlep‰iÈ v ich jazyku.

• Urãite najãastej‰ie chyby, ktor˘ch sa dopú‰Èajú misionári, ktorí sa uãia jazyk
va‰ej misie. Na zónovej konferencii predneste in‰truktáÏ o tom, ako je moÏné
tieto chyby odstrániÈ.

• Uãte misionárov náuku o duchovn˘ch daroch.
• Sledujte misionárov, keì vyuãujú v jazyku misie.
• Hºadajte moÏnosti ako ão najviac pouÏívaÈ jazyk misie s va‰imi misionármi.
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Ako môÏem múdro
vyuÏívaÈ ãas?

Poznámky

ZváÏte toto
• Ako mi môÏu ciele pomôcÈ byÈ efektívnej‰ím misionárom?
• Naão by som mal sústrediÈ moje ciele?
• Aké pomôcky pouÏívam na plánovanie a ako ich vyuÏívam?
• Preão je Kniha územia dôleÏitá?
• Ako vediem t˘Ïdenné a denné plánovania?
• Ako budem vedieÈ, ãi moje ciele a plány pomáhajú napredovaniu Pánovej práce?

B

oli ste pridelen˘ vykonávaÈ Pánovu prácu na konkrétnom území. Pán chce, aby ste
opatrovali va‰e územie s láskou a veºkou starostlivosÈou. Va‰im cieºom je pomáhaÈ
ºuìom prísÈ k Nemu prostredníctvom krstu a konfirmácie.
Robte v‰etko ão môÏete, aby ste va‰e územie zanechali silnej‰ie, neÏ bolo predt˘m.
Zmysluplné ciele a starostlivé plánovanie vám pomôÏu dosiahnuÈ to, ão od vás Pán
vyÏaduje. Jemu a vedúcim misie sa budete zodpovedaÈ za to, ako sa staráte o ºudí na
území, ktoré vám bolo pridelené.
V liste, ktor˘m ste boli povolan˘ na misiu sa hovorí: „TieÏ sa bude od Vás oãakávaÈ, Ïe
v‰etok Vá‰ ãas a pozornosÈ budete venovaÈ sluÏbe Pánovi a Ïe zanecháte v‰etky ostatné
osobné záleÏitosti. Keì budete robiÈ tieto veci, Pán Vás poÏehná a stanete sa efektívnym
zástupcom a poslom pravdy. Vkladáme do Vás na‰u dôveru a modlíme sa, aby Vám Pán
pomohol vo vykonávaní Va‰ich zodpovedností pri napæÀaní Va‰ej posvätnej úlohy.“ Táto
kapitola vám pomôÏe uvedomiÈ si, ako vyt˘ãenie cieºa, plánovanie a dodrÏiavanie záväzku
môÏe pomôcÈ mnoh˘m ºuìom prijaÈ znovuzriadené evanjelium.
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âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
Preãítajte Jakuba 5:11–13, 61–64, 74–75 a odpovedzte na nasledujúce otázky:
• âo Pán cíti ku Svojim deÈom?
• Aké úsilie Pán vyÏaduje od Svojich sluÏobníkov?

Kºúãové ukazovatele obrátenia
Snáì ste sa uÏ zam˘‰ºali nad t˘m, ktorá z va‰ich mnoh˘ch povinností je najdôleÏitej‰ia.
Aby ste boli schopn˘ odpovedaÈ na túto otázku, musíte najskôr porozumieÈ va‰ej úlohe
a vedieÈ, ako vám efektívne vyuÏívanie ãasu môÏe pomôcÈ splniÈ túto úlohu.
Va‰ou úlohou je poz˘vaÈ ostatn˘ch ºudí, aby pri‰li ku Kristovi t˘m, Ïe im pomôÏete
prijaÈ znovuzriadené evanjelium prostredníctvom viery v JeÏi‰a Krista, Jeho uzmierenia,
pokánia, krstu, obdrÏania daru Ducha Svätého a vytrvania aÏ do konca. Vedúci Cirkvi
identifikovali kºúãové ukazovatele, aby vám pomohli sústrediÈ sa na tento cieº. Ak sa
sústredíte na tieto ukazovatele, pomôÏete ºuìom napredovaÈ ku krstu, konfirmácii,
neustálej aktivite v Cirkvi a k trvalému obráteniu.
Kºúãové ukazovatele, ktoré je treba zaznamenaÈ a nahlásiÈ
• Záujemcovia pokrstení a konfirmovaní
• Záujemcovia so stanoven˘m dÀom krstu
• Záujemcovia, ktorí nav‰tívili nedeºné zhromaÏdenie
• Poãet lekcií so záujemcami, na ktor˘ch boli prítomní ãlenovia
• Iné oduãené lekcie
• Napredujúci záujemcovia
• Prijaté a kontaktované odporúãania
• Noví záujemcovia
• Oduãené lekcie pre nov˘ch obráten˘ch a neaktívnych ãlenov

Tieto ukazovatele identifikujú udalosti a podmienky, ktoré poukazujú na pokrok
ãloveka k pravému obráteniu. Nasleduje krátky opis kaÏdého z kºúãov˘ch ukazovateºov:
Pokrstení a konfirmovaní obrátení: KaÏd˘ obráten˘, ktor˘ obdrÏal obrady krstu a konfirmácie.
Záujemcovia so stanoven˘m dÀom krstu: KaÏd˘ záujemca, ktor˘ súhlasil s t˘m, Ïe bude
pokrsten˘ a konfirmovan˘ k urãenému dátumu.
Záujemcovia, ktorí nav‰tívili nedeºné zhromaÏdenie: KaÏd˘ záujemca, ktor˘ sa zúãastnil
zhromaÏdenia Veãere Pána.
Poãet lekcií so záujemcami, na ktor˘ch boli prítomní ãlenovia: Je to celkov˘ poãet lekcií, ktoré
ste uãili záujemcov za prítomnosti ãlena Cirkvi. Lekcia obyãajne zah⁄Àa v˘uãbu jednej
alebo viacer˘ch zásad evanjelia, úvodnú a závereãnú modlitbu a v˘zvy k záväzkom.
K tomu, aby ste mohli povaÏovaÈ stretnutie za lekciu nie je potrebné, aby ste oduãili
v‰etky zásady danej lekcie. EfektívnosÈ vá‰ho uãenia môÏe byÈ urãená t˘m, ãi viera
va‰ich záujemcov v Spasiteºa rastie, ãi ãinia pokánie zo svojich priestupkov a ãi sa
úprimne pripravujú k obdrÏaniu obradov krstu a konfirmácie.
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Napredujúci záujemcovia: Je to celkov˘ poãet záujemcov, ktor˘ch ste uãili dve alebo viacej
lekcií a ktorí dodrÏiavajú svoje záväzky, napríklad modliÈ sa, ãítaÈ Knihu Mormonovu,
nav‰tevovaÈ cirkevné zhromaÏdenia a pripravovaÈ sa na krst a konfirmáciu. Podºa tejto
definície sú to záujemcovia, ktorí sú ochotní pokraãovaÈ v ‰túdiu evanjelia, ale ktor˘m sa
nedarí dodrÏiavaÈ svoje záväzky, nie sú klasifikovaní ako napredujúci záujemcovia. Sú
klasifikovaní ako noví záujemcovia, alebo ako iní záujemcovia.

Poznámky

Prijaté a kontaktované odporúãania: Je to celkov˘ poãet odporúãaní na moÏn˘ch záujemcov,
ktor˘ch ste potom kontaktovali, a ktor˘ch ste buì uãili alebo poÏiadali o naplánovanie
stretnutia. Potom ako ste kontaktovali vám odporuãen˘ch moÏn˘ch záujemcov, títo sa
posúvajú z odporuãenej skupiny a stávajú sa buì nov˘mi záujemcami alebo sú oznaãení
na následné dohliadnutie alebo sú vyradení zo zoznamu. Za kontaktovanie odporuãeného
záujemcu je moÏné povaÏovaÈ aj situáciu, keì sa vám aj po mnoh˘ch pokusoch nepodarilo
kontaktovaÈ sa s danou osobou alebo ste zistili, Ïe máte nesprávnu adresu. Tieto
odporúãania sú odoslané naspäÈ do kancelárie misie s poznámkou, v ktorej je opísané,
preão sa vám nepodarilo daného ãloveka kontaktovaÈ.
Celkov˘ poãet obdrÏan˘ch odporúãaní sa vzÈahuje na v‰etky vami obdrÏané
odporúãania, ktoré ste zatiaº nekontaktovali (odporúãania od ãlenov, od záujemcov,
z ústredia Cirkvi atì.).
Pre úãely podávania hlásení, poãet odporúãaní ktoré ste nekontaktovali sú prená‰ané
z t˘ÏdÀa na t˘ÏdeÀ. KaÏdé nové odporúãanie sa pridáva k tomuto ãíslu a uÏ kontaktované
kaÏdé odporúãanie je z neho odpoãítané. Av‰ak zapamätajte si, Ïe „kontaktované
odporúãania" sa vzÈahujú na ãíslo kontaktovan˘ch v t˘Ïdni v ktorom boli nahlásené.
Noví záujemcovia: Je to celkov˘ poãet jednotlivcov, ktorí boli uãení aspoÀ jednu lekciu a
ktorí prijali návrh na ìal‰ie stretnutie.
Oduãené lekcie pre nov˘ch obráten˘ch a neaktívnych ãlenov: Je to celkov˘ poãet lekcií, kedy ste
vyuãovali neaktívnych ãlenov Cirkvi a obráten˘ch, ktorí sú ãlenmi Cirkvi menej ako rok.
Keì plánujete a stanovujete ciele, vyhodnocujte va‰u prácu s ohºadom na to, ako va‰e
úsilie zv˘‰i poãet ºudí v kaÏdom z t˘chto kºúãov˘ch ukazovateºov. Va‰im cieºom by malo
byÈ zv˘‰iÈ ãísla v kaÏdom z kºúãov˘ch ukazovateºov.
Budete robiÈ veºa vecí, ktoré nie sú opísané v kºúãov˘ch ukazovateºoch, ako napríklad
kontaktovanie ºudí na ulici alebo osobné ‰túdium a ‰túdium so spoloãníkom. Tieto dôleÏité
ãinnosti prispievajú k jednému, ãi viacer˘m kºúãov˘m ukazovateºom. Napríklad, keì uãíte
ºudí, ktor˘ch ste na‰li vlastn˘m úsilím, pridávate nov˘ch záujemcov do skupiny ºudí,
ktor˘ch vyuãujete. TieÏ kvalita vá‰ho osobného ‰túdia a ‰túdia so spoloãníkom zlep‰ia
va‰u schopnosÈ uãiÈ s Duchom, ão poÏehná va‰ich nov˘ch i napredujúcich záujemcov. Sila
vá‰ho hºadania a uãenia ovplyvní kaÏd˘ kºúãov˘ ukazovateº. V‰etky ãinnosti vyhodnocujte
z pohºadu na to, ãi zv˘‰ia poãet ºudí v t˘chto kategóriách. Ak so spoloãníkom nevidíte ako
by mohla daná ãinnosÈ pomôcÈ zv˘‰iÈ poãet ºudí v jednom alebo vo viacer˘ch kºúãov˘ch
ukazovateºoch, mali by ste porozm˘‰ºaÈ, ãi stojí za to vynaloÏiÈ na danú ãinnosÈ toºko ãasu.
âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
Zapisujte kaÏdú ãinnosÈ, vzÈahujúcu sa na kázanie evanjelia, v posledn˘ch troch dÀoch, do vá‰ho
‰tudijného denníka. VyhodnoÈte, ãi kaÏdá z ãinností ovplyvnila niektor˘ z kºúãov˘ch ukazovateºov.
Ak ovplyvnila, napí‰te vedºa nej áno. Ak neovplyvnila, napí‰te nie. Pre kaÏdú ãinnosÈ, pri ktorej je
áno, opí‰te ak˘ mala dosah. Pre kaÏdú ãinnosÈ, pri ktorej je nie, rozhodnite, preão ste ju robili, a
ãi v nej budete v budúcnosti pokraãovaÈ. Prediskutujte tento zoznam so spoloãníkom a vysvetlite
mu, preão ste niektoré ãinnosti oznaãili áno a niektoré nie. Hovorte o tom, ktorú z ãinností by
ste mali prestaÈ vykonávaÈ.
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Poznámky

Kniha územia a pomôcky na plánovanie a podávanie správ
âo sa t˘ka t˘ch, ktorí boli prijatí do Cirkvi krstom a konfirmáciou, Moroni vo svojich
dÀoch uãil, Ïe ich mená boli zaznamenané, aby na nich bolo pamätané a aby boli Ïivení
dobr˘m slovom BoÏím a aby boli udrÏovaní na správnej ceste (pozri Moroni 6:4).
ObdrÏali ste pomôcky, ktoré vám majú pomáhaÈ zaznamenávaÈ dôleÏité informácie o
ºuìoch, ktor˘ch uãíte. Tieto pomôcky vám tieÏ umoÏnia podeliÈ sa o tú správnu ãasÈ t˘chto
informácií s t˘mi, ktorí ju potrebujú, tak ako je to znázornené v nasledujúcom príklade.

Informaãná pyramída

Pomôcky:

Prezident misie

T˘Ïdenné hlásenie misionára

Vedúci misie
Rada zboru

MnoÏstvo
informácií

Misionári

Prehºadné telefonické hlásenie
Záznam o pokroku
Misionársky denn˘ plánovaã;
Kniha územia

Tieto pomôcky a v‰etky informácie, ktoré potrebujete k va‰ej práci sú uchovávané v Knihe
územia a v Misionárskom dennom plánovaãi. Kniha územia je organizovaná nasledovne:
• Mapa územia
– Mapa daného územia s vyznaãen˘mi
hranicami
• Záznamy o pokroku
– Formuláre Záznamov o pokroku
• Záujemcovia so stanoven˘m dÀom krstu a
konfirmácie
– Formuláre Záznamov o v˘uãbe
• Napredujúci záujemcovia
– Formuláre Záznamov o v˘uãbe
• Noví a ostatní záujemcovia
– Formuláre Záznamov o v˘uãbe
• Potenciálni záujemcovia
– Formuláre Potenciálnych záujemcov
– Záznamy o odporúãaniach z
masmediálnych a in˘ch zdrojov
• B˘valí záujemcovia
– Formuláre Záznamov o v˘uãbe
• Novo obrátení a neaktívni ãlenovia
– Formuláre Záznamov o v˘uãbe

– Formuláre Zoznamu povolaní
obráten˘ch ãlenov
• Informácie o zbore a misii
– Zoznam ãlenov zboru
– Zoznam povolaní v zbore
– Rozpis zborov˘ch a misionárskych
stretnutí
– Zoznam ãlenov v rodinách neãlenov
– Zoznam misionárov vo va‰om okrsku
alebo zóne
• Vedenie
– Prehºadné telefonické hlásenie
• Informácie o území
– Informácie o byte
– Verejná doprava
– Holiã
– PráãovÀa
– Miesta, kde sa dá nakupovaÈ
– Miesta, ktor˘m sa vyhnúÈ
– Kontakty

Kniha územia
KaÏdé územie hlásania evanjelia má Knihu územia, ktorá sa stáva trval˘m záznamom va‰ich
kaÏdodenn˘ch ãinností. Denne obnovujte kºúãové informácie a odvolávajte sa na ne vo va‰om
t˘Ïdennom plánovacom stretnutí. UdrÏujte knihu ãistú a záznamy aktualizované a presné, aby
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Poznámky
na va‰ej in‰pirovanej sluÏbe mohli stavaÈ budúci misionári. Podºa vyzvania, prineste so sebou
Knihu územia na pohovory a zónové konferencie, kde si ju môÏu vedúci misie prezrieÈ a pomôcÈ
vám pouÏívaÈ ju ão najefektívnej‰ie.

K niektor˘m ãastiam Knihy územia by ste sa mali obracaÈ kaÏd˘ deÀ pri aktualizovaní
a prispôsobovaní va‰ich plánov. Ak ste o to poÏiadaní, prineste va‰u Knihu územia na
zónové konferencie a na pohovory, aby si ju mohli prezrieÈ vedúci misie. Potom keì
budete povolan˘ na iné miesto, táto kniha by mala ostaÈ vo va‰om starom byte, aby ju
mohli pouÏívaÈ budúci misionári.
V Knihe územia udrÏujte presné, úplne a aktualizované záznamy o v‰etk˘ch ºuìoch,
s ktor˘mi pracujete. Nasleduje vysvetlenie v‰etk˘ch poskytnut˘ch pomôcok.
Záznam o v˘uãbe: Tento formulár vám pomáha zaznamenávaÈ detailné informácie o
pokroku záujemcov, novo obráten˘ch a neaktívnych ãlenov, ktor˘ch uãíte.
• Osobné informácie.

• Dátumy krstu a konfirmácie.

(Predná strana)
• Záznam o tom, kedy ste uãili
zásady z kaÏdej z piatich lekcií,
a ãi bol s vami prítomn˘ ãlen
Cirkvi. Táto ãasÈ vám umoÏÀuje
pruÏne sledovaÈ to, ão ste oduãili
bez ohºadu na poradie, v akom
ste vyuãovali jednotlivé zásady.

• MôÏete
sledovaÈ
lekcie, ktoré ste
vyuãovali pred
krstom a lekcie
vyuãované po
krste.

• Záznam o stave záujemcami
prijat˘ch záväzkov. V tejto
ãasti zaznamenávate dátum,
kedy záujemcovia prijali
záväzky a oznaãujete, ãi
sú dôslední v dodrÏiavaní
t˘chto záväzkov.
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Poznámky

• âasÈ, v ktorej opisujete zázemie osoby
alebo rodiny. Nezah⁄Àajte veºmi
osobné alebo negatívne pripomienky.
• âasÈ, v ktorej opisujete dôleÏité
informácie ohºadom náv‰tev, na
ktor˘ch ste vyuãovali. MôÏete zahrnúÈ
obavy záujemcov, záväzky, s ktor˘ch
dodrÏiavaním mali problémy
a úspechy, ktoré dosiahli v ãítaní alebo
modlitbe. MôÏete tu tieÏ oznaãiÈ, ãi
pri‰li na cirkevné zhromaÏdenia, a ão
práve ãítajú v Knihe Mormonovej.
• âasÈ, kde môÏete sledovaÈ následné
dohliadnutia, ak sa daná osoba alebo
rodina prestala zaujímaÈ o Cirkev.
Ak ste vytvorili pre niekoho Záznam o
v˘uãbe, tento záznam by mal zostaÈ v
Knihe územia, pokiaº sa daná osoba alebo
rodina nestane plne aktívnou v Cirkvi
alebo k˘m sa neodsÈahuje alebo nezomrie.
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(Zadná strana)

Záznam o pokroku: Tento záznam vám dáva súhrnnú informáciu o pokroku va‰ich
záujemcov, novo obráten˘ch a neaktívnych ãlenov, ktor˘ch uãíte. TaktieÏ vám umoÏÀuje
podávaÈ hlásenia o kºúãov˘ch ukazovateºoch. PouÏívajte ho na koordináciu vá‰ho snaÏenia
s vedúcimi zboru a kolu na misionárskych koordinaãn˘ch stretnutiach a pri stretnutiach
rady zboru. Aktualizujte tieto záznamy poãas vá‰ho t˘Ïdenného plánovacieho stretnutia,
a tieÏ pred stretnutiami rady zboru. Ak je to moÏné, kaÏd˘ t˘ÏdeÀ alebo podºa potreby
dajte kópie t˘chto záznamov biskupovi, vedúcemu misie zboru a in˘m ãlenom rady zboru.
Ubezpeãte sa, Ïe informácia, ktorú uvádzate na formulároch Záznamu o pokroku je úplná,
presná a úhºadne napísaná. Rada zboru si tak vo vás vybuduje dôveru.
PouÏite Prehºadné telefonické hlásenie a T˘Ïednné hlásenie misionára pri hlásení
poãtu krstov v t˘Ïdni v ktorom sa konali a poãet konfirmácii za t˘ÏdeÀ v ktorom sa
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konali. TieÏ, vãas odovzdajte presné a kompletné Záznamy o krste pretoÏe oficiálny
ãlensk˘ záznam nie je vytvoren˘ pokiaº misia nenahlási krst a konfirmáciu do
Cirkevného ústredia.

Poznámky

Potenciálni záujemcovia: Tento formulár vám umoÏÀuje maÈ záznam o ºuìoch, ktorí majú
potenciál na to, aby sa stali záujemcami.
• ·tatút potenciálneho
záujemcu. (Bola daná
osoba vyradená zo
zoznamu záujemcov? Uãíte
ju teraz alebo potrebujete
urobiÈ následné
dohliadnutie?)
• âi bola daná osoba niek˘m
odporuãená alebo ãi ju
na‰li misionári.
• Dátum, kedy ste danú
osobu kontaktovali.
• DôleÏité poznámky.
Prepí‰te dôleÏité informácie z ãasti „Potenciálni záujemcovia“ z vá‰ho Misionárskeho
denného plánovaãa na formulár Potenciálni záujemcovia. PouÏívajte tieto informácie pri
plánovaní následn˘ch dohliadnutí, pri stretnutiach s vedúcim misie zboru, keì hovoríte
o misionárskej práci ãlenov a pri plánovaní ãinností, ktoré môÏu dan˘m ºuìom pomôcÈ
zaãaÈ sa zaujímaÈ o Cirkev. Tento formulár tieÏ slúÏi ako historick˘ záznam pre misionárov,
ktorí budú v budúcnosti pridelení na dané územie. Keì budete povolaní na iné územie,
uistite sa, Ïe ste sem preniesli v‰etky informácie z vá‰ho Misionárskeho denného plánovaãa.
Prehºadné telefonické hlásenie: KaÏd˘
t˘ÏdeÀ pouÏívajte toto hlásenie na
zozbieranie informácií o kaÏdom
z kºúãov˘ch ukazovateºov. Na
odovzdanie informácie vedúcemu
okrsku pouÏíva kaÏdá misionárska
dvojica Prehºadné telefonické hlásenie,
ktoré sa nachádza na zadnej strane
Misionárskeho denného plánovaãa.
Vedúci okrsku pí‰e mená v‰etk˘ch
misionárskych dvojíc vo svojom okrsku
na Prehºadné telefonické hlásenie spolu
s ich celkov˘mi hodnotami kaÏdého
kºúãového ukazovateºa za dan˘ t˘ÏdeÀ.
Celkové v˘sledky okrsku potom spoãíta
na spodnom okraji hlásenia. Informácie
sa udávajú zdola nahor. Vedúci okrskov
odovzdajú potom v˘sledky okrskov
zónov˘m vedúcim. Zónoví vedúci
hlásia potom v˘sledky zón asistentom
prezidenta misie. Asistenti prezidenta
potom hlásia celkové v˘sledky misie prezidentovi misie.
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Poznámky

Misionársky denn˘ plánovaã: Táto pomôcka obsahuje nasledujúce ãasti:
• ·esÈ t˘ÏdÀov denn˘ch rozvrhov so siedmym t˘ÏdÀom na náhºadnej strane.
• Stránky pre t˘Ïdenné ciele.
• Súhrn smerníc na plánovanie, zoznam udalostí, ktoré vedú ku krstu, konfirmácii a
aktívnosti v Cirkvi, plány misionárskych lekcií, nápady na vyhºadávanie ºudí k uãeniu
a otázky z pohovoru pred krstom.
• âasÈ urãená na informácie o kontaktovan˘ch ºuìoch a na adresy a telefónne ãísla
záujemcov a ãlenov.
• Prehºadné telefonické hlásenie na sledovanie va‰ich t˘Ïdenn˘ch v˘sledkov.
Poãas vá‰ho t˘Ïdenného plánovacieho stretnutia budete písaÈ va‰e t˘Ïdenné ciele na
stranu T˘Ïdenn˘ch cieºov v Misionárskom dennom plánovaãi, tak ako je vysvetlené niÏ‰ie.
• T˘Ïdenn˘ cieº pre kaÏd˘
z kºúãov˘ch ukazovateºov.

• Skutoãné v˘sledky za dan˘ t˘ÏdeÀ. KaÏdodenné
v˘sledky sa nachádzajú v dennom rozvrhu. Sem
sa prená‰a celkov˘ poãet za kaÏd˘ t˘ÏdeÀ.

• Mená ºudí, ktorí vám s najväã‰ou pravdepodobnosÈou
pomôÏu dosiahnuÈ va‰e ciele (napredujúci záujemcovia,
noví záujemcovia). Stanovte si ciele, ktoré si prajete
dosiahnuÈ s t˘mito ºuìmi (náv‰teva Cirkvi, ãítanie
Knihy Mormonovej, stanovenie dÀa krstu, atì.).
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• Miesto na zapísanie
in˘ch osobn˘ch
cieºov alebo cieºov,
ktoré ste si stanovili
so spoloãníkom.
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Poãas plánovania a hlásania evanjelia budete pouÏívaÈ denn˘ rozvrh tak, ako je to
uvedené nasledovne:
• Denn˘ rozvrh, kde si môÏete zapisovaÈ
vyuãovacie stretnutia, stretnutia a vyhºadávacie
ãinnosti. Plánujte tak, aby ste mali duchaplné
ãinnosti na kaÏdú hodinu dÀa. Je tu tieÏ
vyhradené miesto pre záloÏn˘ plán.

• Miesto k zaznamenávaniu toho, ão budete
‰tudovaÈ, keì sa budete pripravovaÈ na
vyuãovacie stretnutia.

Poznámky

• Miesto na uvedenie ãinností, ktoré
potrebujete vykonaÈ (telefonáty,
ºudia na kontaktovanie,
príprava na lekcie, záväzky
na dohliadnutie, atì.).

• Denné ciele a skutoãné v˘sledky
pre vybrané kºúãové ukazovatele.

T˘Ïdenné hlásenie misionára: Toto hlásenie vám
dáva moÏnosÈ zodpovedaÈ sa zo svojho úsilia
v kázaní evanjelia priamo prezidentovi misie,
a taktieÏ umoÏÀuje, aby ste sa s prezidentom
podelili o svoje osobné záleÏitosti, ak si to
Ïeláte. Keì budete písaÈ tento list, buìte
konkrétny a hovorte k veci, ale nemajte
pocit, Ïe musíte zaplniÈ v‰etko miesto.
Prezident misie je jediná osoba, ktorá tieto
listy bude ãítaÈ, takÏe môÏete byÈ vo va‰ich
pripomienkach otvoren˘.
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Poznámky

Ako stanoviÈ ciele
„Som plne presvedãen˘, Ïe ak
Ciele odzrkadºujú na‰e Ïelania a víziu toho,
ão môÏeme dosiahnuÈ. Pomocou cieºov a
si v Ïivote nestanovíme ciele
plánov sú na‰e nádeje premenené na ãinnosti.
a nenauãíme sa ovládaÈ také
Stanovenie cieºa a plánovanie sú ãinnosti,
techniky Ïivota, ktoré nám
ktoré si vyÏadujú vieru. S modlitbou stanovte
ciele, ktoré sú v harmónii so Spasiteºov˘m
pomôÏu dosiahnuÈ na‰e ciele,
prikázaním „ãiÀte mi uãeníkmi v‰etky národy,
je moÏné, Ïe dospejeme do zrelého
krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha
veku a hºadiac späÈ na ná‰ Ïivot
Svätého“ (Matú‰ 28:19).
uvidíme, Ïe sme dosiahli len malú
Stanovte ciele pre kaÏd˘ kºúãov˘
ukazovateº. TaktieÏ môÏete stanoviÈ ciele
ãasÈ ná‰ho potenciálu. Keì sa
pre vá‰ osobn˘ rozvoj. Robte v‰etko ão je vo
ãlovek nauãí ovládaÈ zásady
va‰ich silách, aby ste dosiahli va‰e ciele, ale
toho ako si stanoviÈ ciele, tak
re‰pektujte pri tom slobodnú vôºu ostatn˘ch.
Koneãn˘m merítkom úspechu nie je len
bude schopn˘ vo veºkej miere
dosiahnutie cieºov, ale aj sluÏba, ktorú
rozhodovaÈ o v˘sledkoch, ktoré
poskytujete a pokrok in˘ch. Ciele sú
dosiahne vo svojom Ïivote.“
prostriedkom preto, aby ste pomohli priniesÈ
veºa dobrého deÈom Nebeského Otca. Nemali
– STAR·Í M. RUSSELL BALLARD
REâ PREDNESENÁ MLAD¯M DOSPEL¯M Z OKOLIA
by byÈ pouÏívané na získavanie uznania.
SALT LAKE, 18. OKTÓBRA 1981
Pozorne pouvaÏujte nad cieºmi, ktoré vám
dajú jasn˘ smer a pomôÏu vám naplniÈ va‰e
dni ãinnosÈami, ktoré ºuìom pomôÏu posilniÈ ich vieru v Spasiteºa a pomôÏu im
napredovaÈ ku krstu, konfirmácii a plnej aktívnosti v Cirkvi. Ciele, ktoré vám budú
v˘zvou, vám pomôÏu efektívne pracovaÈ a povedú vás, aby ste napli va‰e sily a aby ste
rástli. Pri stanovení cieºov nasledujte niÏ‰ie uvedené rady:
• Nasledujte Ducha.
• Sústreìte sa na kºúãové ukazovatele.
• Sústreìte sa na ºudí. Hoci budete pouÏívaÈ ãísla, tam kde je to moÏné, snaÏte sa vidieÈ
za nimi mená ºudí.
• Buìte konkrétny a realistick˘, ale stanovte si také ciele, ktoré vás prinútia napnúÈ
v‰etky sily.
• Stanovte si t˘Ïdenné a denné ciele.
• Stanovte si ciele pre osobné ‰túdium a pre ‰túdium so spoloãníkom, a ak sa uãíte in˘
jazyk, tak aj pre ‰túdium jazyka.
• Vyhodnocujte vá‰ pokrok kaÏd˘ deÀ, kaÏd˘ t˘ÏdeÀ a vÏdy na konci ‰esÈt˘ÏdÀového
obdobia. Ak nedosiahnete vami stanoven˘ cieº, vyhodnoÈte va‰u snahu a hºadajte
spôsoby, ako tento cieº dosiahnuÈ. Ak to bude potrebné, upravte va‰e oãakávania.
âasom môÏe vá‰ misijn˘ prezident stanoviÈ normy v˘nimoãnosti alebo ciele misie, aby
zväã‰il va‰u víziu a zv˘‰il va‰u vieru. Normy okrsku, zóny a misie vám pomôÏu napnúÈ
sily, pracovaÈ efektívne a dosiahnuÈ vy‰‰iu úroveÀ v˘konu. Nemali by sa pouÏívaÈ ako
kvóty, ktoré na vás a vá‰ho spoloãníka vkladajú konkrétne ciele.
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âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom

Poznámky

Stanovte si t˘Ïdenné ciele pre kaÏd˘ z ukazovateºov. Pri kaÏdom cieli sa op˘tajte:
• Sú za t˘mito ãíslami nejaké konkrétne mená?
• Je tento cieº konkrétny?
• Je tento cieº reálny?
• Napne tento cieº na‰e sily?
• Sme oddaní tomuto cieºu?
Diskutujte o kaÏdom z cieºov. Ak je to nevyhnutné, rozhodnite ako ich môÏete zmeniÈ a preão ich
chcete zmeniÈ.

T˘Ïdenné plánovacie stretnutie
Potom ako si stanovíte ciele, rozhodnite sa ako ich dosiahnete. Vy a vá‰ spoloãník by
ste mali mávaÈ t˘Ïdenné plánovacie stretnutia. Tieto by sa mali konaÈ v tak˘ deÀ a ãas,
kedy je hlásanie evanjelia menej efektívne, ako napríklad vo ‰tvrtok alebo v piatok ráno.
DeÀ a ãas t˘Ïdenného plánovacieho stretnutia bude stanoven˘ va‰im prezidentom misie.
Toto t˘Ïdenné plánovacie stretnutie môÏe trvaÈ dve aÏ tri hodiny.
Vá‰ rozhovor by sa mal sústrediÈ na potreby ºudí a na to ako im môÏete pomôcÈ v ich
pokroku. Poãas t˘Ïdenného plánovacieho stretnutia vyhodnoÈte va‰e predchádzajúce ciele
a stanovte nové ciele na nadchádzajúci t˘ÏdeÀ. ZváÏte kaÏdú stránku toho ako hlásate
evanjelium.
Nedeºa veãer je odporuãen˘m ãasom na podávanie t˘Ïdenného telefonického hlásenia.
NedeºÀaj‰ie veãerné hlásenie podáva najpresnej‰ie a najaktuálnej‰ie informácie o stave
misie, pretoÏe najviac krstov a konfirmácií sa vykonáva v sobotu alebo v nedeºu.
PretoÏe deÀ, kedy u vás bude t˘Ïdenné plánovacie stretnutie pravdepodobne nebude
dÀom, kedy podávate hlásenie, plánujte t˘Ïdenné plánovacie stretnutie 10 dní dopredu.
Napríklad, ak sa va‰e t˘Ïdenné plánovacie stretnutie koná vo ‰tvrtok, vyhodnoÈte vá‰
pokrok vo vami stanoven˘ch cieºoch za aktuálny t˘ÏdeÀ a naplánujte, ão e‰te potrebujte
do nedele urobiÈ, aby ste tieto ciele dosiahli. Potom stanovte ciele a plány na budúci
t˘ÏdeÀ od pondelka do nedele. V nedeºu veãer spoãítate a nahlásite va‰e v˘sledky za
minul˘ t˘ÏdeÀ a budete maÈ pripraven˘ plán na nadchádzajúci t˘ÏdeÀ. NiÏ‰ie nasleduje
popis toho ako sa smernice pre plánovanie vzÈahujú na t˘Ïdenné plánovacie stretnutie.
1. Modlite sa a vyhºadávajte in‰piráciu. Predt˘m ako zaãnete, majte nablízku vá‰ Misionársky
denn˘ plánovaã a Knihu územia. Zaãnite va‰e plánovacie stretnutie s modlitbou.
Vyhºadávajte in‰piráciu pri diskusii o potrebách ºudí a naplánujte si ako im slúÏiÈ a
pomáhaÈ napredovaÈ v evanjeliu. Osobitne sa modlite za va‰ich záujemcov. Majte vieru
poÏiadaÈ Nebeského Otca, aby im poÏehnal odpoveìami na ich modlitby, túÏbou
nav‰tevovaÈ cirkevné zhromaÏdenia, atì.
2. Stanovte ciele a vytvorte plány pre záujemcov, ktorí budú pokrstení a konfirmovaní v
nadchádzajúcom t˘Ïdni. VyhodnoÈte Záznam o v˘uãbe kaÏdej osoby, ktorá sa zaviazala, Ïe
sa dá pokrstiÈ alebo konfirmovaÈ v nadchádzajúcom t˘Ïdni. Prediskutujte ão je potrebné
pripraviÈ k pohovoru pred krstom, ku krstnému zhromaÏdeniu a konfirmácii. VyuÏite
Záznam o v˘uãbe k prehodnoteniu záväzkov, s ktor˘mi majú títo ºudia problémy a ako
im môÏete pomôcÈ. Naplánujte si kontaktovaÈ ich kaÏd˘ deÀ. Diskutujte o tom, ako
môÏete pomôcÈ vedúcemu misie zboru spolu s biskupom koordinovaÈ ich konfirmáciu na
zhromaÏdení Veãere Pána.
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Poznámky

3. Stanovte ciele a vytvorte plány pre záujemcov so stanoven˘m dÀom krstu. VyhodnoÈte Záznam
o v˘uãbe kaÏdej osoby, ktorá bude pokrstená v nadchádzajúcich t˘ÏdÀoch. Diskutujte o
lekciách, ktoré ich potrebujete uãiÈ. ZváÏte ako im môÏete pomôcÈ pripraviÈ sa ku krstu a
konfirmácii. Diskutujte o záujemcoch, ktorí neboli pokrstení v naplánovan˘ deÀ. Pozorne
zváÏte a prediskutujte ich potreby. Stanovte nové ciele a vytvorte plány, ktoré im pomôÏu
napredovaÈ k urãitému dÀu a ãasu, kedy budú môcÈ vstúpiÈ do krstnej zmluvy a obdrÏaÈ
obrad konfirmácie. V Zázname o v˘uãbe ceruzkou zapí‰te ak˘m zásadám ich plánujete
vyuãovaÈ, a ktoré záväzky im pomôÏete dodrÏiavaÈ. Urãite, ão môÏete urobiÈ preto, aby
ste im pomohli prijaÈ tieto lekcie a dodrÏiavaÈ tieto záväzky.
4. Stanovte ciele a vytvorte plány ako pomôÏete záujemcom zúãastniÈ sa na zhromaÏdení Veãere
Pána. VyhodnoÈte Záznam o v˘uãbe kaÏdého záujemcu a diskutujte o jeho/jej úãasti
na zhromaÏdení Veãere Pána. Diskutujte ão musíte robiÈ pre t˘ch, ktorí sa pravidelne
zúãastÀujú zhromaÏdenia Veãere Pána, aby ste im pomohli maÈ duchovne povzná‰ajúce
záÏitky. Keì budete diskutovaÈ o t˘ch, ktorí sa e‰te nikdy nezúãastnili zhromaÏdenia
Veãere Pána, ktorí sa zúãastnili len jeden raz alebo prichádzajú len príleÏitostne, snaÏte
sa urãiÈ ão im bráni, aby prichádzali pravidelne. Napríklad, moÏno potrebujú pomoc
s dopravou alebo majú obavy, pretoÏe niã nevedia o bohosluÏbách Svät˘ch neskor‰ích
dní alebo mali v minulosti nejakú nepríjemnú
skúsenosÈ. Diskutujte o tom, ão môÏete robiÈ,
aby ste im pomohli prekonaÈ tieto zábrany.
Stanovte ciele koºko záujemcov plánujete
maÈ na nasledujúcom zhromaÏdení Veãere
Pána. Naplánujte kto ich privedie na
zhromaÏdenie, kto ich tam bude vítaÈ a kto
bude vedºa nich sedieÈ. Plánujte kontaktovaÈ
vedúcich kvór a pomocn˘ch organizácií, a
tieÏ uãiteºov zodpovedn˘ch za triedy, ktoré
záujemcovia nav‰tívia. Plánujte upovedomiÈ
biskupa. V Zázname o pokroku uveìte
spôsoby, s ktor˘mi vám môÏe pomôcÈ rada
zboru. Naplánujte ão musíte urobiÈ kaÏd˘
deÀ v tomto t˘Ïdni, aby ste pripravili t˘chto
ºudí na náv‰tevu zhromaÏdenia.
5. Stanovte ciele a vytvorte plány lekcií, ktoré budete uãiÈ napredujúcich záujemcov. VyhodnoÈte
Záznam o v˘uãbe kaÏdého napredujúceho záujemcu, ktorého ste uãili v prítomnosti ãlena
Cirkvi. Diskutujte o tom, ão cítite ohºadom toho ako prijali toto posolstvo. Prejdite si tie
záväzky a body zo Záznamu o v˘uãbe, o ktor˘ch dodrÏiavanie alebo naplnenie sa
záujemcovia snaÏia. Diskutujte o tom, akú úlohu môÏu ãlenovia zboru a rada zboru
i naìalej hraÈ v ich napredovaní. Stanovte ciele pre lekcie, ktoré budete uãiÈ a záväzky,
ktoré im budete pomáhaÈ dodrÏiavaÈ, hlavne úãasÈ na zhromaÏdeniach a dôleÏité záÏitky,
ktoré im pomôÏete získaÈ v niekoºk˘ch nasledujúcich t˘ÏdÀoch.
VyhodnoÈte Záznam o v˘uãbe pre kaÏdého napredujúceho záujemcu, ktorého ste neuãili
v prítomnosti ãlena Cirkvi. Títo záujemcovia môÏu byÈ ºudia, ktor˘ch ste na‰li s va‰ím
vlastn˘m úsilím. Hovorte o tom, ktorého kÀazského vedúceho alebo vedúceho pomocnej
organizácie by ste mohli poprosiÈ, aby sa s nimi spriatelil. Zopakujte si lekcie, ktoré ich
budete uãiÈ a záväzky, ktoré im pomôÏete dodrÏiavaÈ. Stanovte ciele pre lekcie, ktoré
budete uãiÈ, ako v tomto procese zapojíte ãlenov Cirkvi a ako pomôÏete t˘mto záujemcom
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zúãastniÈ sa na zhromaÏdení Veãere Pána. Zapí‰te tieto ciele do Záznamu o v˘uãbe a
naplánujte v‰etko nevyhnutné.

Poznámky

6. Stanovte ciele a vytvorte plány lekcií, ktoré budete uãiÈ v‰etk˘ch ostatn˘ch záujemcov.
VyhodnoÈte Záznam o v˘uãbe kaÏdého záujemcu, ktor˘ nenapreduje. Diskutujte o tom,
preão jednotliví záujemcovia nedodrÏiavajú záväzky. Diskutujte o tom, ako zapojíte
kÀazsk˘ch vedúcich a vedúcich pomocn˘ch organizácií do toho, aby sa spriatelili s t˘mito
záujemcami. Diskutujte o t˘ch ist˘ch veciach, ktoré boli opísané v 5. kroku. Stanovte ciele
a vytvorte plány, ako t˘mto ºuìom pomôÏete napredovaÈ. Zapí‰te tieto ciele do Záznam
o v˘uãbe.
7. Stanovte ciele a vytvorte plány na kontaktovanie a v˘uãbu ºudí, na ktor˘ch ste získali odporúãania
od ãlenov Cirkvi, záujemcov, neãlenov a ústredia Cirkvi. VyhodnoÈte Záznamy potenciálnych
záujemcov. Prejdite si v‰etky obdrÏané odporúãania. Prejdite si v‰etky odporúãania, ktoré
ste zatiaº nekontaktovali. Stanovte ciele a vytvorte plány ako kontaktovaÈ tento t˘ÏdeÀ
ão najviac z obdrÏan˘ch odporúãaní—najlep‰ie v‰etky. Ak je to ão len trochu moÏné,
odporúãania z ústredia Cirkvi by mali byÈ kontaktované do 24 hodín po obdrÏaní.
Diskutujte o tom ak˘ prístup zvolíte ku kaÏdej osobe alebo rodine a o aké posolstvo by
ste sa s nimi mohli podeliÈ. Ak dané odporúãanie pri‰lo z ústredia Cirkvi, diskutujte o
tom ako budete vyuãovaÈ posolstvo evanjelia pomocou videokazety, knihy alebo iného
materiálu, ktor˘ si vyÏiadali. Ubezpeãte sa, Ïe máte tú vec, ktorú si vyÏiadali. Ak je to
vhodné, telefonicky kontaktujte odporuãen˘ch ºudí a dohodnite si s nimi stretnutie.
Diskutujte o tom, ak˘ typ následného dohliadnutia by ste mali zvoliÈ.
8. Stanovte ciele a vytvorte plány na to, ako získaÈ viac odporúãaní od ãlenov Cirkvi, záujemcov
a neãlenov. S modlitbou urãite in˘ch ãlenov a záujemcov, ktor˘ch by ste mohli nav‰tíviÈ.
Plánujte ako im pomôÏete vyzvaÈ ich priateºov a rodinu k tomu, aby sa uãili o
znovuzriadenom evanjeliu. Diskutujte o tom, ako ich vyzvete k spolupráci v misionárskej
práci. Rozvrhnite si stretnutia a vytvorte nevyhnutné plány.
9. Stanovte ciele a vytvorte plány lekcií, ktoré budete vyuãovaÈ novo obráten˘ch a neaktívnych ãlenov.
VyhodnoÈte Záznam o v˘uãbe kaÏdého novo obráteného a neaktívneho ãlena, ktorého uãíte.
Stanovte ciele a vytvorte plány lekcií, ktoré budete vyuãovaÈ. Urãite ako t˘mto ºuìom
pomôÏete zúãastÀovaÈ sa na zhromaÏdení Veãere Pána a dodrÏiavaÈ iné záväzky.
10. Stanovte ciele a vytvorte plány ako nájsÈ nov˘ch záujemcov. VyhodnoÈte va‰u snahu
nájsÈ nov˘ch záujemcov prostredníctvom odporúãaní, príleÏitostí k sluÏbe a osobn˘ch
vyhºadávacích ãinností v minulom t˘Ïdni. ObráÈte sa na informácie v ãasti „Potenciálni
záujemcovia“ vo va‰ej Knihe územia. Diskutujte o tom, preão sa niektorí ºudia stali
záujemcami a iní nie. Stanovte ciele, koºko nov˘ch záujemcov nájdete tento t˘ÏdeÀ.
Urãite ºudí, ktorí by sa najpravdepodobnej‰ie mohli staÈ záujemcami. TaktieÏ urãite ãlenov
a neãlenov v rodinách ãlenov, ktor˘ch by ste chceli nav‰tíviÈ a aké moÏnosti k sluÏbe
budete vyhºadávaÈ. Plánujte aké pomôcky k hºadaniu pouÏijete, ako napríklad kartiãky s
pozvaním, videokazety, DVD-ãka, písma alebo broÏúry. TaktieÏ hovorte o tom, kde budete
kontaktovaÈ ºudí, koºko ºudí budete denne kontaktovaÈ, ktor˘ch záujemcov poÏiadate
o odporúãania, ktor˘ch b˘val˘ch záujemcov nav‰tívite, ako vám môÏe pomôcÈ rada
zboru, atì. Vytvorte konkrétne plány na nasledujúci deÀ. V‰etok zostávajúci ãas vyplÀte
ãinnosÈami, ktoré vám pomôÏu dosiahnuÈ va‰e ciele nájsÈ nov˘ch záujemcov. Stanovte
ciele a naplánujte si Ïe sa budete rozprávaÈ so v‰etk˘mi ºuìmi, ktor˘ch vám Pán po‰le
do cesty. VÏdy sa snaÏte nájsÈ ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ.
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Poznámky

11. Plánujte ako spolupracovaÈ s radou zboru. Biskup je predsedajúca autorita. Re‰pektujte a
ctite si jeho autoritu. Pod jeho vedením vyhodnoÈte Záznam o pokroku, ktor˘ ste pouÏili
na predchádzajúcom misionárskom koordinaãnom stretnutí alebo v rade zboru. Diskutujte
o úlohách, ktoré ste obdrÏali od biskupa alebo od vedúceho misie zboru a podajte správu,
ãi sa vám podarilo dané úlohy splniÈ. Diskutujte o tom ako zapojiÈ in˘ch ºudí, ktorí by
mohli pomôcÈ, ako napríklad vedúceho misie zboru, kÀazstva a vedúcich pomocn˘ch
organizácií a ostat˘ch ãlenov. Pozorne pripravte Záznam o pokroku na nadchádzajúce
stretnutie rady zboru, stretnutie kÀazskej v˘konnej rady alebo koordinaãné misionárske
stretnutie. Ubezpeãte sa, Ïe ste ho napísali úhºadne a ãisto. Stanovte ciele a vytvorte
plány ako pracovaÈ v súlade s vedúcimi zboru. Keì je to moÏné, urobte kópie Záznamu
o pokroku pre vedúcich zboru, ktorí sa zúãastÀujú na t˘chto stretnutiach.
12. Naplánujte si stretnutia, ktoré sa konajú pravidelne. Zapí‰te si do vá‰ho Misionárskeho
denného plánovaãa v‰etky stretnutia, ktoré sa konajú pravidelne, ako sú okrskové
stretnutia, zónové konferencie, pohovory a cirkevné zhromaÏdenia. Diskutujte o úlohách,
ktoré potrebujete dokonãiÈ predt˘m ako pôjdete na tieto stretnutia a pridajte ich do
svojho záznamu v Poznámky/Zoznam, ão treba urobiÈ.
13. Veìte poradu misionárskej dvojice. Na konci vá‰ho t˘Ïdenného plánovacieho stretnutia
sa podeºte so svojim spoloãníkom o príslu‰né ciele a poÏiadajte ho alebo ju o pomoc pri
ich uskutoãnení. Diskutujte so svojím spoloãníkom o pevnosti vá‰ho vzájomného vzÈahu.
Diskutujte o v‰etk˘ch veciach, ktoré zadrÏiavajú va‰u dvojicu od toho, aby ste jednotne a
poslu‰ne pracovali. Vyrie‰te rozpory. Podeºte sa s va‰im spoloãníkom o to, ão si myslíte,
Ïe sú jeho alebo jej silné stránky. PoÏiadajte ho/ju o názor na to ako sa môÏete zlep‰iÈ. Ak
je to potrebné, stanovte si ciele ako zlep‰iÈ vá‰ vzÈah. Skonãite s modlitbou.

Denné plánovacie stretnutie
Na konci kaÏdého dÀa uskutoãnite plánovacie stretnutie. Ak budete uãiÈ nejakú lekciu,
pravdepodobne budete pracovaÈ do 21:30. V opaãnom prípade sa vráÈte domov do 21:00
a od 21:00 do 21:30 preveìte denné plánovacie stretnutie. (Prezidenti misií môÏu tento
ãas prispôsobiÈ miestnym podmienkam.) Poãas denného plánovacieho stretnutia
aplikujte v zjednodu‰enej forme tie isté zásady a smernice, ktoré dodrÏiavate v
t˘Ïdennom plánovacom stretnutí. S modlitbou diskutujte o lekciách a témach, ktoré
by vám mohli pomôcÈ s va‰ím plánom a ktoré by ste mohli ‰tudovaÈ poãas osobného
‰túdia a ‰túdia so spoloãníkom. Napí‰te tieto témy na vá‰ denn˘ rozvrh. VyhodnoÈte vá‰
denn˘ rozvrh. Na kaÏdú hodinu dÀa naplánujte zmysluplné ãinnosti. V nedeºu veãer,
poãas vá‰ho plánovacieho stretnutia spoãítajte va‰e v˘sledky a predloÏte Prehºadné
telefonické hlásenie. Napí‰te t˘Ïdenn˘ list vá‰mu prezidentovi misie a dokonãite
plánovanie va‰ich cieºov na nadchádzajúci t˘ÏdeÀ.
Predt˘m ako nasledujúci deÀ odídete z domu, zopakujte si va‰e ciele, plány a vá‰ rozvrh.
Ak je to potrebné, urobte zmeny. Predt˘m ako odídete z domu sa vÏdy pomodlite. Efektivitu
va‰ich plánov poznáte podºa toho, Ïe sa nemusíte in˘ch p˘taÈ: „âo mám teraz robiÈ?“
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ZodpovednosÈ
Zásada zodpovednosti je jedna zo základn˘ch
zásad v BoÏom veãnom pláne. Pri poslednom
súde budeme v‰etci stáÈ pred Pánom a budeme
sa zodpovedaÈ z toho, ão sme urobili s t˘mi
príleÏitosÈami, ktoré nám dal (pozri Alma 5:15–19,
NaZ 137:9). Na misii sa môÏete veºa nauãiÈ
o zodpovednosti, a to vám poslúÏi vo va‰om
ìal‰om Ïivote. Zásada zodpovednosti vás bude
poÏehnávaÈ, ak:

„Keì sa v˘kon meria, v˘kon
sa zlep‰uje. Keì sa v˘kon
meria a hlási, r˘chlosÈ, ktorou
sa zlep‰uje, sa zvy‰uje.“
– STAR·Í THOMAS S. MONSON
„THOU ART A TEACHER COME FROM GOD“,
IMPROVEMENT ERA, DECEMBER 1970, 101

• K vá‰mu stanoveniu cieºov a plánovaniu budete pristupovaÈ s my‰lienkou, Ïe sa za
va‰u námahu budete zodpovedaÈ vedúcim misie a prostredníctvom modlitby aj Pánovi.
• Pocítite osobnú zodpovednosÈ za posvätnú dôveru, ktorú vám dal Pán.
• Stanovíte si zmysluplné ciele.
• Rozhodnete sa byÈ aktívny v zodpovednosti za va‰u prácu Pánovi a va‰im misijn˘m
vedúcim. Neãakajte, k˘m vás o to poÏiadajú. Pracujte tak, aby vám ostatní nemuseli
ãasto pripomínaÈ ão robiÈ. Majte túÏbu zodpovedaÈ sa za va‰u prácu.
• Prijmete plnú zodpovednosÈ za va‰u námahu. Nikdy nebudete zvaºovaÈ vinu za
zloÏitú situáciu alebo za nedostatok pokroku na in˘ch.
• Budete sa snaÏiÈ uãiÈ od va‰ich vedúcich a poprosíte ich, aby vám poradili ako sa
môÏete zlep‰iÈ.
• Budete motivovaní robiÈ v‰etko najlep‰ie ako viete.
ZodpovednosÈ neprichádza aÏ na konci va‰ej misie. Je to zásada, ktorá vpl˘va na to
ako zaãnete, ako rozm˘‰ºate a ão cítite o zodpovednosti, ktorú na vás Pán vloÏil, ako
pristupujete k va‰ej práci a ako dobre ju budete zná‰aÈ. Vá‰ postoj k misijnej skúsenosti
odzrkadºuje va‰u lásku k Nebeskému Otcovi a Jeho Synovi a va‰u úctu ku kÀazstvu.
Vyhºadávajte in‰piráciu v osobn˘ch modlitbách aj v modlitbách so spoloãníkom, aby
ste vedeli, ão by ste mali kaÏd˘ deÀ robiÈ. Riaìte sa va‰imi plánmi, modlite sa a Ïiadajte
Pána, aby vás viedol. V priebehu dÀa majte v srdci modlitbu, aby vám Duch pomohol
poznaÈ kam ísÈ, ão robiÈ a ão povedaÈ. Sp˘tajte sa seba samého: „âo viac e‰te môÏem
robiÈ?“ Vo va‰ej modlitbe na konci dÀa podajte správu o va‰ej práci.
Vedúcim misie podáte správu kaÏd˘ t˘ÏdeÀ v Prehºadnom telefonickom hlásení. Ak
ste jedn˘m z vedúcich misie, tak túto informáciu obdrÏíte od misionárov. Zaujímajte sa
viac o to ako misionári Ïijú a ako sa majú tí, ktor˘ch uãia, neÏ len o ãísla. NepouÏívajte
tieto pomôcky a informácie, ktoré obdrÏíte, ako nástroje na kontrolovanie a manipuláciu.
Informácie, ktoré takto obdrÏíte vám dajú moÏnosÈ pochváliÈ misionárov za ich oddanú
sluÏbu, a tieÏ uvidíte príleÏitosti pre budúce ‰kolenie.
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·túdium písiem
âo to znamená, Ïe sa budeme zodpovedaÈ?
NaZ 58:26–33

NaZ 101:78

Ezechiel 33:1–6

Preão je slobodná vôºa dôleÏitá v zodpovednosti?
2. Nefi 2:26–29

Helaman 14:30–31

Ako by mali misionár a vedúci misie spoloãne pracovaÈ?
NaZ 38:23–25

Îidom 13:17–18

Zapamätajte si toto
• Sústreìte va‰e úsilie na vá‰ cieº.
• Stanovte ciele podºa kºúãov˘ch ukazovateºov.
• Vrúcne sa modlite za va‰e ciele a plány.
• PouÏívajte Knihu územia a Misionársky denn˘ plánovaã v úsilí pomôcÈ ºuìom rozvíjaÈ ich
vieru, daÈ sa pokrstiÈ, obdrÏaÈ dar Ducha Svätého a vytrvaÈ aÏ do konca.
• Pre kaÏd˘ z kºúãov˘ch ukazovateºov urãite ciele, ktoré vás prinútia cviãiÈ sa vo viere a
pracovaÈ efektívne a zo v‰etk˘ch síl.
• Prevádzajte t˘Ïdenné a denné plánovacie stretnutia, ktoré sú sústredené na to ako pomáhaÈ
ºuìom napredovaÈ v evanjeliu.
• Podávajte správu o va‰om úsilí Pánovi a vedúcim misie.
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Námety pre ‰túdium a uplatnenie

Poznámky

Osobné ‰túdium
• Vo va‰om ‰tudijnom denníku napí‰te jednou vetou odpovede na v‰etky otázky
v „ZváÏte toto“.

• Chvíºu prem˘‰ºajte o va‰om poslednom dni na misii. Keì ten deÀ príde:
– âo by ste chceli povedaÈ o tom, ão ste urobili ako misionár?
– Ak˘m by ste sa chceli staÈ?
– Aké rozdiely by ste chceli, aby si na vás ostatní v‰imli?
Vo va‰om ‰tudijnom denníku napí‰te odpoveì na kaÏdú z t˘chto otázok.
Rozhodnite, ão je teraz potrebné urobiÈ, aby ste realizovali tieto ciele. Napí‰te
plány, ktoré vás napadnú.

·túdium so spoloãníkom
• S pouÏitím Knihy územia odpovedzte na dole uvedené otázky:
– Sú v‰etky záznamy aktuálne, presné a ºahko ãitateºné?
– Mohol by sa nov˘ misionár na danom území zorientovaÈ vo va‰ej Knihe územia
a zistiÈ na akom stupni duchovného rozvoja sú daní ºudia a ão treba pre nich
urobiÈ, ako im pomôcÈ?

– Ak by na va‰e územie pri‰iel nov˘ misionár, mal by nejak˘ úÏitok z vá‰ho úsilia
nájsÈ nov˘ch záujemcov?

– Predstavte si ako Pánovi hovoríte o tom, ako ste sa starali o ºudí na va‰om
území a ako mu odovzdávate knihu vá‰ho územia. Bol by Pán spokojn˘ s
va‰ím úsilím?

• Diskutujte o jednom z va‰ich nov˘ch záujemcov. Nájdite vo va‰om Misionárskom
dennom plánovaãi stranu nazvanú „Udalosti, ktoré predchádzajú krstu, konfirmácii
a aktívnosti v Cirkvi“. Vyberte jednu a urobte zoznam v‰etk˘ch vecí, ktoré je treba
urobiÈ, aby sa táto udalosÈ stala. Diskutujte o tom ako by ste mohli tieto veci
naplánovaÈ tak, aby sa daná udalosÈ mohla staÈ ão najskôr.

• Diskutujte s va‰ím spoloãníkom o nasledovnej analógii. KaÏd˘ deÀ vyhodnoÈte
ako dlho bola va‰a „sieÈ“ vo vode.
„Nikto z nás by nemal byÈ ako rybár, ktor˘ si myslí, Ïe cel˘ deÀ chytal ryby,
ale v skutoãnosti strávil väã‰inu dÀa chodením z vody do vody, jedením obeda
a rachotaním so svojim rybárskym náãiním. Úspech v rybolove je spojen˘ s t˘m,
ako dlho máte sieÈ vo vode, nie s t˘m ako dlho ste preã z domu. Niektorí rybári
sú z domu preã dvanásÈ hodín a z toho majú sieÈ vo vode desaÈ hodín. Iní rybári
sú tieÏ z domu preã dvanásÈ hodín, ale sieÈ majú vo vode len dve hodiny. Títo
poslední sa môÏu ãudovaÈ, preão nemajú tak˘ ist˘ úspech ako ostatní.
Táto istá zásada sa vzÈahuje na misionárov, ktor˘ch Majster povolal staÈ sa
„rybármi ºudí“. SieÈ misionára by mala byÈ vo vode od toho okamihu, keì opú‰Èa
svoj byt“ (Dallin H. Oaks, seminár pre nov˘ch prezidentov misií, 20. jún 2000).

Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Preãítajte misionárom jednu z nasledujúcich situácií. Nech misionári v mal˘ch
skupinkách diskutujú o cieºoch a plánoch, ktoré pomôÏu ºuìom z t˘chto príkladov
napredovaÈ smerom ku krstu a konfirmácii. Nech sa potom skupinky podelia so
svojimi názormi.
Situácia ã. 1: Larryho a Beth ste spoznali, keì slúÏili v kuchyni pre bezdomovcov.
Uãili ste ich jednu lekciu a teraz chcú vedieÈ viac. Nepoznajú nijak˘ch ãlenov
Cirkvi. Beth je kresÈanka a Larry sa nehlási k nijakému konkrétnemu náboÏenstvu.
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Nie sú zosobá‰ení, ale Ïijú spoloãne. Larry pracuje od 16:00 do polnoci. Beth
pracuje cez deÀ.
Situácia ã. 2: Steve obdrÏal v‰etky lekcie a aspoÀ dvakrát mesaãne nav‰tevuje
cirkevné zhromaÏdenia. Steve verí, Ïe Joseph Smith je prorok a Ïe Kniha Mormonova
ja pravdivá. âlenovia jeho rodiny sú oddaní katolíci a nesúhlasia s t˘m, Ïe sa
stretáva s misionármi.
Situácia ã. 3: Jill ‰tuduje na vysokej ‰kole. Má priateºku, ktorá je ãlenkou Cirkvi.
Táto priateºka ju pozvala na stretnutie s vami. Uãili ste ju dve lekcie. Jej priateºka,
ãlenka, bola na obidvoch lekciách. Jill sa zatiaº nezúãastnila ani na jednom
cirkevnom zhromaÏdení a má tak veºa domácich úloh, Ïe je pre Àu ÈaÏké nájsÈ
si ãas na ãítanie Knihy Mormonovej.

• Vyzvite misionárov, aby sa podelili so svojimi skúsenosÈami s t˘m, ako pomocou
stanovovania cieºov a vytvárania plánov dokázali pomôcÈ nejak˘m ºuìom:

– VypestovaÈ väã‰iu vieru v Spasiteºa.
– âiniÈ pokánie a robiÈ zmeny, ktoré ich priblíÏili k Bohu.
– ObdrÏaÈ zmluvu krstu a konfirmácie.
– VrátiÈ sa do Cirkvi a obnoviÈ krstnú zmluvu.
• Rozdeºte misionárov do troch skupín. Vysvetlite im, Ïe kaÏdá skupina obdrÏí
dôleÏitú úlohu. Potom zadajte kaÏdej skupine jednu z nasledujúcich úloh:

– Otvorte nové územie pre kázanie evanjelia.
– Pripravte cviãenie pre zónovú konferenciu o tom, ako záujemcom predstaviÈ
Knihu Mormonovu.

– ZaãleÀte rodinu záujemcov do zboru. Táto rodina má tri deti: 8-roãné dievãa,
12-roãné dievãa a 16-roãného chlapca.
Povedzte misionárom, Ïe majú osem minút na to, aby vytvorili plán. Jeden
z misionárov by mal dan˘ plán zapisovaÈ, vrátane denn˘ch ãinností.
Nech potom kaÏdá skupina predstaví svoj plán. Po kaÏdom predstavení sa sp˘tajte:

– âo potrebovali misionári v kaÏdom z t˘chto prípadov vedieÈ?
– Ako sa to mohlo skonãiÈ, ak by ste nenaplánovali zmysluplné ãinnosti alebo ak
by ste vôbec niã nenaplánovali?
Po skonãení v‰etk˘ch predstavení sa sp˘tajte:

– Preão sú plánovanie a stanovovanie cieºov skutkami lásky? skutkami viery?
Prezident misie
• Poproste misionárov, aby na ich zónové konferencie a na pohovory s vami nosili
svoje Knihy územia. Popritom, si vy sami prezrite tieto Knihy územia a poÏiadajte e‰te
jedného vedúceho misie alebo va‰u Ïenu, aby si aj oni prezreli tieto Knihy územia.

• PríleÏitostne sledujte misionárov pri tom ako prevádzajú t˘Ïdenné a denné
plánovacie stretnutia.

• PríleÏitostne majte pohovory doma u misionárov. Poãas pohovorov poproste va‰u
Ïenu alebo svojich asistentov, aby si prezreli Knihy územia a denné plánovaãe
t˘chto misionárov.

• âasto vyhodnocujte misionárske denné plánovaãe.
• PríleÏitostne sa zúãastÀujte na stretnutiach rady zboru.
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Ako mám hºadaÈ
ºudí, ktor˘ch by
som mohol uãiÈ?

Poznámky

ZváÏte nasledovné
• âo znamená to, Ïe máme nachádzaÈ t˘ch, ktorí nás prijmú (pozri NaZ 42:8)?
• Ako môÏem posilniÈ svoju vieru, aby som na‰iel ºudí, ktor˘ch by som mohol uãiÈ?
• Preão mám do svojho úsilia vyhºadávaÈ ºudí zapojiÈ ãlenov?
• Akú úlohu hrajú odporuãenia z masmédií a Cirkevného ústredia?
• Ak˘ je vzÈah medzi vyhºadávaním a uãením?
• Akú úlohu vo vyhºadávaní ºudí, ktor˘ch by som mohol uãiÈ hrá sluÏba?
• Ktoré nápady pre vyhºadávanie ºudí, ktor˘ch by som mohol uãiÈ, som e‰te nevyskú‰al?

Rozvíjajte vieru k vyhºadávaniu ºudí

N

BoÏia rodina. V‰etci ºudia na zemi boli ãlenmi BoÏej rodiny v predpozemskom Ïivote
(pozri Skutky 17:26–29, Îidom 12:9). V tomto Ïivote sme stále ãasÈou BoÏej rodiny a ako
ãlenovia Jeho rodiny sa budeme môcÈ radovaÈ z e‰te väã‰ích poÏehnaní v Ïivote, ktor˘
príde. V BoÏej rodine sme v‰etci bratia a sestry. Táto vedomosÈ nám dáva pocit identity a
spolupatriãnosti. Dáva nám to dôvod k nádeji na veãn˘ Ïivot v BoÏej prítomnosti. T˘mto
základn˘m pravdám rozumieme vìaka znovuzriadeniu. Je va‰ou zodpovednosÈou

© 1990 Del Parson. Nekopírujte.

áuky a zásady v tejto kapitole posilnia va‰u vieru v to, Ïe Pán pripravuje ºudí, aby
prijali vás a znovuzriadené evanjelium. Pán vás povedie k nim alebo ich zavedie k
vám. Vyhºadávanie ºudí prebieha v rôznych ãastiach sveta rôzne. Misionári a prezidenti
misií sa musia prispôsobiÈ miestnym podmienkam. Nehºadiac na tieto rozdiely, zásady
pre vyhºadávanie sú univerzálne.
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Poznámky

a poÏehnaním, aby ste uãili va‰ich bratov a sestry o znovuzriaden˘ch pravdách. MôÏete
sa modliÈ podobne ako Alma, keì prosil o pomoc pre odpadlíkov Zoramitov v Knihe
Mormonovej. Alma prosil Boha, aby on a jeho spoloãníci boli úspe‰ní v tom aby priviedli
Zoramitov späÈ ku Kristovi. Alma v modlitbe hovoril Bohu, Ïe du‰e Zoramitov sú veºmi
drahocenné. Preto prosil Boha o silu a múdrosÈ, aby mohol k Nemu znovu priviesÈ t˘chto
svojich bratov (pozri Alma 31:34–35).
Nájdite t˘ch, ktorí vás prijmú. Cirkev vybudujete tak, Ïe nájdete t˘ch, ktorí vás prijmú (pozri
NaZ 42:8). Títo ºudia vo vás spoznajú Pánov˘ch sluÏobníkov. Po vypoãutí vá‰ho posolstva
budú ochotní konaÈ. Mnohí z t˘chto ºudí nepoznajú pravdu len preto, Ïe nevedia, kde ju
nájsÈ (pozri NaZ 123:12).
Obyãajne t˘chto ºudí nespoznáte. Oni na druhej strane nemusia vo vás ihneì rozpoznaÈ
Pánov˘ch sluÏobníkov. MoÏno nerozumejú, Ïe prostredníctvom znovuzriadeného
evanjelia, získajú väã‰í pokoj, vedenie a zmysel Ïivota, neÏ ak˘mkoºvek in˘m spôsobom.
âasto si neuvedomia, Ïe hºadajú znovuzriadené evanjelium, k˘m ho nenájdu. Napríklad,
jeden obráten˘ ãlen povedal: „Keì som poãul evanjelium, zaplnilo sa v mojom srdci
prázdne miesto, o ktorom som vôbec nevedel.“ In˘ povedal: „Na‰iel som nieão o ãom
som ani nevedel, Ïe som to hºadal.“
Nech by ste boli pridelen˘ slúÏiÈ kdekoºvek, pamätajte si, Ïe Pán vám povolil prísÈ
na toto miesto, pretoÏe práca na spasení du‰í je pre Neho dôleÏitá. Pracujte efektívne
a pozdvihnite vá‰ hlas k t˘mto ºuìom a hovorte im ão vám Pán vloÏí do srdca. Ak tak
budete ãiniÈ, obdrÏíte sºub, Ïe nebudete pred ºuìmi zahanben˘ a bude vám dané ...
v pravú chvíºu, ão máte povedaÈ (pozri NaZ 100:4–6). Vyhºadávanie pomocou Ducha
ja takisto dôleÏité ako vyuãovanie pomocou Ducha. Rovnako ako vyuãovanie, tak i va‰e
úsilie vyhºadávaÈ ºudí bude efektívne, ak vás bude viesÈ Duch. Majte vieru v to, Ïe budete
vedieÈ ão uãiÈ a ão robiÈ, aby ste na‰li ºudí, ktorí vás prijmú.
âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
Mnohí z ãlenov, ktor˘ch budete uãiÈ môÏu byÈ obrátení. Naplánujte si, kedy sa ich op˘tate ako
pri‰li do kontaktu s Cirkvou a ako zistili, Ïe ich misionári uãia pravdu. ZhrÀte ich skúsenosti vo
va‰om ‰tudijnom denníku.
·túdium písiem
Ako sú BoÏie deti pripravované a vedené k znovuzriadenému evanjeliu?
Alma 13:24
Alma 16:16–17

NaZ 29:7
NaZ 33:6

Hovorte so v‰etk˘mi
Poãas cesty so skupinou misionárov po rieke
Missouri dal Pán prorokovi Josephovi Smithovi
zjavenie, v ktorom mu povedal, Ïe nie je
potrebné, ... aby star‰í cestovali tak r˘chlo ...
v ãase, keì ºudia na oboch stranách rieky
umierajú bez viery (pozri NaZ 61:3). Modlite
sa, aby ste mali po ceste za naplánovan˘mi
ãinnosÈami schopnosÈ vidieÈ neplánované
moÏnosti k sluÏbe a k uãeniu t˘ch, ktorí
„umierajú bez viery“. Modlite sa, aby ste
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boli duchovne citliv˘, aby ste mohli rozpoznaÈ príleÏitosti. Zistíte, Ïe Pán vám po‰le do
cesty Svoje deti, ktoré sa pripravujú prijaÈ znovuzriadené evanjelium.
V misionárskej práci sa naozaj niã nedeje, k˘m nenájdete niekoho, koho by ste mohli
uãiÈ. KaÏd˘ deÀ hovorte s toºk˘mi ºuìmi s koºk˘mi len môÏete. Je prirodzené obávaÈ sa
trochu rozhovoru s ºuìmi, ale vy sa môÏete modliÈ o to, aby ste mali vieru a silu k väã‰ej
odvahe otváraÈ ústa a hlásaÈ znovuzriadené evanjelium. Pokúste sa vyuÏiÈ nasledovné
nápady v snahe rozprávaÈ sa so v‰etk˘mi, ktor˘ch stretnete:

Poznámky

• Hovorte s ºuìmi o ich rodinách. PomôÏte im zistiÈ ako môÏe znovuzriadené evanjelium
poÏehnaÈ ich rodiny.
• V‰ímajte si detaily—ako veci v dome alebo na dvore, nápisy obleãení alebo iné veci,
ktoré by poukazovali na deti—pomôÏe vám to dozvedieÈ sa, ak˘m spôsobom máte
zaãaÈ s ºuìmi rozprávaÈ.
• Pozorne poãúvajte ão vám ºudia hovoria.
• Buìte prívetiv˘, priateºsk˘ a vesel˘. Ponúknite pomoc.
• Dôverujte Duchu, Ïe vám vloÏí do srdca a do mysle to, ão máte uãiÈ.
• Vyzvite kaÏdého k tomu, aby sa uãil o znovuzriadenom evanjeliu.
• Ponúkajte kartiãky s ponukou Cirkevn˘ch materiálov.
• P˘tajte si od ºudí mená ich známych, ktorí by sa mohli zaujímaÈ o va‰e posolstvo.
Keì budete ãítaÈ nasledujúci pravdiv˘ príbeh, v‰imnite si ako bol tento muÏ pripraven˘
prijaÈ misionárov a ako misionári vyuÏili neplánovanú príleÏitosÈ k tomu, aby ho uãili
evanjelium.
Ako chlapca ma nikdy neuãili ãítaÈ Bibliu. V nedeºu som chodil do kostola, ale niãím som neprispieval
a necítil som ani, Ïe by som nieão dostával naspäÈ. Bol som rozãarovan˘ zo svojho náboÏenstva.… Hºadal
som ... Boha—chcel som aspoÀ vedieÈ, ãi existuje. TúÏil som Ho poznaÈ a poznaÈ Jeho slová. Nijako sa
mi ale nedarilo nájsÈ to, po ãom som pátral.
Boli chvíle, keì som cítil, Ïe som bol blízko k tomu, aby som uhasil svoj smäd. Keì som drÏal v náruãí
svoje prvé dieÈa, dcéru, cítil som, Ïe Boh naozaj existuje. O mnoho rokov neskôr, keì sa narodila jej
sestra, som mal tak˘ ist˘ pocit. … Väã‰inou ale moju du‰u zaÈaÏovala neopísateºná únava. Bol som
du‰evne smädn˘ a nemohol som nájsÈ Ïiadne miesto, kde by som sa mohol napiÈ.
V apríli 1994 som b˘val v meste Monterrey v Mexiku a zarábal som si na Ïivobytie ako ‰ofér taxíka.
Jedného dÀa pri‰iel siln˘, hodiny trvajúci dáÏì a voda stekala kaskádami po úboãiach vrchov. Po tom
ako som niekoºko hodín jazdil v daÏdi, ocitol som sa v malom mesteãku, asi osem kilometrov (päÈ míº)
od Monterrey. Bol takmer ... ãas ísÈ domov. Vtedy som si v‰imol dvoch kráãajúcich mlad˘ch muÏov.
Mali na sebe tmavé nohavice a biele ko‰ele, obaja vyzerali premoãení od hlavy aÏ po päty.
Keì som sa k ním priblíÏil, otvoril som dvere taxíka a zavolal som: „Nastúpte si! Idem do Monterrey.“
Ten vy‰‰í, ktor˘ mal veºmi svetlú pleÈ, odvetil: „Ale my nemáme Ïiadne peniaze.“
„Odveziem vás zadarmo,“ odvetil som.
R˘chlo si nastúpili do taxíka.
Po ceste sme sa rozprávali. Sp˘tali sa ma, ãi sa so mnou môÏu podeliÈ o posolstvo o JeÏi‰ovi Kristovi.
Súhlasil som a dal som im svoju adresu.
Keì som pri‰iel domov, zobudil som svoju Ïenu a povedal som jej o t˘chto dvoch muÏoch. „Aká
náhoda,“ povedal som. „Jeden je z Mexika, druh˘ z Ameriky a obaja sa volajú Star‰í.“
„Star‰í znamená misionár,“ odvetila moja Ïena, ktorá vedela len trochu o Cirkvi.
Hlboko vnútri som cítil, Ïe sa nieão deje. Títo mladí muÏi zanechali v mojom srdci pocit zvlá‰tneho
údivu. Cítil som, Ïe som blízko k tomu, aby som na‰iel tú vodu, ktorá by uhasila môj smäd, cítil som,
Ïe je na dosah ruky.
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Misionári pri‰li k nám domov 5. júna a ja som ich radostne poãúval. O dva t˘Ïdne, 19. júna, som bol
pokrsten˘. Moja Ïena sa dala pokrstiÈ o ‰tyri mesiace neskôr, v októbri. Na‰a najstar‰ia dcéra chodila v
‰kole na náboÏenstvo. Keì pri‰la prv˘krát na zhromaÏdenie, zvolala: „Oci, toto je oveºa lep‰ie neÏ ão nás
uãia v ‰kole!“ Aj ona sa dala pokrstiÈ v októbri.
V decembri 1995 sme boli speãatení ako
rodina v chráme v Mexico City pre tento
Ïivot a na veãnosÈ. Teraz sa na‰a rodina te‰í
z harmónie, pokoja a ‰Èastia. Vieme, koho
uctievame. Vieme, odkiaº sme pri‰li a kam
ideme. Milujeme slovo BoÏie, osobitne
Knihu Mormonovu a milujeme BoÏiu
Cirkev, Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch
neskor‰ích dní. Vìaka t˘mto darom sme
na‰li studÀu Ïivej vody, o ktorej Spasiteº
hovoril Samaritánskej Ïene: „Kto by v‰ak
pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude ÏízniÈ
naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude
v Àom prameÀom vody prúdiacej k veãnému Ïivotu“ (Ján 4:14). [Victor Manuel Cabrera, „Thirsting
for the Living Water“, Ensign, august 2001, 60–61]

âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
• Ako bol tento muÏ pripravovan˘ pre znovuzriadené evanjelium?
• âo by sa bolo stalo, ak by star‰í neotvorili svoje ústa a nepodelili sa o posolstvo evanjelia?
• Zopakujte si ão ste robili vãera. Hovorili ste s ão najväã‰ím poãtom ºudí? Ak nie, stanovte si
ciele a naplánujte urobiÈ tak dnes.
·túdium písiem
âo hovorí Pán o tom, Ïe máte otvoriÈ ústa? âo máte uãiÈ? âo je vám sºúbené?
NaZ 24:12
NaZ 28:16

NaZ 33:7–15

NaZ 60:2–3, 7–8

Uãte, keì vyhºadávate a nachádzajte, keì uãíte
Vyhºadávanie a uãenie sú príbuzné, prepojené ãinnosti. Keì sa stretávate s ºuìmi, buìte
pripraven˘ ich uãiÈ tak, Ïe im struãne zhrniete posolstvo o znovuzriadenej pravde, aby
Duch Svät˘ mohol svedãiÈ o tom, Ïe ste sluÏobníci BoÏí. âasto bude treba, aby ste predniesli
posolstvo za minútu alebo aj menej. ªudia sú zvyknutí na krátke a v˘stiÏné v˘roky.
Napríklad, o posolstve o znovuzriadení môÏete svedãiÈ v dvoch alebo v troch vetách:
Po stároãiach neprítomnosti bola pôvodná BoÏia pravda (evanjelium JeÏi‰a Krista) znovuzriadená
milujúcim Bohom prostredníctvom Ïijúceho proroka. Máme o tom dôkaz, ktor˘ môÏete drÏaÈ vo va‰ich
rukách, ktor˘ môÏete ãítaÈ, o ktorom môÏete prem˘‰ºaÈ vo va‰ich srdciach a modliÈ sa o jeho pravdivosti.
Dovolíte nám ...

Ak máte k dispozícii tro‰ku viac ãasu, môÏete povedaÈ viac:
Na‰e posolstvo je jednoduché. Boh je ná‰ Otec. My sme Jeho deti. Sme súãasÈou Jeho rodiny. On nás
miluje. Od poãiatku tohoto sveta, On nasledoval príklad lásky a starostlivosti. Boh veºakrát vo Svojej
láske zjavoval evanjelium JeÏi‰a Krista, aby Jeho deti vedeli, ako sa k Nemu vrátiÈ. Zjavoval ho prorokom,
ako boli Adam, Noe, Abrahám a MojÏi‰. Ale niektorí ºudia opakovane odmietali evanjelium. Pred
dvetisíc rokmi sám JeÏi‰ Kristus uãil Jeho evanjelium. Je to neuveriteºné, no ºudia odmietli dokonca
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aj JeÏi‰a. VÏdy, keì si ºudia neváÏia alebo menia pravdivé náuky a obrady, Boh od nich odoberá
právomoc viesÈ Cirkev.
Na‰ou v˘zvou pre vás je to, aby ste pridali nieão k t˘m pravdám, ktoré si uÏ ceníte. PouvaÏujte nad
dôkazom toho, Ïe sa ná‰ Nebesk˘ Otec znovu s láskou obrátil k Svojim deÈom a zjavil pravdivé náuky
a obrady prorokovi. Tento prorok sa volá Joseph Smith. Dôkaz o tejto slávnej pravde sa nachádza
v knihe—Knihe Mormonovej. MôÏete ju drÏaÈ v rukách, ãítaÈ ju a rozm˘‰ºaÈ o jej pravdivosti vo
svojej mysli a v svojom srdci.

Poznámky

Vyh˘bajte sa tendencii hovoriÈ také veci ako napríklad: „Máte niekoºko minút, aby sme
vás mohli uãiÈ posolstvo o ...“ Rad‰ej si vytvorte návyk okamÏite zaãaÈ uãiÈ a svedãiÈ
ºuìom, ktor˘ch stretávate. Keì budete svedãiÈ a dáte ºuìom moÏnosÈ pocítiÈ silu Ducha
Svätého, nájdete viac ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ.
Nech je vá‰ úvod ak˘koºvek, r˘chlo a jednoducho prejdite k znovuzriadeniu evanjelia,
pretoÏe je to na‰e jedineãné posolstvo tomuto svetu. Tí, ktor˘ch uãíte, majú ãasto priateºov
alebo príbuzn˘ch, ktorí sú pripravení prijaÈ znovuzriadené evanjelium. V kaÏdej
situácii—pri vyhºadávaní, pri uãení záujemcov, pri práci s ãlenmi—sa p˘tajte: „Poznáte
niekoho, komu by toto posolstvo pomohlo alebo koho by zaujímalo?“ Po tom ako
obdrÏíte odporúãanie sa vÏdy sp˘tajte: „Kto e‰te by mohol maÈ osoh z ná‰ho posolstva?“
Neváhajte sa na to p˘taÈ znova a znova pri neskor‰ích stretnutiach. Tak ako budú tí,
ktor˘ch uãíte preÏívaÈ poÏehnania evanjelia, ich túÏba podeliÈ sa o evanjelium bude rásÈ
(pozri 1. Nefi 8:12). V procese ‰túdia evanjelia záujemcovia ãasto nachádzajú nov˘ch
priateºov. Misionári, ktorí uplatÀujú túto zásadu ãasto uãia veºa ºudí.
âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
• Pripravte jednominútové posolstvo o jednej z lekcií. Rozm˘‰ºajte o tom ako uãiÈ túto lekciu
pri vyhºadávaní.
• Rozhodnite ako môÏete z tohto krátkeho posolstva r˘chlo prejsÈ na znovuzriadenie.
• Podeºte sa o toto posolstvo so spoloãníkom.
• Stanovte si cieº, Ïe dnes vo vhodnom ãase budete uãiÈ takéto posolstvo aby ste získali
nového záujemcu do vá‰ho zoznamu vyuãovan˘ch.
• Prejdite si zoznam ºudí, ktor˘ch práve uãíte. Urobte si zoznam t˘ch, ktor˘ch ste uÏ poÏiadali
o odporúãania a t˘ch, ktor˘ch ste zatiaº nepoÏiadali. Cviãte sa v tom, ako poÏiadate jedn˘ch
aj druh˘ch o odporúãanie. Vo va‰om plánovaãi si urobte poznámku, Ïe máte poÏiadaÈ
o odporúãanie pri nasledujúcej náv‰teve.

Hovorte o dôleÏitosti rodiny
Znovuzriadenie evanjelia JeÏi‰a
Krista poÏehnáva rodiny. Îivot
veden˘ podºa zásad znovuzriadeného
evanjelia posilÀuje rodiny a dáva im
pokoj, radosÈ a pocit identity a
spolupatriãnosti.
Ak budete hovoriÈ o dôleÏitosti
rodiny s t˘mi, ktor˘ch denne stretávate
pomôÏe vám to nájsÈ ºudí, ktor˘ch
by ste moholi uãiÈ. Väã‰ina ºudí
má prirodzen˘ záujem o rodinu. Vo
väã‰ine situácií pri vyhºadávaní ºudí
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môÏete r˘chlo spojiÈ to, ão ºudia vedia o rodine s posolstvom o znovuzriadení. Pri
vyhºadávaní môÏete povedaÈ nieão podobné:
Niã nie je dôleÏitej‰ie ako na‰e rodiny. Na‰a rodina nás spája navzájom, dáva nám meno a pomáha
nám cítiÈ sa potrebn˘mi a milovan˘mi. Od na‰ich rodín sme zdedili povahové ãrty, vlastnosti a fyzické
charakteristiky, ktoré nám dávajú jedineãnú identitu.
MaÈ silnú a ‰Èastnú rodinu je najvy‰‰ou prioritou pre mnoh˘ch ºudí na celom svete. DosiahnuÈ tento
cieº je ãasto ÈaÏké. V dne‰n˘ch ãasoch, keì je okolo nás toºko zla, sa môÏe zdaÈ, Ïe vychovávanie detí a
úspe‰né manÏelstvo sú nemoÏné.

Potom by ste mohli prejsÈ na posolstvo o znovuzriadení:
Pocity lásky a starostlivosti, ktoré máme ohºadom na‰ich rodín sú veãné a zakorenené hlboko v na‰ich
du‰iach. Sú sústredené v na‰om vzÈahu s Bohom. Vy ste boli súãasÈou BoÏej rodiny e‰te predt˘m ako
ste sa narodili. Boh je ná‰ Otec. PretoÏe On je na‰im Otcom, v‰etci sme bratia a sestry. Nebesk˘ Otec
chce, aby sme sa vrátili a Ïili s Ním ako súãasÈ Jeho rodiny. Rodiny tu na zemi sú spútané s BoÏou
rodinou. Rodiny môÏu ÏiÈ spolu po skonãení tohoto Ïivota. Vieme to, pretoÏe po stároãia, kedy boli
stratené pravdivé náuky a obrady, ako napríklad krst ponorením, boli znovuzriadené na zemi na‰im
milujúcim Nebesk˘m Otcom, prostredníctvom Ïijúceho proroka. Tieto znovuzriadené pravdy nám
nielenÏe pomáhajú porozumieÈ ná‰mu miestu v BoÏej rodine, ale sú tieÏ na‰ou najväã‰ou nádejou na
silnú, ‰Èastnú rodinu v tomto Ïivote. MôÏeme vás uãiÈ viac o ...

To isté je moÏné urobiÈ s in˘mi témami ako ‰Èastie, Ïivotné ÈaÏkosti, zmysel Ïivota
alebo smrÈ. Nech je vá‰ úvod k vyhºadávaniu ak˘koºvek, r˘chlo prejdite na na‰e jedineãné
posolstvo svetu.

DôleÏitosÈ ãlenov
Pri nachádzaní ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ spolupracujte s ãlenmi Cirkvi. Ideálnou
situáciou je, keì ãlenovia pozvú ºudí, aby ste ich mohli uãiÈ u nich doma a sú prítomní
poãas v˘uãby. S takouto pomocou ãlenov sa viac ºudí dáva pokrstiÈ a viac z nich zostáva
aktívnych v Cirkvi. Priateºstvo s ãlenmi je dôleÏité, pretoÏe obmäkãuje srdcia ºudí a ãasto
ich vedie k tomu, Ïe sa chcú uãiÈ o znovuzriadenom evanjeliu. Toto ãasto znamená, Ïe
sú privedení do okruhu priateºov ãlenov Cirkvi, aktívnych aj neaktívnych ãlenov, novo
obráten˘ch a ãlenov v rodinách neãlenov.
Prezident Gordon B. Hinckley uãil: „Mnohí z nás
sa pozerajú na misionársku prácu jednoducho ako
„Po v‰etkom, ão bolo
na klopanie na dvere. V‰etci, ktorí sú oboznámení
povedané, najväã‰ou a
s touto prácou ale vedia, Ïe existuje lep‰í spôsob.
Tento spôsob je pracovaÈ prostredníctvom ãlenov
najdôleÏitej‰ou povinnosÈou
Cirkvi. VÏdy, keì je ãlen predstaven˘ záujemcovi,
je hlásaÈ evanjelium.“
je tam okamÏite systém podpory. âlen priná‰a
– PROROK JOSEPH SMITH
svedectvo o pravdivosti tejto práce. TúÏi po tom,
TEACHINGS OF THE PROPHET JOSEPH SMITH, 113
aby bol jeho priateº záujemca ‰Èastn˘. Te‰í sa, keì
tento priateº napreduje v ‰túdiu evanjelia.
Misionári na pln˘ úväzok môÏu prevádzaÈ samotné uãenie, ale je to ãlen, kto v‰ade,
kde je to moÏné, podporuje uãenie t˘m, Ïe ponúka pre misionársku sluÏbu svoj dom. Je
to ãlen, kto priná‰a úprimné svedectvo o boÏskom pôvode tejto práce. Je to ãlen, kto tam
bude, aby odpovedal na otázky, keì misionári nebudú nablízku. Bude priateºom novo
obráteného, ktor˘ robí veºkú a ãasto obtiaÏnu zmenu.… Proces privádzania nov˘ch ºudí
do Cirkvi nie je len zodpovednosÈou misionárov. Misionári sú najúspe‰nej‰í, keì sa
ãlenovia stávajú zdrojom hºadania nov˘ch záujemcov“ (Ensign, máj 1999, 105–6).
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Na zaãiatku budovania siln˘ch vzÈahov s ãlenmi je biskup. Ponúknite pomoc a sluÏbu
v kaÏdej zmysluplnej úlohe, o ktorú vás poÏiada. Pravidelne sa p˘tajte sami seba: „Som
pre biskupa poÏehnaním alebo záÈaÏou?“ Vytvorte si postoj: „Ako môÏem pomáhaÈ?“ Ak
budete vyhºadávaÈ moÏnosti milovaÈ, slúÏiÈ a uãiÈ, biskup a ãlenovia budú ochotnej‰í
zveriÈ vám ãlenov svojej rodiny a priateºov.
Porozm˘‰ºajte nad nasledujúcim úryvkom z listu misionára svojmu prezidentovi misie:

Poznámky

Drah˘ prezident,
zatelefonovali mi dnes va‰i asistenti a povedali mi, Ïe budem povolan˘ na iné územie. Cítil som, Ïe
by som vám mal napísaÈ a poìakovaÈ vám, Ïe ste ma poslali slúÏiÈ na toto územie. Zdá sa mi, Ïe len pred
pár dÀami ste mi hovorili o tom ão ma ãaká.
Na‰a prvá nedeºa potvrdila v‰etko ão ste mi povedali. Zbor nás privítal vlaÏne. Jedin˘m lúãom svetla
v tú prvú nedeºu bol Scott, nov˘ vedúci misie zboru. Na leteckú základÀu bol prevelen˘ pred mesiacom
a slúÏil ako vedúci misie zboru len dva t˘Ïdne. Scott nás v tú nedeºu pozval k sebe domov na veãeru,
aby sme diskutovali o tom, ão by sme mohli urobiÈ, aby sme rozbehli misionársku prácu. Po veãeri sme
pokºakli v modlitbe a poprosili sme Nebeského Otca, aby nás viedol. Poãas modlitby sme cítili pokoj a
odhodlanosÈ. Urãili sme, Ïe najlep‰ím spôsobom ako pohnúÈ s prácou dopredu je získaÈ si dôveru ãlenov.
Rozhodli sme sa nasledovaÈ Amonov príklad a slúÏiÈ im.
Zaãali sme s biskupom. PretoÏe na danom území uÏ dlho nebol nikto pokrsten˘ a predchádzajúci
misionári sa veºmi nesnaÏili, biskup nebol veºmi nad‰en˘, keì sme ho poÏiadali, aby sa s nami stretol.
Nakoniec nás pozval k sebe domov na veãeru. Zistili sme, Ïe biskup sa pripravoval odstrániÈ z ob˘vaãky
koberec a zre‰taurovaÈ parkety, ktoré boli pod ním. Ponúkli sme mu na‰u pomoc a on ju prijal. Na
záver tejto práce nás biskup poprosil, aby sme vystúpili s predná‰kou na zhromaÏdení Veãere Pána.
Pochopili sme to ako dôkaz toho, Ïe nám zaãínal veriÈ.
Tento ist˘ vzor sluÏby sme pouÏili aj pri stretnutiach s ostatn˘mi ãlenmi. Nachádzali sme mnohé
jednoduché spôsoby ako im slúÏiÈ. Keì sme práve neboli s ãlenmi, klopali sme na dvere a hovorili sme o
znovuzriadenom evanjeliu s ão moÏno najviac ºuìmi. Boli sme poÏehnaní moÏnosÈami uãiÈ a ãlenovia
videli, Ïe sme do zboru privádzali ºudí, ktor˘ch sme sami nachádzali. Postoj celého zboru sa zaãal meniÈ.
ªudia zaãali byÈ nad‰ení misionárskou prácou. Práca sa zr˘chlila akonáhle nám ãlenovia zaãali veriÈ.
Nasledovali mnohé krsty.

Mnohí ãlenovia Cirkvi majú z
misionárskej sluÏby strach. Mnohí
nevedia, kde zaãaÈ a ão povedaÈ.
Mnohí sa boja moÏnosti stratiÈ blízkych
priateºov, ak sa pokúsia podeliÈ sa
s nimi o evanjelium. Je veºa spôsobov
ako pomôcÈ tak˘mto ãlenom. MôÏete
im napríklad pomôcÈ vytvoriÈ si vieru
t˘m, Ïe ich budete uãiÈ posolstvo o
znovuzriadení ako aj iné náuky a lekcie.
PomôÏte im pocítiÈ Ducha a silu ná‰ho posolstva. Ak posilníte ich porozumenie Kristovej
náuky, budú vám viac dôverovaÈ a budú nad‰enej‰í pre misionársku prácu viac, neÏ keby
ste urobili ãokoºvek iné. PomôÏte im porozumieÈ tomu, Ïe sa budú môcÈ o znovuzriadené
evanjelium prirodzenej‰ie podediÈ, ak budú vyhºadávaÈ moÏnosti ako milovaÈ svojich
priateºov a slúÏiÈ im. Uãte ich zásady z oddielu „âiÀte dobro“ v tejto kapitole. Povzbudzujte
ãlenov, aby sa spoloãne postili a úprimne modlili za dobro t˘ch ºudí, ktorí nepoznajú
Boha (pozri Alma 6:6). Aby ste ãlenom pomohli vykonávaÈ misionársku prácu, snaÏte
sa zvy‰ovaÈ a posilÀovaÈ ich vieru vo v‰etkom ão budete s nimi robiÈ.
Okrem toho, Ïe budete pracovaÈ s aktívnymi ãlenmi, vyhºadávajte moÏnosti k
vyhºadávaniu ºudí prostredníctvom budúcich star‰ích, neaktívnych ãlenov a nov˘ch
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ãlenov. Títo ãlenovia majú ãasto veºa priateºov z in˘ch vierovyznaní a budú poÏehnaní,
keì sa podelia o znovuzriadené evanjeliom s ãlenmi svojej rodiny a so svojimi priateºmi.
Pri kaÏdej náv‰teve s ãlenmi robte v‰etko preto, aby ste ich povzbudili:
• Modlite sa a nasledujte Ducha.
• SlúÏte.
• Rozvíjajte priateºstvo.
• Otvárajte ústa, aby ste sa podelili o znovuzriadené evanjelium.
• Vyz˘vajte druh˘ch, aby robili veci, ktoré posilnia ich vieru v Krista.
KaÏdé odporúãanie, ktoré obdrÏíte od ãlena, by malo byÈ povaÏované za nieão veºmi
vzácne. Keì vám dá ãlen meno priateºa, aby ste mu zatelefonovali alebo ho nav‰tívili,
reagujte r˘chlo a informujte ãlena o v˘sledku.
Námety ako pomôcÈ ãlenom
Je veºa spôsobov ako podporovaÈ ãlenov, aby sa viac angaÏovali v misionárskej práci. ZváÏte
nasledujúce nápady:
• Vyhºadávajte vedenie biskupa a ostatn˘ch vedúcich zboru. Pozri 13. kapitolu.
• Uãte vedúcich Cirkvi a ãlenov posolstvo o znovuzriadení evanjelia a iné lekcie.
• Uãte ich milovaÈ svojich susedov a priateºov a slúÏiÈ im.
• Povzbudzujte ich, aby sa postili a modlili za príleÏitosti k misionárskej práci.
• Povzbudzujte ich, aby nav‰tívili známych, ktorí nedávno zaÏili nejakú Ïivotne dôleÏitú udalosÈ
(narodenie dieÈaÈa, smrÈ v rodine, svadbu alebo sa nedávno presÈahovali).
• PoÏiadajte ich o pomoc pri v˘uãbe. Ideálnou situáciou je maÈ so sebou ãlena Cirkvi, ktor˘
v minulosti patril do tej istej cirkvi ako záujemca.
• PomôÏte im urãiÈ deÀ, kedy pozvú svojich priateºov, aby sa uãili posolstvo o znovuzriadení.
• UkáÏte im veci, ktoré môÏu daÈ in˘m, ako v˘tlaãky Knihy Mormonovej, videokazety a kartiãky
s ponukou Cirkevn˘ch materiálov.
• Povzbudzujte ich k tomu, aby pozvali svojich priateºov na Cirkevné zhromaÏdenia alebo
rodinné domáce veãery, na zhliadnutie Cirkevného videa alebo na diskusiu o evanjeliu.
• PomôÏte im precviãovaÈ si to, ão by mohli povedaÈ svojim priateºom.
• Uãte ich, preão je tak cenné podeliÈ sa o evanjelium, bez ohºadu na v˘sledok.
Existuje veºa in˘ch spôsobov ako pomôcÈ ãlenom, aby sa viac angaÏovali. Poãas va‰ej misie sa
snaÏte roz‰irovaÈ tento zoznam. Podeºte sa so svojimi nápadmi s ostatn˘mi misionármi.
âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
PrehodnoÈte s va‰im spoloãníkom ão ste v poslednom mesiaci urobili pre to, aby ste pomohli
biskupovi a ostatn˘m vedúcim a ãlenom. Prediskutujte a naplánujte ão môÏete robiÈ poãas
nasledujúceho mesiaca, aby ste si s nimi vytvorili silnej‰í vzÈah.
Zopakujte si nápady uvedené v okienku „Námety ako pomôcÈ ãlenom“. Urãite si niektoré nápady,
ktoré ste zatiaº neskúsili. Vo va‰om dennom plánovaãi si naplánujte niektoré z t˘chto nápadov a
vyskú‰ajte ich poãas budúceho t˘ÏdÀa.
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Odporúãania z masmédií a Cirkevného ústredia

Poznámky

Odporúãania sú ìal‰ím zdrojom vyhºadávania t˘ch, ktorí sú pripravení pre
znovuzriadené evanjelium. Okrem odporúãaní od ãlenov sa Cirkev aktívne snaÏí
preniknúÈ k BoÏím deÈom mnoh˘mi rôznymi spôsobmi. Cirkev sa snaÏí vzbudiÈ
u ºudí záujem prostredníctvom rôznych programov, ako sú napríklad reklama v médiách,
náv‰tevnícke strediská, historické miesta, humanitárna a sociálna pomoc a internet
(www.mormon.org, www.lds.org, www.familysearch.org). Odporúãania obdrÏané
z masmédií a Cirkevného ústredia sú odporúãania na ºudí, ktorí súhlasili s t˘m, aby ich
nav‰tívili predstavitelia Cirkvi a priniesli im vyÏiadanú vec (ako napríklad Bibliu alebo
Knihu Mormonovu) a uãili ich viac o Cirkvi. Misionári majú tieto príleÏitosti na v˘uãbu
chápaÈ ako posvätnú zodpovednosÈ.
Predt˘m ako nav‰tívite t˘chto ºudí uistite sa, Ïe ste oboznámen˘ s t˘m o ão poÏiadali.
Naplánujte si krátku lekciu ako prechod od danej veci k v˘uãbe posolstva o znovuzriadení.
V niektor˘ch prípadoch vás títo ºudia povedú k in˘m, ktor˘ch Boh pripravuje. Ak ºudia,
ktor˘ch budete kontaktovaÈ neprejavia o Cirkev záujem, sp˘tajte sa ich, ãi nepoznajú
niekoho, kto by snáì mal záujem. Rozprávajte sa tieÏ s ostatn˘mi ºuìmi u nich doma a
s ich susedmi. Sp˘tajte sa kaÏdého, kto in˘ by e‰te snáì mal záujem o va‰e posolstvo. Je
moÏné, Ïe ste boli priveden˘ k tejto osobe, pretoÏe u nich doma alebo v susedstve Ïije
niekto in˘, kto je pripraven˘ na evanjelium.
Pri práci s odporúãaniami si zapamätajte:
• Kontaktujte ich do 24 hodín.
• Ak je to moÏné, zatelefonujte a dohodnite si náv‰tevu. Ak nebudú doma, vyskú‰ajte
inú dennú dobu.
• Doruãte im o ão poÏiadali a pripomeÀte im, Ïe si vyÏiadali va‰u náv‰tevu. Pozvite
v‰etk˘ch, ktorí sú doma, aby vás poãúvali.
• Vyuãujte posolstvo o znovuzriadení.
• Vyzvite k tomu ão posilní ich vieru v Krista.
• PoÏiadajte ich o odporuãenia.
• Dohodnite sa, kedy ich opäÈ nav‰tívite.
• Po skonãení va‰ej náv‰tevy si naplánujte, Ïe budete pracovaÈ v danom okolí.
• Ak títo ºudia nie sú doma, porozprávajte sa s ich susedmi.
âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
Nájdite v‰etky odporúãania, ktoré ste obdrÏali na va‰om území za posledn˘ mesiac. Identifikujte
v‰etk˘ch ºudí, ktorí neboli kontaktovaní a nav‰tívte ich. Porozm˘‰ºajte, koho z uÏ kontaktovan˘ch
ºudí by ste mali znovu nav‰tíviÈ.

Rodinná história
Rodinná história, alebo genealógia, je ìal‰ím spôsobom ako môÏete vyhºadávaÈ ºudí,
aby ste ich mohli uãiÈ. Rodinná história je dnes jedn˘m z najroz‰írenej‰ích koníãkov na
svete. Duch Eliá‰a vpl˘va na milióny ºudí po celom svete, aby hºadali svojich predkov.
Mnohí si Ïelajú silnej‰ie spojenie so svojou vzdialenej‰ou rodinou. Toto ich môÏe viesÈ
k túÏbe nájsÈ spojenie a spolupatriãnosÈ s BoÏou rodinou.
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Poznámky

Zistite aké zdroje rodinnej histórie sú dostupné
na va‰om území. Napríklad, môÏete pozvaÈ ºudí k
„Dúfam, Ïe uvidím ako
náv‰teve miestneho strediska rodinnej histórie alebo
odstránime umelú
ich môÏete zoznámiÈ s ºuìmi, ktorí im môÏu pomôcÈ
zaãaÈ hºadaÈ vetvy ich predkov. Ak vám pomôÏu
hraniãnú ãiaru, ktorú tak
ãlenovia Cirkvi, nepotrebujete vedieÈ o rodinnej
ãasto kladieme medzi
histórii tak veºa, aby ste mohli ponúknuÈ túto sluÏbu.
misionársku prácu a
âlenovia, ktorí môÏu pomôcÈ in˘m hºadaÈ ich
chrámovú a genealogickú
rodinné korene Ïijú na väã‰ine území sveta. Zapojte
ãlenov tak, aby potenciálni záujemcovia stretávali
prácu, pretoÏe v‰etky sú
ºudí, s ktor˘mi by sa mohli spriateliÈ. Vysvetlite, Ïe
jednou a tou istou veºkou
pouÏívanie stredísk rodinnej histórie je bezplatnou
vykupiteºskou prácou!“
sluÏbou.
Keì budete klopaÈ ºuìom na dvere, môÏete im
– PREZIDENT SPENCER W. KIMBALL
„THE THINGS OF ETERNITY—STAND WE IN
daÈ kartiãku s pozvánkou do miestneho strediska
JEOPARDY?“ ENSIGN, JANUÁR 1977, 3
rodinnej histórie spolu s telefónnym ãíslom miestneho
strediska rodinnej histórie, ktoré ponúka bezplatné
poãiatoãné vyhºadávanie rodinn˘ch koreÀov. Do dvoch dní preveìte následné dohliadnutie
v domovoch, kde ste zanechali túto kartiãku. Podeºte sa t˘mito kartiãkami so záujemcami,
ktorí ich môÏu daÈ svojím priateºom a príbuzn˘m. TieÏ nie je zlé nosiÈ so sebou va‰u
osobnú tabuºku so ‰tyrmi generáciami, ako príklad a aby ste sa s Àou mohli podeliÈ s t˘mi,
ktorí majú také isté priezvisko ako vy.
Pre zaãiatok zváÏte urobiÈ nasledujúce:
• Ak sa na va‰om území nachádza stredisko rodinnej histórie, nav‰tívte ho.
• Diskutujte s biskupom a radou zboru o va‰ej túÏbe poskytnúÈ pomoc s rodinnou
históriou t˘m, ktor˘ch denne stretávate.
• Hovorte s vedúcimi zboru o tom ako ão najlep‰ie koordinovaÈ toto úsilie:
– Súhlasí biskup s t˘m, aby ste ponúkali pomoc ãlenov zboru?
– Ktorí ãlenovia zboru slúÏia v stredisku rodinnej histórie alebo majú skúsenosti
s prácou na rodinnej histórii?
– Ako by bolo najlep‰ie poÏiadaÈ t˘chto ãlenov o pomoc?
– Kto vás môÏe sprevádzaÈ, keì budete ºuìom priná‰aÈ prehºady rodokmeÀov alebo
rodinné skupinové záznamy?
Preãítajte si nasledujúce rozprávanie o jednom star‰om misionárovi. V‰imnite si akú
úlohu v procese obrátenia tejto dvojice hrala rodinná história.
Mildred Schultzová bola oddanou ãlenkou svojej cirkvi. Nebolo Ïiadnym prekvapením, Ïe keì
misionári zaklopali na jej dvere, tak nestrácala ãas a pozvala ich dnu, aby ich mohla uãiÈ „pravdu“.
Keì ju misionári uãili, pravdy znovuzriadeného evanjelia na Àu zapôsobili a dala sa pokrstiÈ. Po cel˘
ãas vyuãovacieho procesu jej manÏel, Frank, odmietol poãúvaÈ..
Vtedy pri‰iel rad na nás. Star‰í nás predstavili sestre Schultzovej. Pomohli sme jej zaãaÈ jej rodinn˘
rodostrom, a potom sme ju pozvali na stretnutie do strediska rodinnej histórie. Nadi‰iel deÀ ná‰ho
stretnutia a Frank sa sp˘tal, ãi by tieÏ mohol ísÈ, aby aj on mohol pátraÈ po svojich predkoch. Samozrejme,
Ïe jeho Ïena bola t˘mto nad‰ená a spolu sa vybrali do strediska.
Star‰í si naplánovali, Ïe sa tam s nami neskôr v ten deÀ stretnú. Predt˘m ako pri‰li sme Frankovi a
Mildred ukázali kniÏnicu a predstavili sme ich sestre Wrightovej. Sestra Wrightová bola odborníãkou na
rodinnú históriu a ponúkla sa, Ïe pomôÏe Frankovi nájsÈ informácie o jeho otcovi. Na‰la v knihe jeho
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meno a tieÏ dala Frankovi mapu Nemecka, na ktorej bolo miesto, kde sa narodil jeho otec. Frank bol tak˘
nad‰en˘, Ïe keì pri‰li misionári, tak ich pozval na veãeru, aby im mohol ukázaÈ fotky a porozprávaÈ im
o minulosti svojej rodiny. Duch Eliá‰a sa dotkol jeho srdca a obmäkãil ho a otvoril dvere, aby sa jeho
Ïivot mohol naplniÈ evanjeliom.
V ten veãer Mildred rozm˘‰ºala, ão by mohla Frankovi povedaÈ, aby sa zaãal zaujímaÈ o evanjelium.
Na myseº jej pri‰la otázka. „Frank,“ zaãala, „chce‰ byÈ so mnou navÏdy, aj potom, keì sa tento Ïivot
skonãí? Chce‰ maÈ veãnú rodinu?“ Frank r˘chlo odpovedal: „Ó, Mildred, samozrejme, Ïe chcem. Ako
to môÏem urobiÈ?“ Práve za takúto otázku sa modlila. „Vypoãuj si misionárov,“ odpovedala. Frank
súhlasil. Posolstvo o znovuzriadení, ktoré ho star‰í uãili, roztopilo jeho pochybnosti a obavy. Pohotovo
prijal pravdy, o ktoré sa s ním podelili misionári a dal sa pokrstiÈ. Prijal v˘zvu aby sa dal pokrstiÈ.
Odvtedy sú Frank a Mildred siln˘mi a aktívnymi ãlenmi Cirkvi.
Frank a Mildred ÈaÏko pracovali na dokonãení genealogickej práce, aby za svoju rodinu mohli vykonaÈ
spásne obrady. Bol to vzru‰ujúci deÀ, keì boli pokrstení v zastúpení za ãlenov svojej rodiny. Poãas
vykonávania chrámovej práce mal brat Schultz sen o svojom otcovi. Videl svojho otca na ranãi, kde
strávil svoje detstvo. Otec stál obleãen˘ v bielom vedºa svojho hojdacieho kresla na priedomí s rukami
natiahnut˘mi k svojmu synovi. Frank sa s plaãom zobudil zo sna. Vedel, Ïe jeho otec prijal prácu,
ktorú s Mildred vykonali.

Poznámky

âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
• âo ovplyvnilo Frankove rozhodnutie, aby dovolil misionárom uãiÈ ho.
• Ako môÏete lep‰ie prepojiÈ prácu na rodinnej histórii s BoÏím plánom pre rodiny?
• Ako pouÏívate rodinnú históriu ako pomôcku pri hºadaní ºudí? Ak˘mi spôsobmi môÏete
poskytnúÈ ºuìom, s ktor˘mi sa denne stretávate, informácie o rodinnej histórii? Naplánujte si
ako zaãaÈ pouÏívaÈ rodinnú históriu ako v˘znamnú pomôcku vo va‰om úsilí vyhºadávaÈ ºudí.

Rodinná história je veºk˘m zdrojom vyhºadávania t˘ch, ktor˘ch Pán pripravuje, aby
obdrÏali znovuzriadené evanjelium. Modlite sa, aby ste si boli vedom˘ moÏností pre
vyuÏitie rodinnej histórie vo va‰om úsilí vyhºadávaÈ ºudí. ªudia majú typicky citlivej‰ie
duchovné pocity, ak rozprávajú o rodinách. TieÏ cítia Ducha, keì poãúvajú o náukách
t˘kajúcich sa toho, preão pracujeme na rodinnej histórii. Na dôvaÏok, viac nov˘ch ãlenov
zostáva aktívnych ako dôsledok úsilia nachádzaÈ svoje rodinné korene a vykonaÈ za
svojich predkov posvätné obrady.
·túdium písiem
âo Pán znovuzriadil na zemi prostredníctvom Eliá‰a?
NaZ 110:14–16
NaZ 128:16–18

NaZ 138:32–34

Malachiá‰ 4:5–6

âinnosÈ: Osobné ‰túdium a ‰túdium so spoloãníkom
Dohodnite si náv‰tevu miestneho strediska rodinnej histórie s ãlenom, ktor˘ má skúsenosti s
rodinnou históriou. Pri náv‰teve strediska rodinnej histórie zistite aké sluÏby sú tam dostupné.
Zistite tieÏ iné informácie, ako je otváracia doba, kto v stredisku slúÏi a ão môÏete ponúknuÈ
t˘m, ktor˘ch denne stretávate.
Precviãujte si, ako ponúknete pomoc s rodinnou históriou t˘m, ktor˘ch stretávate. Naplánujte si
ako budete pri va‰om úsilí hºadaÈ ºudí ponúkaÈ rodinnú históriu.
âítajte a diskutujte o oddiele „Family History Work and genealogy“ v True to the Faith, aby ste
lep‰ie porozumeli práci t˘kajúcej sa rodinnej histórie. Zapí‰te si to, ão ste sa nauãili do vá‰ho
‰tudijného denníka.
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B˘valí záujemcovia
B˘valí záujemcovia sú cenn˘m zdrojom pre
vyhºadávanie ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ. Je veºa
dôvodov, preão sa ºudia prestávajú zaujímaÈ o Cirkev.
T˘mito dôvodmi môÏe byÈ to, Ïe sú misionári povolaní
na iné územie, záujemcovia odídu na dovolenku,
misionári ich prestanú nav‰tevovaÈ, aj keì ich
záujemcovia stále oãakávajú alebo záujemcovia veria,
Ïe ich uÏ misionári nemajú ãomu nauãiÈ. Mnohí b˘valí
záujemcovia hovoria, Ïe by sa chceli s misionármi
opäÈ stretnúÈ.
âasto si prezerajte va‰u Knihu územia, aby ste na‰li
b˘val˘ch záujemcov. S modlitbou poprem˘‰ºajte nad
informáciami vo va‰ej Knihe územia o tom ako títo
záujemcovia nadviazali kontakt s Cirkvou, ãomu ich misionári uãili, ako na toto zareagovali
a preão sa prestali zaujímaÈ o evanjelium. Ak t˘chto b˘val˘ch záujemcov pomáhali uãiÈ
ãlenovia alebo ak mali nejak˘ch priateºov spomedzi ãlenov, sp˘tajte sa t˘chto ãlenov ako
si spomínajú na túto skúsenosÈ. Na základe t˘chto informácií si naplánujte opätovné
kontaktovanie t˘chto záujemcov.
Ak nejakí z va‰ich záujemcov, ktor˘ch uãíte prestanú javiÈ záujem o evanjelium, napí‰te
do Knihy územia informácie, ktoré pomôÏu misionárom kontaktovaÈ ich v budúcnosti.
Pri ãítaní nasledujúceho príbehu zváÏte potenciál kontaktovania b˘val˘ch záujemcov.
Na moje veºké prekvapenie ma povolali slúÏiÈ do tej istej misie, kde slúÏila moja star‰ia sestra pred
rokom. Po niekoºk˘ch mesiacoch v misijnom poli ma prevelili na jedno z území, kde slúÏila moja sestra.
Keì sa moja sestra dozvedela o mojom prevelení, napísala mi a poprosila ma, ãi by som nenav‰tívil rodinu,
ktorú spolu so spoloãníãkou uãili. Vyjadrila svoju lásku a blízkosÈ, ktorú mali s rodinou Normanovcov
a taktieÏ aká bola sklamaná, keì sa prestali zaujímaÈ o Cirkev.
Spolu so spoloãníkom sme kontaktovali Normanovcov a boli sme vrúcne prijatí. Prijali na‰e pozvanie
znovu sa uãiÈ o znovuzriadenom evanjeliu. Neviem v ãom bol rozdiel, ale tentoraz boli vo v‰etk˘ch
smeroch pripravení prijaÈ na‰e posolstvo. Celá rodina sa dala pokrstiÈ a konfirmovaÈ.
Po tejto skúsenosti som rozm˘‰ºal o ìal‰ích b˘val˘ch záujemcoch, s ktor˘mi pracovala moja sestra.
Hovoril som si: „Ak to fungovalo u Normanovcov, moÏno to bude fungovaÈ aj pri in˘ch ºuìoch,
ktor˘ch uãila.“ Rozhodol som sa napísaÈ sestre o mojej my‰lienke kontaktovaÈ aj ostatn˘ch ºudí,
ktor˘ch uãila. Sestra mi vo svojom denníku na‰la mená ostatn˘ch b˘val˘ch záujemcov z tohto
územia a poslala mi ich.
Cel˘ nasledujúci t˘ÏdeÀ sme so spoloãníkom strávili kontaktovaním t˘chto ºudí. Veºmi sme sa te‰ili,
pretoÏe takmer polovica z nich prijala na‰e pozvanie znovu si vypoãuÈ posolstvo o znovuzriadenom
evanjeliu. Niekoºko z t˘chto ºudí bolo pokrsten˘ch a konfirmovan˘ch. Poãas na‰ich náv‰tev s t˘mito
b˘val˘mi záujemcami sme ich tieÏ prosili, aby nám dali odporuãenia na svojich priateºov a známych,
ktorí by mohli maÈ záujem o na‰e posolstvo. V˘sledkom bolo, Ïe sme na‰li ìal‰ích ºudí, ktor˘ch sme
mohli uãiÈ. Boli to najru‰nej‰ie dni mojej misie.

âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
• Vo va‰ej Knihe územia identifikujte v‰etk˘ch b˘val˘ch záujemcov.
• Naplánujte si kontaktovaÈ do 24 hodín ão moÏno najviac t˘chto ºudí.
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Vyhºadávanie prostredníctvom vá‰ho vlastného úsilia

Poznámky

SnaÏte sa posilniÈ svoju vieru v to, Ïe Boh pripravuje Svoje deti prijaÈ posolstvo o
znovuzriadení. Keì sa budete zo v‰etk˘ch síl snaÏiÈ pod vedením Ducha Svätého hºadaÈ
ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ, Pán vám po‰le tak˘chto ºudí do cesty.
Existuje veºa ãestn˘ch spôsobov ako nachádzaÈ t˘ch, ktorí sú pripravovaní pre
znovuzriadené evanjelium. Je nutné, aby ste robili v‰etko ão môÏete, aby sa va‰e cesty
skríÏili s t˘mi, ktorí sú pripravovaní. Nasledujúce nápady pomáhali predchádzajúcim
misionárom hºadaÈ ºudí svojím vlastn˘m úsilím. Keì budete ãítaÈ tento zoznam,
naplánujte si , Ïe vyskú‰ate niektoré z t˘ch nápadov, ktoré sú pre vás nové. Úãelom
tohto zoznamu je tieÏ pomôcÈ vám zaãaÈ rozm˘‰ºaÈ o in˘ch ãestn˘ch spôsoboch ako
nájsÈ ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ.
• V spolupráci s biskupom a radou zboru
identifikujte a kontaktujte ºudí, ktor˘m sa
nedávno narodilo bábätko, ktorí sa prisÈahovali
na va‰e územie alebo ktorí mali úmrtie v rodine.
• Hºadajte moÏnosti, ako by ste mohli pomôcÈ.
• Uãte ãlenov—vrátane aktívnych a neaktívnych
ãlenov, novo obráten˘ch a ãiastoãne ãlensk˘ch
rodín—posolstvo o znovuzriadení. PoÏiadajte
ich, aby vás predstavili ºuìom, ktor˘ch by ste
mohli uãiÈ.
• PomôÏte ãlenom usporiadaÈ firesidy, na ktoré
by mohli pozvaÈ svojich priateºov alebo na
ktor˘ch by ste mohli uãiÈ evanjelium a poÏiadaÈ
o odporúãania.
• Ponúknite ºuìom, Ïe ich nauãíte, ako poriadaÈ rodinné domáce veãery.
• Ponúknite ºuìom, ktor˘ch stretávate, Ïe im ukáÏete miestnu zhromaÏìovaciu budovu.
• Ponúknite sa , Ïe im dohodnete stretnutie s biskupom.
• Pozvite ºudí, aby nav‰tívili www.mormon.org.
• Zorganizujte triedu ‰túdia písiem.
• Uãte ºudí angliãtinu.
• Pozvite ºudí v danej vekovej kategórii, aby nav‰tívili seminár alebo in‰titút.
• Choìte od domu k domu alebo sa rozprávajte s ºuìmi na ulici.
• PouÏívajte kartiãky s ponukou Cirkevn˘ch materiálov, DVD-ãka, videokazety a broÏúry.
• P˘tajte si odporúãania od teraj‰ích záujemcov, b˘val˘ch záujemcov, neaktívnych ãlenov,
budúcich star‰ích a od v‰etk˘ch, ktor˘ch stretnete.
• Buìte v blízkom kontakte s miestnymi zástupcami Cirkvi pre vzÈah s verejnosÈou, aby
ste mali moÏnosÈ publikovaÈ v miestnych novinách ãlánky o va‰ej misionárskej sluÏbe.
• Poz˘vajte ºudí na Cirkevné zhromaÏdenia, aktivity a dni otvoren˘ch dverí.
• Poz˘vajte ºudí na krstné zhromaÏdenia. Krstné zhromaÏdenia sú vynikajúcim
spôsobom ako predstaviÈ Cirkev a poskytujú záujemcom moÏnosÈ cítiÈ vplyv Ducha.
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Poznámky

âiÀte dobro
Va‰u vieru vo vyhºadávanie ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ dokazujete va‰imi skutkami.
Poãas Svojej pozemskej sluÏby Spasiteº „vzal na seba podobu sluÏobníka“ (Filipsk˘m 2:7).
On „chodil, dobre ãinil“ (Skutky 10: 38) a „kázal evanjelium“ (Matú‰ 4:23). Keì budete
nasledovaÈ tento príklad, nájdete t˘ch, ktorí vás prijmú.
Vzájomná sluÏba vás siln˘m a in‰pirujúcim spôsobom spojí s t˘mi, ktorí sú pripravení
pre znovuzriadené evanjelium. Va‰a dobrá práca pomôÏe ºuìom spoznaÈ vo vás BoÏích
sluÏobníkov a povedie k príleÏitostiam uãiÈ znovuzriadené evanjelium.
Mnohí misionári mali pred misiou
skúsenosti so sluÏbou pri plánovaní
„pracovn˘ch projektov“ ako napríklad
pomáhali niekomu presÈahovaÈ sa, slúÏili
na Cirkevnej farme alebo ãistili dvor. Ako
misionár budete poskytovaÈ podobnú
naplánovanú sluÏbu kaÏd˘ t˘ÏdeÀ
(doplÀujúce informácie nájdete v
Príruãke misionára).
Druh sluÏby opísan˘ v tejto ãasti sa
zameriava na neplánované moÏnosti. Tento druh poskytovania sluÏby je zaloÏen˘
na poãúvaní Ducha, aby ste spoznali moÏnosti ako poskytovaÈ BoÏím deÈom malé a
jednoduché skutky sluÏby. KaÏd˘ deÀ si v‰ímajte a modlite za príleÏitosti konaÈ dobro.
Keì sa budete snaÏiÈ konaÈ dobro, budete privedení k ºuìom, ktorí sú pripravovaní pre
znovuzriadené evanjelium.
Keì budete ãítaÈ nasledujúci príbeh, v‰imnite si ako misionári „ãinili dobro“ a hlásali
evanjelium.
Pablo pravidelne prichádzal na na‰e lekcie angliãtiny.
Bol to pán na dôchodku, ktorému ‰túdium angliãtiny
„Chcete byÈ ‰Èastn˘?
pomáhalo v tom, aby stále nemyslel na svoju chorú Ïenu.
Jedného dÀa odrazu prestal chodiÈ. Nikto nevedel preão.
Zabudnite na seba a
Asi o mesiac znovu pri‰iel do na‰ej triedy. Vyzeral inak.
pohrúÏte sa do tejto veºkej
Schudol a zdalo sa, Ïe je v depresii. Na hodine nebol tak˘
aktívny ako zvykol byÈ a odi‰iel predt˘m, neÏ sme sa s ním
práce. Venujte svoju
mohli porozprávaÈ.
námahu pomoci ºuìom.…
Cel˘ nasledujúci t˘ÏdeÀ sme sa so spoloãníkom modlili,
aby Pablo pri‰iel späÈ do na‰ej triedy, aby sme sa s ním
Stojte vy‰‰ie, pozdvihnite
mohli porozprávaÈ. Na‰e modlitby boli vypoãuté a Pablo
t˘ch, ktor˘ch kolená sú slabé,
pri‰iel na nasledujúcu hodinu. Keì sme sa s ním po skonãení
drÏte ruky t˘ch, ktorí ich
vyuãovania rozprávali, povedal nám, Ïe jeho Ïena zomrela.
Tro‰ku nám o tom povedal a my sme mu vyjadrili na‰u
nevládzu udrÏaÈ. Îite podºa
sústrasÈ. Povedali sme mu, Ïe by sme mu chceli pomôcÈ
evanjelia JeÏi‰a Krista.“
porozumieÈ ako môÏe byÈ opäÈ so svojou Ïenou. Zodvihol
hlavu, pozrel sa mi do oãí a so slzami v oãiach a hnevom
– PREZIDENT GORDON B. HINCKLEY
a smútkom v hlase povedal: „Ak by ste mi naozaj chceli
TEACHINGS OF GORDON B. HINCKLEY, 597
pomôcÈ, tak by ste pri‰li ku mne domov a pomohli by mi
daÈ môj Ïivot znovu do poriadku. Nie je to práve to, ão
misionári robia? Potrebujem, aby mi niekto pomohol daÈ môj dom a veci znovu do poriadku.“
Pablove poznámky nás prekvapili a pokorili. Ponúkli sme sa mu, Ïe mu pomôÏeme vo v‰etkom ão bude
potrebovaÈ. Myslím, Ïe to bol moment, kedy zaãal dôverovaÈ na‰im zámerom. Povedal nám, aby sme pri‰li
k nemu domov na nasledujúci deÀ a pomohli mu orezaÈ stromy. Pri‰li sme k nemu domov v dan˘ ãas a
zaãali sme s ním bok po boku pracovaÈ. V posledn˘ch mesiacoch, keì sa staral o svoju Ïenu, zanedbával
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prácu okolo domu a na dvore. Bolo tam dosÈ práce pre v‰etk˘ch troch. Práca u neho doma sa stala pre nás
kaÏdot˘Ïdennou záleÏitosÈou. Orezávali sme stromy, pleli burinu a zbierali ovocie. Nezaãali sme ho ale
uãiÈ—vÏdy keì sme sa o to pokúsili, Pablo r˘chlo ukonãil ná‰ rozhovor. Najrad‰ej sa rozprával o svojom
Ïivote a rodine. Väã‰inou sme len poãúvali.
Asi po mesiaci a pol nás Pablo prekvapil a op˘tal sa: „Naozaj znovu uvidím svoju Ïenu?“ S radosÈou
sme mu povedali, Ïe áno. Svedãili sme mu o veãn˘ch rodinách a ão najlep‰ie sme mu odpovedali na
jeho otázky.
Uãili sme Pabla o pláne spásy. Táto náuka na neho urobila dojem. Predt˘m, neÏ sme odi‰li mal pre
nás zoznam otázok, na ktoré chcel od nás odpovede, ako napríklad: „Bude maÈ moja Ïena telo, keì ju
znova uvidím?“ a „Budeme oslobodení od chorôb a bolesti?“ Zodpovedali sme jeho otázky a dohodli sme
sa s ním na ìal‰om stretnutí, na ktorom by sme s ním hovorili o zásadách znovuzriadeného evanjelia
JeÏi‰a Krista.
Krátko potom sa Pablov v˘zor zmenil. Viacej sa usmieval a zdalo sa, Ïe cíti väã‰í pokoj. Nakoniec zaãal
veriÈ v lep‰í svet (pozri Eter 12:4). Na‰a sluÏba mu pomohla uveriÈ tomu, ão sme ho uãili.

Poznámky

âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
• Ak˘mi spôsobmi misionári v tomto príbehu „ãinili dobro“?
• Akú úlohu hrala sluÏba v Pablovom rozhodnutí uãiÈ sa o evanjeliu?
• Vyhºadávate príleÏitosti ako kaÏd˘ deÀ konaÈ dobro? MôÏete sa v tomto smere zlep‰iÈ?
Zapí‰te si do vá‰ho ‰tudijného denníka alebo diskutujte s va‰ím spoloãníkom o tom ako môÏete
robiÈ kaÏd˘ deÀ viac dobra, aby ste na‰li ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ.

Verte, Ïe ºudia, ktorí sú pripravovaní na
prijatie posolstva o znovuzriadení vám prídu
do cesty. Boh vás tieÏ po‰le na také miesto, kde
va‰e dobré skutky a slová pripravia ºudí prijaÈ
misionárov a ãlenov Cirkvi. Pri v‰etk˘ch va‰ich
úsiliach vyhºadávaÈ ºudí hºadajte moÏnosti ako
slúÏiÈ, pomáhaÈ a pozdvihnúÈ druh˘ch. Poãas
va‰ej sluÏby hovorte s kaÏd˘m koho stretnete.
Majte vieru v to, Ïe sa môÏete podeliÈ o
znovuzriadené evanjelium.
Nech uÏ slúÏite akokoºvek, mali by ste to robiÈ
z lásky k va‰im bratom a sestrám, a preto by
ste mali dúfaÈ, modliÈ sa a vrúcne si ÏelaÈ, aby
ste ich mohli uãiÈ znovuzriadené evanjelium.
Pokyny
Pri va‰ej snahe konaÈ dobro si zapamätajte nasledujúce pokyny:
• Ostávajte s va‰ím spoloãníkom.
• Zachovávajte posvätnosÈ vá‰ho povolania.
• DodrÏiavajte misionárske pravidlá a nedarujte alebo nepouÏívajte va‰e peniaze.
• Pozrite si va‰u Misionársku príruãku ohºadom pokynov pre pravidelnú sluÏbu spoloãnosti.

169

9 Vyhºadávanie ºudí

Poznámky

·túdium písiem
Akú úlohu hrala sluÏba v Ïivote Spasiteºa?
3. Nefi 17:7, 21
Matú‰ 8:1–4

Matú‰ 9:1–8
Marek 1:21–28

Ján 4:46–54

Akú úlohu hrala sluÏba na Amonovej a Áronovej misii?
Alma 17:19–25

Alma 18:8–10

Alma 22:3

O ão vás Pán Ïiada, aby ste robili?
3. Nefi 27:21

Îiadna námaha nie je zbytoãná
Keì sa ºudia rozhodnú nezaujímaÈ sa o znovuzriadené evanjelium, va‰a práca nebola
márna. Va‰a dôsledná snaha slúÏiÈ a vyuãovaÈ tak veºa ºudí ako je len moÏné je jedn˘m
zo spôsobov ak˘mi Boh pripravuje Svoje deti, aby nakoniec prijali Jeho sluÏobníkov. Boh
ãasto prostredníctvom vás vystiera ruku ku Svojim deÈom. Aj keì ºudia neprijímajú
moÏnosÈ uãiÈ sa o evanjeliu, va‰a sluÏba je pre nich dôkazom BoÏej lásky a môÏe v nich
zasadiÈ semienka, ktor˘ch plody budú zbieraÈ budúci misionári a ãlenovia Cirkvi.
Keì ºudia neprijímajú evanjelium, nebuìte znechuten˘. Pozdvihli ste hlas varovania.
Dali ste im jasnú moÏnosÈ, aby si vybrali. Keì sa ºudia rozhodujú neãiniÈ pokánie,
Kristovi uãeníci cítia ºútosÈ, ale nestrácajú predstavu toho, k˘m sú a ão robia. Usilovne
pokraãujú na ceste vpred.
Zapamätajte si toto
• Budujte Cirkev t˘m, Ïe budete vyhºadávaÈ t˘ch, ktorí sú ochotní vás prijaÈ (pozri NaZ 42:8).
• Pri hºadaní ºudí vyhºadávajte a nasledujte vedenie Ducha.
• ªudia na va‰om území sú pripravovaní obdrÏaÈ znovuzriadené evanjelium.
• âlenovia Cirkvi—vrátane t˘ch, ktorí sú aktívni, neaktívni, budúci star‰í a novo obrátení—sú
najlep‰ími zdrojmi k vyhºadávaniu ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ, pokrstiÈ a konfirmovaÈ.
• Vybudujte si siln˘ vzÈah s biskupom a ãlenmi.
• Uãte, keì hºadáte a hºadajte, keì uãíte.
• Buìte si vedom˘ neplánovan˘ch príleÏitostí na vyhºadávanie.
• Modlite sa, aby ste mali príleÏitosti konaÈ dobro a hlásaÈ posolstvo o znovuzriadení evanjelia
JeÏi‰a Krista.
• Existuje veºa spôsobov ako nájsÈ ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ. Vyh˘bajte sa tomu, Ïe sa
budete sústreìovaÈ len na jeden alebo dva spôsoby.
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Nápady pre ‰túdium a uplatnenie

Poznámky

Osobné ‰túdium
• Preãítajte si nasledujúci list od misionárky jej rodiãom: „V autobuse som uãila
úÏasnú pani. Vracali sme sa späÈ zo stretnutia okrsku a ja som si sadla na jediné
voºné miesto a zaãala si prezeraÈ svoju po‰tu. Samozrejme, Ïe som si najskôr
preãítala list od vás s fotografiami maliãkého Evana. V‰imla som si, Ïe oãi vedºa
mÀa sa tieÏ pozerali na moje fotky a tak som sa obzrela a moje oãi sa stretli s
oãami star‰ej Ïeny. Pousmiala sa a pozrela sa von z okna. Potom zatvorila oãi
akoby sa chystala zaspaÈ. Modlila som sa: ,Nebesk˘ Otãe, chcem sa s Àou
porozprávaÈ. Prosím, pomôÏ mi.‘ O minútu sa jej oãi otvorili, narovnala sa a ja som
r˘chlo povedala: ,V‰ak je zlat˘?‘ Ukázala som jej fotky maliãkého Evana a zaãala
som sa s Àou rozprávaÈ o rodinách. Sp˘tala som sa na jej deti a ona zaãala plakaÈ
a porozprávala mi príhodu o tom ako ju jej dcéra nenávidí a nechce maÈ s Àou niã
doãinenia. Plakala a ja som plakala spolu s Àou. Povedala som jej o pláne spásy
a o tom, Ïe ju Nebesk˘ Otec pozná a vie o jej situácii. Plakala som a povedala som
jej, Ïe viem Ïe ju jej dcéra ºúbi, pretoÏe ja tieÏ mám mamu, ktorá ma ºúbi a ja ju
tieÏ ºúbim. Vysvetlila som jej, Ïe ºudia niekedy robia nesprávne rozhodnutia a Ïe jej
dcéra má slobodnú vôºu. S úsmevom mi povedala: ,Som si istá, Ïe tvojej mame je
za tebou naozaj smutno a urãite Èa nenechá odísÈ, keì Èa znovu uvidí.‘ Poìakovala
sa mi, Ïe som sa s Àou porozprávala a dala mi svoju adresu, aby sme sa s Àou
mohli podeliÈ o evanjelium. Keì vychádzala z autobusu, povedala: ,Nastúpila som
si do nesprávneho autobusu, ale nevystúpila som. Nikto si ku mne nesadol, aÏ
k˘m ste nepri‰li vy ... a pozrite sa ão sa stalo.‘ BoÏí plán je dokonal˘!“
Ktoré zásady z tejto kapitoly vidíte v tomto príbehu? Zopakujte si túto kapitolu a
napí‰te si do vá‰ho ‰tudijného denníka zoznam t˘chto zásad. Ktoré z t˘chto zásad
môÏete dnes vyskú‰aÈ?

• Preãítajte si Ján 15:12–13, 21:15–17, 1. Tesalonick˘m 2 a Mosiá‰ 18:8–10. Ako
dobre si plníte zodpovednosÈ milovaÈ a slúÏiÈ ostatn˘m? Ako sa môÏete zlep‰iÈ?
Napí‰te va‰u odpoveì do vá‰ho ‰tudijného denníka.

• Ako budú ºudia vedieÈ, Ïe ste Pánov sluÏobník? Keì budete nad touto otázkou
rozm˘‰ºaÈ, ‰tudujte Moroni 7:3–5, Matú‰ 7:20 a Ján 13:34–35. Zaznamenajte
si va‰e my‰lienky do vá‰ho ‰tudijného denníka.

• Preãítajte 3. Nefi 18:31–32, Alma 8:16, Alma 24:7–8 a Alma 32:41. ZváÏte, ão
tieto ver‰e uãia o práci s b˘val˘mi záujemcami. Zaznamenajte si to, ão ste sa
nauãili, do vá‰ho ‰tudijného denníka a uãte to vá‰ho spoloãníka.

·túdium so spoloãníkom
• S pouÏitím vá‰ho denného plánovaãa naplánujte stretnutie s novo obráten˘mi.
Poproste ich, aby sa s vami podelili o to, ako boli pripravovaní pre evanjelium.
Sp˘tajte sa ich napríklad: Kedy ste prv˘krát pri‰li do kontaktu s Cirkvou? âo vás
nakoniec presvedãilo o tom, aby ste sa stretli s misionármi? Napí‰te, ão ste sa
nauãili, do vá‰ho ‰tudijného denníka.

• Zopakujte si nasledujúce témy. S pomocou lekcií pripravte jednoduchú metódu
pre vyhºadávanie. Precviãujte sa v tom, ako by ste uãili pri vyhºadávaní a ako
r˘chlo prechádzaÈ na tému znovuzriadenia.

– Vedomie potreby väã‰ieho vedenia a zmyslu Ïivota.
– Îelanie priblíÏiÈ sa viac k Bohu.
– Potreba pomoci v dôleÏit˘ch rozhodnutiach.
• Preãítajte strany 66–68 v Our Search for Happiness a strany 59–64 v True to the
Faith, aby ste lep‰ie porozumeli náukám, na ktor˘ch je zaloÏená práca na rodinnej
histórii. Pripravte príhovor na tému rodinnej histórie a predneste ho vá‰mu
spoloãníkovi.
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• Predstavte si, Ïe vás so spoloãníkom povolali na nové územie. Va‰a nová Kniha
územia je v dobrom stave, ale nemáte Ïiadnych záujemcov. âo by ste urobili,
aby ste ão najskôr na‰li ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ? Naplánujte si, ako dnes
zrealizujete niektoré tieto nápady.

• Pre mnoh˘ch misionárov a ãlenov bol veºmi úspe‰n˘ nasledujúci nápad. Preãítajte
a ‰tudujte tento nápad s va‰ím spoloãníkom.

– PomôÏte ãlenom vytvoriÈ zoznam priateºov, príbuzn˘ch a známych, s ktor˘mi
by sa mohli podeliÈ o evanjelium. Prejdite tento zoznam s ãlenmi a pomôÏte im
s modlitbou vybraÈ niekoho, koho by radi pripravili, aby si vypoãul evanjelium.

– PomôÏte im k urãitému stanovenému dÀu (a) pracovaÈ na tom ako pripraviÈ
danú osobu alebo rodinu, aby mohli byÈ vyuãovaní u t˘chto ãlenov doma alebo
(b) urobiÈ nieão iné, aby sa ãlenovia s t˘mito ºuìmi spriatelili a pripravili ich.
Stanovenie urãitého dÀa dáva ãlenom cieº a pomáha im to precviãovaÈ svoju
vieru.

– PomôÏte im naplánovaÈ, ão urobia medzi dne‰n˘m a stanoven˘m dÀom.
– Pravidelne prevádzajte následné dohliadnutia, aby ste ich podporili a povzbudili.
PoÏiadajte ich, aby sa s vami podelili o svoje úspechy a obavy.
Diskutujte o tom ako môÏete aplikovaÈ tento nápad na území, kde slúÏite.

Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Preãítajte si a diskutujte o oddiele „Vyhºadávanie prostredníctvom vá‰ho vlastného
úsilia“.

– Diskutujte o tom ako tieto nápady pomáhali misionárom nájsÈ ºudí, ktor˘ch by
mohli uãiÈ.

– Na tabuºu uveìte ìal‰ie nápady ako vyhºadávaÈ ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ.
Vyzvite misionárov, aby predviedli svoje nápady.

– Vyzvite misionárov, aby si stanovili osobné ciele ako zlep‰iÈ svoje úsilie hºadaÈ
ºudí.

• Vytvorte zoznam situácií, v ktor˘ch sa môÏete ocitnúÈ pri vyhºadávaní ºudí.
– Prideºte kaÏdému misionárovi jednu z t˘chto situácií. Dajte kaÏdému misionárovi
5 minút, aby sa pripravil na to, ako by uãil posolstvo o znovuzriadení. V prípade
potreby ich odkáÏte na lekciu „Posolstvo o znovuzriadení evanjelia JeÏi‰a Krista“.

– Zdôraznite, Ïe je dôleÏité, aby dæÏka posolstva zodpovedala danej situácii.
Napríklad, misionári by mohli stráviÈ dlh‰í ãas v˘uãbou u ãlenov doma, neÏ
keby niekoho uãili v obchode.

– Tak ako vám to bude ãas dovoºovaÈ, umoÏnite ão najviac misionárom uãiÈ
posolstvo o znovuzriadení v danej im situácii.

• Uãte zásadám, ktoré sa nachádzajú v oddiele „Uãte, keì vyhºadávate, vyhºadávajte,
keì uãíte“.

– PrikáÏte kaÏdému misionárovi, aby si pripravil jednominútové posolstvo, s
ktor˘m by sa on alebo ona mohli podeliÈ pri vyhºadávaní ºudí. Toto posolstvo
by malo byÈ zaloÏené na náuke, ktorá sa nachádza v tejto misionárskej lekcii.

– Vyzvite misionárov, aby sa jeden z druh˘m podelili o posolstvá, ktoré si pripravili.
MôÏete pripraviÈ rozliãné situácie, ako vyuãovanie v domove ãlenov, pri dverách,
na chodníku alebo pri kontaktovaní odporuãenej osoby. Nech sa misionári
precviãujú v uãení vo v‰etk˘ch t˘chto situáciách.
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Prezident misie
• Vo svojej rodine buìte príkladom toho ako pracuje ãlen misionár. Podeºte sa so
svojimi skúsenosÈami s misionármi a ãlenmi.

• Raìte sa s kÀazsk˘mi vedúcimi o tom, ak˘ je vo va‰ej misii najlep‰í spôsob
vyhºadávaÈ ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ.

• Organizujte misionárske firesidy, na ktor˘ch by ste mohli prehovoriÈ k záujemcom
vo va‰ej misii. Spolupracujte s miestnymi kÀazsk˘mi vedúcimi, aby boli tieto
stretnutia dostupné ãlenom, ktorí by mohli priviesÈ svojich priateºov. Predt˘m ako
vystúpite na t˘chto stretnutiach, dajte moÏnosÈ novo obráten˘m, aby sa podelili
o svoje svedectvá a o to, ão ich viedlo k obráteniu. Sústreìte svoje poznámky na
posolstvo o znovuzriadení.

• Podeºte sa s misionármi o vá‰ prehºad ‰tyroch generácií va‰ich predkov a vysvetlite
im, ako ho pouÏívate pri vyhºadávaní ºudí.

• PríleÏitostne chodievajte s misionármi a pomôÏte im nájsÈ ºudí, ktor˘ch by ste
mohli uãiÈ.
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Ako môÏem
zlep‰iÈ moje
vyuãovacie zruãnosti?

Poznámky

ZváÏte toto
• Ako by som mal vyuãovaÈ z písiem?
• Preão by som mal pri vyuãovaní klásÈ otázky?
• Aké typy otázok by som mal klásÈ?
• Ako môÏem lep‰ie poãúvaÈ Ducha a t˘ch, ktor˘ch uãím?
• Ako môÏem pomáhaÈ ºuìom prekonávaÈ ich obavy?
• Ako môÏem pomáhaÈ ostatn˘m prekonávaÈ zlé návyky a závislosti?

S

te povolan˘ uãiÈ znovuzriadené evanjelium v‰etk˘ch ºudí, ktorí vás prijmú. V˘uãba je
stredobodom v‰etkého ão robíte. Rozvíjate vlastnosti podobné Kristov˘m, ‰tudujete
misionárske lekcie, zlep‰ujete va‰u schopnosÈ hovoriÈ jazykom va‰ej misie a spoliehate sa
na Ducha, aby ste uãili s presvedãivou silou. Pán to vyjadril veºmi jednoducho v Náuke
a zmluvách, ako prikázanie s prísºubom, Ïe sa nemáme snaÏiÈ hlásaÈ Jeho slovo, ale najprv
sa máme snaÏiÈ Jeho slovo získaÈ a potom, ak si to budeme ÏelaÈ, budeme maÈ Jeho Ducha a
Jeho slovo, áno, budeme maÈ BoÏiu silu k presvedãeniu ºudí (pozri NaZ 11:21).
Pán tieÏ povedal, Ïe nemáme myslieÈ dopredu na to, ão budeme hovoriÈ; av‰ak máme
si stále do mysle ukladaÈ slová Ïivota ako poklad a v danej chvíli nám bude daná tá ãasÈ,
ktorá vyhovie kaÏdému ãloveku (pozri NaZ 84:85).
Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich apo‰tolov vyhlásili: „Na‰im cieºom je uãiÈ
posolstvo znovuzriadeného evanjelia tak˘m spôsobom, ktor˘ by umoÏnil Duchu viesÈ tak
misionárov ako aj t˘ch, ktor˘ch misionári uãia. Je veºmi dôleÏité nauãiÈ sa [misionárske
lekcie], ale tieto by nemali byÈ vyuãované mechanicky. Misionár má cítiÈ slobodu pri
pouÏívaní svojich vlastn˘ch slov podºa toho ako ho bude k tomu vyz˘vaÈ Duch. Nemal
by spamäti recitovaÈ, ale mal by hovoriÈ zo srdca a svojimi vlastn˘mi slovami. V závislosti
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od záujmov a potrieb záujemcov sa môÏe odkloniÈ od lekcie a povedaÈ to k ãomu je
in‰pirovan˘ a vysvetliÈ to. Má hovoriÈ zo svojho vlastného presvedãenia a svojimi vlastn˘mi
slovami má vydávaÈ svedectvo o pravdivosti toho ão uãí“ („Vyhlásenie o misionárskej
práci“, List Prvého predsedníctva, 11. decembra 2002).
Uãte sa spoliehaÈ na Ducha v tom, ão by ste mali hovoriÈ a robiÈ. ·túdiom, vytváraním
a pouÏívaním vyuãovacích zruãností, o ktor˘ch sa hovorí v tejto kapitole, sa stanete
spôsobilej‰ím nástrojom v rukách Pána. Duch sa bude môcÈ odvolaÈ na vedomosti a
zruãnosti, ktoré si vytvoríte, aby vám pomohol presvedãivej‰ie vyuãovaÈ. Kvalita a sila
vá‰ho uãenia pomôÏe ostatn˘m rozumieÈ a cítiÈ, Ïe znovuzriadené evanjelium je pre nich
dôleÏité. Ich znalosti budú ovplyvÀované va‰imi osobn˘mi schopnosÈami. Ich znalosti
budú tieÏ ovplyvÀované t˘m, ako veºmi na nich sústredíte va‰u pozornosÈ, ako dobre im
vysvetlíte evanjelium, ako budete pouÏívaÈ písma a podelíte sa o va‰e svedectvo, aké
budete klásÈ otázky a to ako ich vyzvete, aby prijali a dodrÏiavali záväzky.
Nasledujte Ducha
„Duch je najdôleÏitej‰ou ãasÈou tejto práce. S Duchom, ktor˘ povy‰uje va‰e povolanie, môÏete
pre Pána robiÈ v misijnom poli zázraky. Bez Ducha nikdy neuspejete, nedbajúc na va‰e talenty
a schopnosti“ (Ezra Taft Benson, seminár pre nov˘ch misijn˘ch prezidentov, 25. júna 1986).
Pozvite Ducha
Nasledujúce rady vám pomôÏu pozvaÈ Ducha, keì budete vyuãovaÈ:
– Modlite sa.
– PouÏívajte písma.
– Vydávajte svedectvo.

– Podeºte sa so skúsenosÈami.
– Vyjadrujte lásku k Pánovi a k ostatn˘m.

Ako zaãaÈ vyuãovaÈ
Prvé momenty so záujemcami sú veºmi dôleÏité. Záujemcovia sa musia nauãiÈ dôverovaÈ
vám. Na zaãiatku va‰ej prvej náv‰tevy sa chovajte priateºsky, úctivo a prirodzene.
Niekoºko jednoduch˘ch otázok, ktoré poloÏíte, vám pomôÏe porozumieÈ ich náboÏenskému
zázemiu a tomu, ão oãakávajú od stretnutia s vami. Napríklad sa sp˘tajte: „Akú úlohu hrá
vo va‰om Ïivote náboÏenstvo?“ Neklaìte v‰ak osobné otázky, po ktor˘ch by sa mohli
cítiÈ nepríjemne.
Predt˘m, neÏ zaãnete, poÏiadajte v‰etk˘ch prítomn˘ch, aby sa pripojili k va‰ej lekcii.
PoÏiadajte ich, aby vypli televízor a odstránili v‰etko, ão by ich mohlo rozptyºovaÈ, aby
Duch Pána nebol v nijakom smere obmedzovan˘.
Vysvetlite im, Ïe by ste chceli kaÏdú lekciu zaãaÈ a skonãiÈ s modlitbou. Navrhnite, Ïe
prednesiete úvodnú modlitbu. Modlite sa jednoducho, ale vrúcne, aby Pán poÏehnal ºudí,
ktor˘ch uãíte vo v‰etk˘ch oblastiach ich Ïivota, ale hlavne, aby mohli cítiÈ pravdivosÈ toho,
ão ich budete uãiÈ.
UkáÏte úprimn˘ záujem a lásku k záujemcom a vieru v silu evanjelia, ktorá vedie
k obráteniu (pozri Moroni 7:43–48). Ak vás vedie Duch, môÏete vyjadriÈ záujemcom
my‰lienky podobné t˘m nasledovn˘m:
• PretoÏe Boh je ná‰ Nebesk˘ Otec, v‰etci sme bratia a sestry. Radi by sme vás oslovovali
ako bratov a sestry.
• KaÏd˘ ãlovek, ktorého uãíme, má svoje osobné problémy a starosti. Nech uÏ sú va‰e
potreby alebo obavy akékoºvek, Spasiteº a Jeho uãenia—evanjelium—vám pomôÏu.
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• Na‰e posolstvo vám pomôÏe zlep‰iÈ kvalitu vá‰ho Ïivota. PomôÏe vám ãeliÈ problémom
a ÈaÏkostiam, s ktor˘mi sa v Ïivote stretávame v‰etci.

Poznámky

• Na‰e posolstvo, ktorého stredobodom je JeÏi‰ Kristus, má veºkú cenu a je veºmi dôleÏité.
• V Ïivote v‰etci ãas od ãasu robíme chyby a tieto chyby v nás vytvárajú pocity viny
a hanby. Bez pokánia a odpustenia tieto pocity neodídu. V plnej miere môÏu byÈ ale
vylieãené prostredníctvom Kristovho uzmierenia.
• Na‰e posolstvo nie je moÏné spoznaÈ naraz. Pochopenie posolstva sa dostaví ãasom
prostredníctvom modlitby, ‰túdia, skúseností a dodrÏovania BoÏích prikázaní.
• Tak ako v‰etci, aj my máme slabosti. MoÏno nehovoríme veºmi dobre va‰ou reãou
alebo neodpovieme na kaÏdú otázku. Ale prorok BoÏí nás povolal, aby sme sa podelili
o to ão vieme. Vieme, Ïe na‰e posolstvo je pravdivé.
• Budeme vás viesÈ, aby ste sa sami mohli nauãiÈ pravdivosti ná‰ho posolstva. Je to na
vás, prijaÈ a konaÈ na základe tohoto posolstva. Preto sa nebojte klásÈ nám otázky.
• Keì sa budete snaÏiÈ porozumieÈ ná‰mu posolstvu, je moÏné, Ïe budete ãeliÈ
problémom, ale Boh vám pomôÏe.
• Ak prijmete na‰e posolstvo, nauãíte sa ako uzatvoriÈ zmluvy alebo prísºuby s Bohom.
Nauãíte sa ako robiÈ zmeny, ktoré uvedú va‰e Ïivoty do väã‰ieho súladu s Jeho uãeniami.
Budete chcieÈ nasledovaÈ uãenia JeÏi‰a Krista a byÈ pokrsten˘ niek˘m, kto má náleÏitú
právomoc (pozri Ján 3:5).
Predt˘m ako zaãnete vyuãovaÈ náuky z danej lekcie, povedzte záujemcom niekoºk˘mi
slovami o ãom ich budete uãiÈ. PomôÏte ºuìom pochopiÈ, Ïe to bude maÈ pre nich osobn˘
v˘znam. Mnohí zo záujemcov, ktor˘ch uãíte, boli pripravení Pánom (pozri Alma 16:16–17).
Ak sa s nimi na va‰om prvom stretnutí podelíte o duchovné skúsenosti, spoznajú vo vás
sluÏobníkov Pána.
âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
Cviãte so spoloãníkom rôzne spôsoby ako zaãaÈ lekciu s pouÏitím niekoºk˘ch nasledovn˘ch
návrhov.

Prispôsobte va‰e vyuãovanie potrebám záujemcov
KaÏdá osoba alebo rodina, ktorú uãíte
je jedineãná. Aj keì nebudete rozumieÈ
v‰etk˘m ich záujmom, úspechom,
potrebám a starostiam, mali by ste sa
snaÏiÈ byÈ citliv˘ k ich pomerom. Bez
ohºadu na potreby alebo problémy, pre
v‰etk˘ch ºudí je najlep‰ou pomocou, ak
prijmú evanjelium a Ïijú podºa neho.
Ak budete naãúvaÈ vnuknutiam Ducha,
budete schopn˘ prispôsobiÈ va‰e
vyuãovanie.
Ak ste in‰pirovan˘, môÏete zmeniÈ
poradie lekcií, aby ste vyuãovanie
prispôsobili záujmom a potrebám
záujemcov. Ak to bude potrebné, vyuãovanie jednej lekcie vám môÏe zabraÈ viac neÏ
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jedno stretnutie a príleÏitostne môÏete uãiÈ dve lekcie na jednom stretnutí. Nebesk˘ Otec
pozná Svoje deti, a preto sa spoºahnite na in‰piráciu, aby ste ãinili takéto rozhodnutia.
Modlite sa, aby ste mali dar rozpoznávania a dávajte pozor aké my‰lienky vám prichádzajú
na myseº alebo aké pocity máte o tom, ão by ste mali uãiÈ.
Bude potrebné prispôsobiÈ va‰e vyuãovanie tak, aby ste mohli venovaÈ viac pozornosti
t˘m záväzkom, ktor˘ch dodrÏiavanie je pre záujemcov ÈaÏké. Napríklad, pre niekoho
nebude problémom prijaÈ Knihu Mormonovu ako slovo BoÏie, zatiaº ão iná osoba bude
zápasiÈ s t˘m, ako prijaÈ hocião iné okrem Biblie. Niekto môÏe maÈ problémy vzdaÈ sa
tabaku, ale bez váhania prijme zákon desiatku.
Pokiaº budete plánovaÈ, ako uãiÈ urãité náuky, berte ohºad na to, s ak˘m mnoÏstvom
nov˘ch informácií sa podelíte. Vyuãujte tempom, ktoré je primerané va‰im záujemcom.
Niektorí budú napredovaÈ r˘chlej‰ie alebo pomal‰ie, neÏ iní. Uistite sa, Ïe kladiete
záujemcom dosÈ otázok a pozorne poãúvate ich odpovede, aby ste dobre rozumeli ako
r˘chlo a ako dobre sa uãia a aplikujú náuky, ktoré ich uãíte.
Berte ohºad na ãas. Väã‰ina stretnutí, na ktor˘ch uãíte, by nemala trvaÈ dlh‰ie ako 45
minút. Ak je to potrebné, lekciu je moÏné oduãiÈ aj za 15 alebo 20 minút. Ak má niekto
len 15 minút, aby sa s vami mohol stretnúÈ, prispôsobte tomu va‰e vyuãovanie.
Verte prísºubu, Ïe Duch vám dá v pravú hodinu, áno, v pravej chvíli, ão budete hovoriÈ
(pozri NaZ 100:6).
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Predstavte si, Ïe kráãate po ulici a v‰imnete si star‰ieho muÏa, ktor˘ sa usiluje vhodiÈ ÈaÏké
vrecia do odpadkového ko‰a. Vy a vá‰ spoloãník mu pomôÏete a on sa vás na oplátku sp˘ta kto
ste. Po krátkom rozhovore vás pozve k sebe domov a súhlasí s t˘m, Ïe si vypoãuje va‰e posolstvo.
Poãas vá‰ho poãiatoãného rozhovoru vám povie, Ïe:
• Pred rokom mu zomrela Ïena a je mu za Àou veºmi smutno.
• R˘chlo sa unaví, pretoÏe má problémy so srdcom.
• Viac neÏ kedykoºvek predt˘m rozm˘‰ºa o tom, ãi Boh existuje.
âo by ste ho mohli uãiÈ? Ako by ste mohli prispôsobiÈ va‰e uãenie, aby ste ão najlep‰ie vyhoveli
jeho potrebám a obavám?
·túdium písiem
âo znamená fráza z písiem, Ïe nám bude daná tá ãasÈ, ktorá bude vyhovovaÈ kaÏdému ãloveku?
Alma 29:8

NaZ 84:85

âo Pán sºúbil vern˘m misionárom?
NaZ 68:2–4

NaZ 100:5–8

Uãte v jednote s va‰im
spoloãníkom
Pán prikázal star‰ím, aby vy‰li
v moci Jeho Ducha a vo dvojiciach
kázali Jeho evanjelium (pozri NaZ
42:6). Va‰e vyuãovanie bude maÈ
väã‰iu silu a bude zaujímavej‰ie, ak
vy a vá‰ spoloãník budete spoloãne
pracovaÈ v jednote. KaÏd˘ deÀ, keì
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budete plánovaÈ a ‰tudovaÈ, diskutujte o tom ako budete uãiÈ, aby ste mohli byÈ jednotní
a uãiÈ ako jeden.
Va‰e vyuãovanie bude maÈ silnej‰í dopad, ak sa budete so spoloãníkom striedaÈ
v podávaní krátkych ãastí danej lekcie. Vyh˘bajte sa mechanickému predná‰aniu posolstva.
Podporujte svojho spoloãníka vydávaním druhého svedectva o pravdivosti vecí, o ktor˘ch
on alebo ona svedãili. Riaìte sa va‰imi pocitmi, ak vás Duch nabáda, aby ste nieão povedali.
Ako spoloãníci buìte pripravení ustúpiÈ jeden druhému, aby ste nebránili Duchu v Jeho
vedení. Keì budete hovoriÈ, pozerajte sa záujemcovi do oãí. Keì práve nebudete hovoriÈ,
modlite sa za vá‰ho spoloãníka a pozorne sledujte reakcie záujemcu.

Poznámky

·túdium písiem
Ako spoloãníci podporujú jeden druhého?
Alma 12:1

NaZ 42:6

NaZ 52:9–10

Vyzvite ãlenov, aby vám pomohli uãiÈ
VÏdy, keì je to moÏné, poz˘vajte ãlenov, najlep‰ie novo obráten˘ch, aby vám pomohli
uãiÈ. Ideálnou situáciou je maÈ so sebou ãlenov Cirkvi, ktorí v minulosti patrili do tej istej
cirkvi ako záujemcovia. UkáÏte ãlenom kópiu danej lekcie a povedzte im, ão by ste chceli,
aby uãili. Diskutujte o tom ako môÏete spolupracovaÈ. Napríklad, ak je to vhodné, poÏiadajte
ãlenov, aby sa podelili o to ako sa dokázali nauãiÈ, prijaÈ a ÏiÈ podºa urãitej zásady z danej
lekcie. PoÏiadajte ich, aby vysvetlili ako sa rozhodli vstúpiÈ do Cirkvi. Keì sa ãlenovia
zapoja do vyuãovania, budú maÈ moÏnosÈ cítiÈ radosÈ, ktorá prichádza z misionárskej
práce. T˘mto spôsobom tieÏ záujemcovia získavajú priateºov. Prezident Thomas S.
Monson uãil:
Sila svedectva dvojice ãlenov, ktorí len v posledn˘ch rokoch vykroãili ku krstu a ãlenstvu v Cirkvi, môÏe
byÈ v procese vyuãovania veºmi prospe‰ná pre záujemcov. V Kanadskej misii v Ontáriu a Quebecku, kde
na‰a rodina Ïila, keì som tejto misii predsedal sme zistili, Ïe väã‰ina ºudí patrila k trom dominantn˘m
vierovyznaniam: rímskokatolíckemu, anglikánskemu a ku Kanadskej Spojenej cirkvi. V kaÏdom meste
misie sme sa dohodli s jednou práve pokrstenou rodinou z kaÏdej z t˘chto troch cirkví, aby bola misionárom
k dispozícii, aby ich mohla takáto dvojica ãlenov odprevádzaÈ na druhú alebo tretiu náv‰tevu k nov˘m
záujemcom.
Napríklad, predstavte si silu svedectva brata a sestry Stonemanov˘ch, ktorí sami pri‰li z Kanadskej
Spojenej cirkvi, keì s misionármi pracujú s ºuìmi z tejto cirkvi. Brat Stoneman, tlaãiar, by povedal: „Keì
som vstúpil do Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní, bol som hlavn˘m tlaãiarom Spojenej cirkvi.
Stratil som prácu. Ale na‰iel som lep‰iu. Ba ão viac, na‰iel som pravdu v jej úplnosti. Aj vy sa môÏete
takto prispôsobiÈ. Aj vy sa môÏete takisto rozhodnúÈ. Viete ão, vyzdvihneme vás v nedeºu ráno, aby sme
mohli spolu sedieÈ na zhromaÏdení. Potom to môÏete sami poãuÈ a cítiÈ. Budeme vám po boku.”
Anthony a Edith Belfigliovci sa stali takouto priateºskou dvojicou pre t˘ch, ktorí mali rímskokatolícke
korene. V˘sledok bol tak˘ ist˘. Dá sa to dosiahnuÈ. A takíto obrátení zostávajú obráten˘mi. Na dôvaÏok,
dvojice, ktoré boli vybrané, aby splnili túto úlohu sa e‰te hlb‰ie zakorenia v bohatej pôde evanjelia. Obaja,
brat Stoneman aj brat Belfinglio, boli vysvätení za patriarchov. Spoloãná námaha takto spolupracujúcich
ãlenov a misionárov priná‰a ‰tedrú Ïatvu drahocenn˘ch du‰í (satelitné vysielanie misionárskeho ‰kolenia
z 25. apríla 2003).
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âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Predstavte si, Ïe ste na prvom stretnutí a uãíte rodinu v dome ãlena cirkvi. Rozhodnite, ako by
ste pripravili kaÏdého z nasledujúcich ãlenov, aby vám pomohli uãiÈ:
• misionár zboru, ktor˘ sa práve vrátil z misie na pln˘ úväzok
• kÀaz
• novo obráten˘
• biskup

PouÏívajte písma
Základné cirkevné diela sú va‰im základn˘m zdrojom uãenia znovuzriadeného evanjelia
JeÏi‰a Krista. TaktieÏ môÏete pouÏívaÈ slová Ïijúcich prorokov. Je veºa dôvodov, preão je
dôleÏité, aby ste ako základ vá‰ho uãenia pouÏívali písma. Napríklad:
• Pán a Jeho proroci nám povedali, aby sme tak robili (pozri NaZ 42:12, 56–58, 71:1).
Prorok neskor‰ích dní radil: „Pri vyuãovaní zásad evanjelia by sme mali pouÏívaÈ slová
a spôsob ... ak˘m tieto slová pouÏíva Pán v Knihe Mormonovej“ (Ezra Taft Benson,
„Kniha Mormonova a Náuka a zmluvy“, Ensign, máj 1987, 84).
• Písma poz˘vajú do va‰ej v˘uãby Ducha Svätého. Uãia BoÏiemu slovu s mocou (pozri
Alma 31:5).
• Písma majú odpovede na dôleÏité otázky du‰e (pozri 2. Nefi 32:3, Jákob 2:8).

Va‰a schopnosÈ vyuãovaÈ z písiem s
mocou pochádza vo veºkej miere z toho,
koºko ãasu osobne venujete ich ‰túdiu. Tak
ako budete denne hodovaÈ na slove, va‰a
schopnosÈ vyuãovaÈ z písiem sa zlep‰í. Na
dôvaÏok, va‰e v˘zvy ‰tudovaÈ a rozm˘‰ºaÈ
o písmach budú mocnej‰ie, pretoÏe vy sami
budete robiÈ to isté. Pomáhajte ºuìom
získaÈ vieru v to, Ïe písma—najmä Kniha
Mormonova—sú zdrojom zjavenej pravdy.
Keì ºudia zaãnú veriÈ písmam, bude pre
vás jednoduch‰ie pomáhaÈ im správne
porozumieÈ náukám. Nasledujúce rady
vám môÏu pomôcÈ:
Predstavte písma. V krátkosti opí‰te pozadie
a kontext pasáÏe, ktorú sa chystáte pouÏiÈ.
PoÏiadajte záujemcov, aby v nej na‰li urãité prvky. Keì budete vyuãovaÈ ºudí s ohraniãenou
znalosÈou písiem, zaãnite t˘m, Ïe im zrozumiteºn˘mi slovami opí‰ete kontext danej ãasti.
NiÏ‰ie nasledujú príklady toho ako predstaviÈ urãité písma:
• „Tu, v histórii Josepha Smitha, Joseph vlastn˘mi slovami hovorí o tom ão sa s ním stalo,
keì sa i‰iel pomodliÈ do blízkeho hája. Povedal, Ïe videl stæp svetla ...“
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• Písma dávajú tomu ão vyuãujete váÏnosÈ a platnosÈ, dokonca aj na územiach bez
kresÈanskej v˘chovy.

10 Vyuãovacie zruãnosti

• „V tejto pasáÏi prorok Alma uãí ºudí, ktorí nemajú silu prejaviÈ svoju vieru v BoÏie
slovo. Prirovnáva BoÏie slovo k semienku, ktoré môÏe byÈ zasadené do na‰ich s⁄dc.
Zaãnete prosím ãítaÈ ver‰ ...“

Poznámky

âítajte danú pasáÏ. Nahlas preãítajte dané ver‰e, alebo poÏiadajte záujemcov, aby ich nahlas
preãítali. Buìte vnímav˘ k t˘m, ktor˘m ãítanie robí ÈaÏkosti. Ak je daná pasáÏ pre nich
ÈaÏká a nemôÏu jej porozumieÈ, pozorne s nimi ãítajte a pomôÏte im porozumieÈ zloÏitej‰ie
my‰lienky. Alebo im dajte preãítaÈ jednoduch‰iu pasáÏ. TaktieÏ môÏete vysvetliÈ zloÏité
slová a frázy:
• „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosÈ, nech si ju prosí od Boha, ktor˘ prosto
a ochotne dáva v‰etk˘m a dostane sa mu jej“ (Jakub 1:5).
Niektoré pasáÏe z písiem sú jasné a nepotrebujú nijaké vysvetlenie. Iné treba vysvetliÈ
potom, ako ste ich preãítali.
Uveìte písma do praxe. „Prirovnajte“ svoju situáciu a situáciu záujemcov k písmam, aby
ste im ukázali, ako sú tieto zásady dôleÏité aj v dne‰nej dobe (pozri 1. Nefi 19:23). UkáÏte
záujemcom ako môÏu tieto zásady uplatniÈ vo svojich Ïivotoch. Ak tak urobia, poznajú,
Ïe daná náuka je pravdivá. Vydajte va‰e svedectvo o danej zásade a sºúbte im poÏehnania.
Napríklad:
• „Almovi ºudia, tak ako vy, niesli na pleciach veºké bremená, moÏno ÈaÏ‰ie, neÏ mohli
uniesÈ. Keì ale prejavili svoju vieru a mocne volali k Bohu, Boh ich tak posilnil, Ïe
dokázali prekonaÈ svoje v˘zvy a Boh ich nakoniec vyslobodil z ich skú‰ok. Ja viem, Ïe
aj vám Boh pomôÏe vo va‰ich skú‰kach, tak ako pomohol t˘mto ºuìom, ak budete ...“
• „Almove uãenia adresované ºuìom pri vodách Mormonu platia aj pre nás v dne‰nej
dobe. Ján, ste ochotn˘ ...“
ªudia, ktor˘ch budete uãiÈ sa budú znaãne odli‰ovaÈ vo svojich názoroch na posvätné
knihy, v tom ako dobre poznajú Bibliu, ako dobre rozumejú jazyku písiem a aká hlboká je
ich viera v to, Ïe Biblia obsahuje slovo BoÏie. PomôÏte v‰etk˘m záujemcom váÏiÈ si písma.
T˘m, Ïe budete efektívne pouÏívaÈ písma pri vyuãovaní, môÏete záujemcom pomôcÈ v tom,
aby ich sami zaãali ‰tudovaÈ. Po kaÏdej náv‰teve im navrhnite, aby do budúceho stretnutia
preãítali urãité kapitoly alebo ver‰e. MôÏete im zadaÈ otázky, o ktor˘ch by mohli rozm˘‰ºaÈ
poãas ãítania a o ktor˘ch by ste sa mohli porozprávaÈ pri nasledujúcej náv‰teve. Toto ich
povzbudí, aby vo svojich domovoch denne ‰tudovali písma a zúãastÀovali sa na cirkevn˘ch
zhromaÏdeniach a v triedach, kde sa pouÏívajú písma.
Kultúrne pohºady na písma
Väã‰ina náboÏenstiev má posvätné texty alebo knihy písiem, ale to ako ich pouÏívajú a ak˘ majú
na ne názor sa môÏe odli‰ovaÈ od toho ako sa na písma pozerajú ãlenovia Cirkvi. Napríklad,
budete pravdepodobne vysvetºovaÈ, Ïe vypracovanie si poznámok v písmach je dôkazom vá‰ho
Ïelania lep‰ie im porozumieÈ a pouÏívaÈ ich, a Ïe to nerobíte, pretoÏe si ich neváÏite. PomôÏte t˘m,
ktor˘ch uãíte porozumieÈ, Ïe základné diela sú dôleÏité, pretoÏe obsahujú slovo Pána napísané
BoÏími prorokmi a Ïe ich prijímame za pravdivé.
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âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
Preãítajte jednu z nasledujúcich pasáÏí. Rozhodnite, ako by ste:
• Predstavili túto pasáÏ.
• Objasnili jej pozadie a kontext.
• Preãítali danú pasáÏ a objasnili jej v˘znam.
• Vysvetlili zloÏité slová.
• Pomohli záujemcom pouÏiÈ ju v ich Ïivotoch.
Titulná stránka Knihy Mormonovej; 3. Nefi 11; Moroni;10:3–8; Ján 17:3; Rímskym 8:16–17;
1. Korintsk˘m 15:29; Jakub 1:5; 1. Petrov 3:19–20; Ámos 3:7
·túdium písiem
Preão je dôleÏité vyuãovaÈ z písiem?
1. Nefi 19:23
2. Nefi 4:15–16

NaZ 20:7–12

2. Timoteovi 3:15–17

Uãte zrozumiteºne
Pre ºudí je ºah‰ie uveriÈ posolstvu o
znovuzriadení evanjelia, keì mu rozumejú.
„Skutoãná inteligencia ãloveka
Prezident James E. Faust povedal: „·tudujte,
sa prejaví t˘m, Ïe vezme
rozm˘‰ºajte a uãte z písiem, obzvlá‰È z Knihy
Mormonovej a z Nového Zákona. Poznajte pravdu
tému, ktorá je sama o sebe
tak, aby ste ju mohli jasne formulovaÈ. B. H.
záhadná a zloÏitá a vysvetlí
Roberts napísal: ,Aby bolo moÏné poznaÈ pravdu,
a zjednodu‰í ju tak, aby jej
pravda musí byÈ vyslovená a ãím jasnej‰í a
mohlo porozumieÈ aj dieÈa.“
úplnej‰í je dan˘ v˘rok, t˘m má Duch Svät˘
lep‰iu príleÏitosÈ svedãiÈ du‰i ãloveka, Ïe táto
– PREZIDENT JOHN TAYLOR
práca je pravdivá‘ [New Witnesses for God, 3. zv.
THE GOSPEL KINGDOM, VYBRAL G.
HOMER DURHAM (1943), 270
(1909), 2:vii]. NemôÏete obrátiÈ ºudí viac neÏ
nakoºko ste vy sami obrátení“ („What I Want My
Son to Know before He Leaves on His Mission”, Ensign, máj 1996, 41).
Pán vám prikázal, aby ste vykladali písma a zdôvodÀovali nimi to, ão uãíte (pozri NaZ
68:1). VykladaÈ znamená ob‰írnej‰ie a jasnej‰ie vysvetºovaÈ. Vykladanie evanjelia znamená,
Ïe budete jednoducho a jasne vysvetºovaÈ v˘znam náuk a pasáÏí písiem a budete sa
spoliehaÈ na Ducha, aby vás viedol v tom, ão máte povedaÈ. PouÏívajte dôstojn˘, ale
hovorov˘ jazyk v snahe pomôcÈ ºuìom rozumieÈ danej náukovej zásade. Klaìte im
otázky, aby ste im pomohli rozm˘‰ºaÈ o zásadách, o ktor˘ch ste hovorili a tieÏ, aby ste
videli ãi rozumejú a prijímajú to, ão ste ich uãili.
Na konci kaÏdej z prv˘ch troch lekcií v 3. kapitole je zoznam slov, ktoré môÏu byÈ pre
t˘ch, ktor˘ch uãíte neznáme. âasÈou zrozumiteºnej v˘uãby je uistiÈ sa, Ïe vysvetºujete
ºuìom slová, frázy a my‰lienky tak, aby im lep‰ie rozumeli. Svoju schopnosÈ vysvetliÈ
evanjelium zlep‰íte, ak budete:
• RozumieÈ slovám, ktoré pouÏívate.
• DefinovaÈ slová, ktor˘m iní nemusia rozumieÈ. Mnohé slová, ktoré majú pre ãlenov
Cirkvi zvlá‰tny v˘znam sú jednoducho definované v Guide to the Scriptures a v True
to the Faith.
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• KlásÈ otázky ako: „Viete ão máme na mysli, keì hovoríme...?“ alebo „Mohli by ste
vlastn˘mi slovami zopakovaÈ to, o ãom sme práve hovorili?“
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Keì budete ‰tudovaÈ náuky v 3. kapitole, urãite slová, o ktor˘ch si myslíte, Ïe môÏu
byÈ pre záujemcov nezrozumiteºné. Keì budete uãiÈ náuky v 3. kapitole, zapisujte si slová,
frázy a my‰lienky, s porozumením ktor˘ch majú záujemcovia problémy. Vysvetlite v˘znam
t˘chto slov s pouÏitím zdrojov, o ktor˘ch sme hovorili vy‰‰ie. Skú‰ajte va‰e definície so
záujemcami a novo obráten˘mi.
·túdium písiem
Preão by sme mali pozornej‰ie vykladaÈ alebo vysvetºovaÈ náuky?
Mosiá‰ 8:3
Mosiá‰ 27:35

Alma 12:1
3. Nefi 26:1

NaZ 68:1–5
NaZ 71:1

Ako sa uãíme? Preão je dôleÏité, aby boli informácie odkr˘vané postupne?
2. Nefi 28:30
Jákob 4:13

Mosiá‰ 2:9

NaZ 98:11–12

Preão je jednoduchosÈ dôleÏitá?
2. Nefi 25:4, 7, 28
2. Nefi 32:7

Alma 13:23

Nehemiá‰ 8:8

Ako Pán komunikuje so Svojimi deÈmi?
2. Nefi 31:3

NaZ 1:24

Klaìte otázky
JeÏi‰ Kristus ãasto kládol otázky,
aby pomohol ºuìom rozm˘‰ºaÈ o
dan˘ch zásadách a pouÏívaÈ ich. Jeho
otázky podnecovali myslenie, pátranie
v du‰i a dodrÏovanie záväzkov.
Dobré otázky vám pomôÏu
porozumieÈ záujmom, obavám alebo
otázkam, ktoré môÏu maÈ iní. MôÏu
zlep‰iÈ va‰u v˘uãbu, pozvaÈ Ducha
a pomôcÈ va‰im záujemcom uãiÈ sa.
Zlé otázky môÏu záujemcov
zastra‰ovaÈ, provokovaÈ a uráÏaÈ.
TaktieÏ môÏu spôsobiÈ, Ïe stratíte kontrolu nad t˘m, ão vyuãujete. SnaÏte sa dávaÈ otázky,
ktoré:
• Sú jednoduché a zrozumiteºné.
• PomôÏu ºuìom rozm˘‰ºaÈ o tom, ão ich uãíte.
• PomôÏu vám zistiÈ, ako dobre záujemca rozumie tomu, ão ho uãíte.
• PomôÏu ºuìom pouÏívaÈ to, ão sa uãia.
Keì tí, ktor˘ch uãíte odpovedia na takéto druhy otázok, pocítia, Ïe sa s vami môÏu
rozprávaÈ otvorene. Dobré otázky môÏu viesÈ záujemcov k tomu, aby vám sami kládli
otázky, pokiaº nebudú rozumieÈ, ak budú maÈ obavy alebo keì budú chcieÈ vedieÈ ão
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robiÈ. Dobré otázky môÏu pomôcÈ t˘m, ktor˘ch uãíte, aby sa s vami podelili o svoje pocity
a objavili tak v sebe rastúce svedectvo. Príklady efektívnych otázok:
• Aké máte otázky ohºadom toho, ão sme vás uãili?
• Veríte, Ïe vás Nebesk˘ Otec miluje? Preão?
• Ako my sami niekedy robíme také isté chyby ako ºudia v tomto príbehu?
PomôÏte t˘m, ktor˘ch uãíte pripraviÈ sa na to, aby mohli odpovedaÈ na va‰e otázky,
môÏete napríklad povedaÈ: „Keì budem vysvetºovaÈ dôleÏitosÈ svätenia dÀa sabatu,
sp˘tajte sa samého seba: „Ak˘ pre mÀa toto prikázanie v˘znam?“ Vyh˘bajte sa otázkam,
ktoré:
• Obsahujú viac neÏ len jednu my‰lienku.
• Spomínajú náuky, ktoré ste zatiaº e‰te neuãili.
• Nemajú jasn˘ zmysel.
• Zbytoãne vypoãúvajú.
TieÏ kladenie veºkého mnoÏstva otázok, obzvlá‰È poãas prvej náv‰tevy, môÏe vyvolaÈ
dojem, Ïe vediete „v˘sluch“. NeÏiadajte od záujemcov, aby vám dávali odpovede t˘kajúce
sa nedôleÏit˘ch alebo oãividn˘ch detailov. Toto by zmenilo dobré vyuãovacie prostredie
v hru na hádanky. Keì potrebujete urãitú konkrétnu odpoveì, najlep‰ie je poloÏiÈ faktickú
otázku alebo podaÈ danú informáciu nejak˘m in˘m spôsobom. Vyh˘bajte sa otázkam,
ktoré by mohli ºudí zahanbiÈ, ak by nepoznali odpovede. NajuÏitoãnej‰ie je klásÈ otázky
potom ako ste vyuãovali nejakú kºúãovú zásadu a svedãili o nej. Nasledujúce otázky sú
príkladom neefektívnych otázok:
• Kto bol prv˘m prorokom? (Otázka je daná predt˘m, ako ste uãili o dispenzáciách.)
• Ako nám to, Ïe udrÏiavame na‰e telá ãisté, môÏe pomôcÈ maÈ Ducha a ukázaÈ, Ïe sme
ochotní nasledovaÈ BoÏieho proroka? (Viac neÏ jedna my‰lienka.)
• Je dôleÏité vedieÈ o BoÏích prikázaniach? (Príli‰ oãividná otázka, na ktorú sa dá
odpovedaÈ iba áno/nie.)
• Aké máte pocity o Knihe Mormonovej? (Predt˘m ako ju ãítali.)
• âo môÏeme robiÈ kaÏd˘ deÀ, aby sme sa mohli cítiÈ bliÏ‰ie k Bohu? (Nejasná otázka,
úãelom ktorej bolo dostaÈ konkrétnu odpoveì: modliÈ sa.)

Nauãte sa klásÈ otázky, ktoré vám vnukne
Duch. Správny typ otázky v tom správnom
ãase môÏe t˘m, ktor˘ch uãíte, veºmi pomôcÈ
v ‰túdiu evanjelia, a tieÏ im pomôÏe cítiÈ
Ducha. Takisto môÏe do ich v˘uãby negatívne
zasiahnuÈ zlá otázka alebo otázka zadaná
v nesprávny ãas. KlásÈ vhodné otázky v ten
správny ãas si vyÏaduje, aby ste boli v súlade
s Duchom, aby ste naãúvali t˘m, ktor˘ch
uãíte a aby ste sa poãas v˘uãby sústreìovali.
Efektívna v˘uãba môÏe byÈ ÈaÏkou prácou a
vyÏaduje si sústredenie a snahu, tak od vás
ako aj od vá‰ho spoloãníka.
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âo by sa mohlo staÈ s napredovaním záujemcu, ktor˘ sa ocitol v nasledujúcich situáciách a vy
ste sa o nich nikdy nedozvedeli?
• Spolupracovníci, ktorí sa pravidelne vysmievajú z duchovn˘ch vecí.
• âlenovia rodiny, ktorí sú siln˘mi ãlenmi inej cirkvi.
• Priatelia, ktorí veria, Ïe mormoni sú nekresÈansk˘m kultom.
• Duchovn˘ záÏitok poãas ãítania Knihy Mormonovej.
Porozm˘‰ºajte akú otázku by ste poloÏili vzhºadom na kaÏdú z vy‰‰ie uvedenú situácií. Napí‰te
va‰e odpovede do vá‰ho ‰tudijného denníka. Diskutujte s va‰im spoloãníkom o tom ako by ste
mohli vylep‰iÈ otázky, ktoré kaÏd˘ z vás napísal pre túto ãinnosÈ.

Poãúvajte
Keì ºudí pozorne poãúvate, lep‰ie im rozumiete. Keì vedia, Ïe ich my‰lienky a pocity
sú pre vás dôleÏité, je pravdepodobnej‰ie, Ïe prijmú va‰e uãenie, podelia sa s vami o svoje
osobné skúsenosti a prijmú záväzky. Keì budete poãúvaÈ, bude pre vás efektívnej‰ie
prispôsobiÈ va‰e uãenie ich potrebám a záujmom.
Osobitne naãúvajte ‰epkaniu Ducha. Keì sa iní s vami podelia o svoje pocity, Duch
vám môÏe do mysle vloÏiÈ urãité my‰lienky a nápady. TieÏ budete schopn˘ porozumieÈ
tomu, ão sa iní snaÏia vyjadriÈ.
Vyh˘bajte sa tendencii rozm˘‰ºaÈ o tom ão poviete vo chvíli, keì vám iní nieão hovoria.
Uistite sa, Ïe ste skutoãne sústreden˘ na to, ão vám dan˘ ãlovek hovorí, neÏ aby ste
plánovali va‰u odpoveì. Star‰í Jeffrey R. Holland uãil: „Poãúvanie je dôleÏitej‰ie neÏ
rozprávanie. Títo ºudia nie sú neÏivé objekty prezleãené za krstnú ‰tatistiku. Sú BoÏími
deÈmi, na‰imi bratmi a sestrami, a potrebujú to, ão máme my. Buìte prirodzen˘. Úprimne
im pomáhajte. Sp˘tajte sa t˘chto priateºov na ãom im najviac záleÏí. âo majú v láske a ão
je im drahé? A potom poãúvajte. Ak je vhodná atmosféra, môÏete sa ich sp˘taÈ ãoho sa
boja, po ãom túÏia alebo ão cítia, Ïe im ch˘ba v ich Ïivotoch. Sºubujem, Ïe vÏdy nieão
z toho ão povedia bude zv˘raznením nejakej pravdy evanjelia, o ktorej môÏete vydaÈ va‰e
svedectvo a o ktorej im môÏete viac povedaÈ... Ak budeme s láskou poãúvaÈ, nebude nás
trápiÈ ão máme povedaÈ. Budeme to vedieÈ, pretoÏe nám to povie Duch a na‰i priatelia“
(„Witnesses Unto Me”, Ensign, máj 2001, 15, kurzíva pouÏitá aj v origináli).
ªudia tieÏ komunikujú t˘m ako sedia, v˘razmi tváre, t˘m ão robia so svojimi rukami,
tónom hlasu a pohybmi oãí. Pozorujte tieto nevyslovené správy; pomôÏu vám rozumieÈ
tomu, ão ºudia, ktor˘ch uãíte, cítia. Dávajte si pozor na reã vá‰ho tela. Vyjadrite vá‰ záujem
a nad‰enie t˘m, Ïe budete úprimne poãúvaÈ.
Nebojte sa ticha. ªudia ãasto potrebujú ãas na to, aby poprem˘‰ºali o odpovedi na otázku
alebo o tom ako vyjadriÈ to, ão cítia. Potom ako poloÏíte otázku, podeºte sa o duchovnú
skúsenosÈ, alebo keì majú ºudia problémy vyjadriÈ sa, urobte pauzu. Predt˘m ako
odpoviete, uistite sa, Ïe ste poskytli ºuìom dosÈ ãasu na to, aby mohli zakonãiÈ svoje
my‰lienky a nepreru‰ujte ich, keì budú hovoriÈ.
Keì cítite, Ïe rozumiete tomu, ão vám hovoria, robte si poznámky, ktoré poukáÏu na
to, Ïe im rozumiete. Napríklad: „Chcete t˘m povedaÈ, Ïe
. Je to tak?“
alebo „Ak vám správne rozumiem, cítite, Ïe
.“ Ak si nie ste ist˘, Ïe
rozumiete, poproste ºudí o objasnenie.
Niektorí ºudia majú tendenciu byÈ hlavn˘m reãníkom a môÏu vám prekáÏaÈ vo v˘uãbe
znovuzriadeného evanjelia. Budete sa musieÈ nauãiÈ ako v tak˘ch situáciách taktne
185

10 Vyuãovacie zruãnosti

Poznámky

prevziaÈ kontrolu. Napríklad: „Ceníme si to, o ão sa s nami delíte, ale o tom by sme sa
radi porozprávali neskor‰ie. Poprosím môjho spoloãníka, aby si to zapísal, aby sme sa o
tom nezabudli porozprávaÈ na nejakom z na‰ich neskor‰ích stretnutí.“ Nezabudnite, Ïe
najlep‰ím spôsobom ako môÏete ºuìom pomôcÈ, je uãiÈ ich evanjelium JeÏi‰a Krista.
Keì pozorne poãúvate, Duch vám pomôÏe rozpoznaÈ ão máte povedaÈ. Poãúvanie
si vyÏaduje námahu a sústredenie. Jeden misionár sa podelil o nasledujúcu pravdivú
skúsenosÈ (mená boli zmenené):
Uãili sme so spoloãníkom rodinu Sanchézov˘ch. Bolo horúco a deti robili veºa hluku. Op˘tal som sa
sestry Sanchézovej ako jej ide ãítanie Knihy Mormonovej. Keì zaãala, v‰imol som si, Ïe jej syn uchmatol
spoloãníkov zápisník, mával s ním a behal po celej izbe. Aj keì som sa pozeral na sestru Sanchézovú,
my‰lienkami som bol inde. Hovoril som si: „Je tak horúco a ja by som si prial, aby sa ten mal˘ chlapec
koneãne usadil. Toto nám nevyjde.“ Keì som takto blúdil v my‰lienkach, v‰imol som si, Ïe sestra
Sanchézová má problémy hovoriÈ. Pocítil som jemné vnuknutie, aby som poãúval. Veºmi som sa snaÏil
nev‰ímaÈ si horúãavu a hluk. Ako tak rozprávala, pozorne som sledoval jej tvár. Pozrela sa dole na zem,
potom späÈ na môjho spoloãníka a na mÀa. Jej muÏ sa beznádejne snaÏil utí‰iÈ deti. Nasledovala pauza
a potom s rozochven˘m hlasom povedala: „Urobila som o ão ste ma poÏiadali. Preãítala som tie
kapitoly, ktoré ste chceli a modlila som sa.“ Znova urobila pauzu a pozrela sa dole. Pozrela sa na svoje
deti a potom sa jej oãi stretli s mojimi. „Dostala som odpoveì,“ povedala s úsmevom a so slzami v oãiach.
„Je to pravda. Ja viem, Ïe je to pravda.“ Duch naplnil miestnosÈ. So srdcom preplnen˘m vìaãnosÈou za
to, Ïe som poãúval, som jej s úsmevom povedal: „Áno, je.“

âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
Zopakujte si predchádzajúci príbeh uveden˘ vy‰‰ie a potom napí‰te do vá‰ho ‰tudijného denníka
odpovede na nasledujúce otázky alebo o nich diskutujte s va‰im spoloãníkom.
• âo by sa mohlo staÈ, ak by sa tento misionár viacej zaujímal o svoje osobné pohodlie alebo
o zápisník svojho spoloãníka?
• Ak˘m spôsobom bola táto záujemkyÀa poÏehnaná, pretoÏe misionár poãúval?
Odpovedzte na niÏ‰ie uvedené otázky:
A = Nikdy.
B = Niekedy.

C = Obyãajne.
D = VÏdy.

• Keì sa rozprávam s in˘mi, namiesto toho, aby som pozorne poãúval, rozm˘‰ºam o podobn˘ch
skúsenostiach, o ktoré by som sa mohol podeliÈ.
• Keì iní hovoria o svojich pocitoch, pokú‰am sa vcítiÈ sa do ich situácie, aby som vedel ako
by som sa cítil na ich mieste.
• Keì uãím záujemcov, trápim sa nad t˘m ão poviem alebo ão budem uãiÈ ìalej.
• Som sklaman˘ z toho, keì chcú záujemcovia veºa hovoriÈ.
• Mám ÈaÏkosti sledovaÈ alebo rozumieÈ tomu ão sa mi ostatní snaÏia povedaÈ.
• Keì môj spoloãník vyuãuje, moja myseº ãasto blúdi.
• Hnevá ma, keì mi niekto nieão hovorí a iní nás preru‰ujú alebo odvracajú moju pozornosÈ.
• Dostávam duchovné vnuknutia, aby som nieão povedal alebo urobil, ale ignorujem ich.
Porozm˘‰ºajte ão môÏete urobiÈ, aby ste zlep‰ili va‰u schopnosÈ poãúvaÈ.
Vytvorte si so záujemcami dobr˘ vzÈah
Niektorí ºudia sa snaÏia vyhnúÈ zahanbeniu tak, Ïe sa nedelia o svoje naozajstné pocity, ale rad‰ej
odpovedajú na otázky tak ako sa domnievajú, Ïe vy chcete, aby odpovedali. SnaÏte sa vybudovaÈ
tak˘ vzÈah, ktor˘ by im umoÏnil cítiÈ sa príjemne, aby sa s vami podelili o svoje naozajstné pocity.
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Niektorí z t˘ch, ktor˘ch uãíte nebudú maÈ dosÈ
viery, aby dodrÏiavali záväzky, iní budú ãeliÈ
odporu a iní nie vÏdy prijmú v‰etko ão im poviete.
Tak˘to ºudia sa musia sami rozhodnúÈ, ale je va‰ou
zodpovednosÈou urobiÈ v‰etko, ão je vo va‰ich
silách, aby ste im pomohli zodpovedaÈ ich otázky,
rozpt˘liÈ ich obavy a prekonaÈ odpor, ktorému
ãelia.
Niekedy obavy ºudí pripomínajú ºadovec. Len
malá ãasÈ je viditeºná na povrchu. Tieto obavy
môÏu byÈ zloÏité a ÈaÏko rie‰iteºné. Preto je
potrebné, aby ste nasledovali Ducha a reagovali
spôsobom, ktor˘ sa najlep‰ie hodí k danej situácii.
Modlite sa, aby ste mali dar rozpoznávania a aby
ste nasledovali svoje pocity. Nebesk˘ Otec pozná
srdcia a skúsenosti v‰etk˘ch ºudí (cel˘ ºadovec) a
dá vám vedieÈ, ão je pre kaÏdého ãloveka najlep‰ie.
Keì budete pomáhaÈ in˘m rozpt˘liÈ ich obavy, snaÏte sa im najskôr porozumieÈ t˘m,
Ïe sa ich budete p˘taÈ a budete poãúvaÈ. Spoliehajte sa na Ducha, ktor˘ vám pomôÏe
pochopiÈ ako im pomôcÈ rozpt˘liÈ ich obavy. Napríklad, môÏete pouÏiÈ ver‰ z písiem,
ktor˘ vysvetºuje, Ïe krst je skutoãne nutn˘ alebo sa môÏete podeliÈ o va‰e svedectvo o
prorokovi Josephovi Smithovi.
Obavy sa ãasto nezakladajú na náukách Cirkvi, ale majú skôr spoloãensk˘ charakter.
Záujemcovia sa napríklad môÏu báÈ, Ïe ak vstúpia do Cirkvi, tak budú ãeliÈ odporu od
ãlenov rodiny. Alebo sa môÏu báÈ, Ïe ich odmietnu ich priatelia v práci. Nech uÏ sú ich
obavy akékoºvek, je moÏné, Ïe ãasÈou obáv záujemcov sú vplyvy alebo skúsenosti
z minulosti, ktor˘m vy nebudete rozumieÈ. V mnoh˘ch prípadoch vám môÏu ãlenovia
Cirkvi pomôcÈ porozumieÈ ich obavám a pomôcÈ vám s nimi.
Prístup k obave záujemcu bude závisieÈ od povahy danej obavy. Zistite, ãi je príãinou
danej obavy to, Ïe dan˘ ãlovek nedostal duchovné potvrdenie o znovuzriadení evanjelia
alebo ãi sa nechce zaviazaÈ ÏiÈ podºa prav˘ch zásad. Porozumenie toho, ão je zdrojom
daného problému vám pomôÏe zistiÈ, ãi sa máte sústrediÈ na svedectvo alebo na záväzok.

Nekopírujte.

Pomáhajte ºuìom rozpt˘liÈ ich obavy

âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
Vyberte jednu v˘zvu k záväzku, ku ktorej vyz˘vate záujemcov, keì vyuãujete lekcie. Potom urãite
rôzne obavy, ktoré by mohli niekoho zadrÏiavaÈ od toho, aby prijal alebo dodrÏiaval dan˘ záväzok.
Diskutujte a cviãte sa v tom ako by ste mohli ão najlep‰ie ºuìom pomôcÈ zbaviÈ sa ich obáv.

Pokánie a vylieãenie závislosti
Pokánie je duchovn˘ proces, ktor˘ si vyÏaduje pokoru, priznanie sa, od‰kodnenie a
obrátenie sa od hriechu. Pokánie je trvalá zmena my‰lienok a skutkov. V ideálnom prípade,
ãiniÈ pokánie z urãitého hriechu by malo byÈ nevyhnutné len raz. Ak sa ale hriech opakuje,
pokánie je dostupné ako spôsob vylieãenia (pozri Mosiá‰ 26:30; Moroni 6:8; NaZ 1:31–32).
Pokánie môÏe v sebe zah⁄ÀaÈ emocionálne a fyzické procesy. ªudia musia prestaÈ
pokraãovaÈ v zakorenen˘ch nevhodn˘ch ãinnostiach. Nevhodné skutky musia byÈ
nahradené zdrav˘m a vhodn˘m správaním.
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Tak, ako pokánie, tak aj uzdravenie si vyÏadujú ãas. Na ceste k väã‰ej sebadisciplíne
sa niekedy obrátení, aj keì majú tie najlep‰ie úmysly, nechajú premôcÈ poku‰eniami.
V tak˘chto prípadoch novo obrátení spolupracujú v snahe prekonaÈ poku‰enia a ãiniÈ
úplne pokánie so svojimi kÀazsk˘mi vedúcimi, nie s misionármi.
Krstom a konfirmáciou ºudia získavajú dar Ducha Svätého, ktor˘ posilní ich schopnosÈ
prekonaÈ tieto v˘zvy. Krst a konfirmácia ale nemusia úplne odstrániÈ emocionálne a
fyzické túÏby, ktoré sú spojené s dan˘m správaním. Dokonca i keì dan˘ ãlovek môÏe
maÈ nejak˘ poãiatoãn˘ úspech, pre ìal‰ie emocionálne vylieãenie je nevyhnutné úplné
pokánie a uzdravenie.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
• Poprem˘‰ºajte, ktor˘ z va‰ich záujemcov, novo obráten˘ch alebo neaktívnych ãlenov sa
pokú‰a prekonaÈ závislosÈ.
• Zopakujte si „Viera v JeÏi‰a Krista“ a „Pokánie“ z lekcie „Evanjelium JeÏi‰a Krista“ v 3. kapitole.
• âo by ste mohli z tejto lekcie a z tejto kapitoly daného ãloveka nauãiÈ, ão by jemu alebo jej
pomohlo prekonaÈ svoju závislosÈ?
• Vytvorte plán lekcie, aby ste pomohli tomuto ãloveku.

Ako pomáhaÈ záujemcom a novo obráten˘m porozumieÈ pokániu a
uzdraveniu sa zo závislosti
Je moÏné, Ïe vás poÏiadajú, aby ste zodpovedali otázky a obavy t˘kajúce sa závislosti.
Vy sami budete chcieÈ pomôcÈ ºuìom nájsÈ odpovede na zloÏité otázky t˘kajúce sa
tak˘chto problémov. Nasledujúce nápady vám môÏu pomôcÈ:

• Svedãite o tom, Ïe Boh môÏe
vykonaÈ zázrak duchovného
vylieãenia (pozri Îalmy 147:3).
• Vysvetlite, Ïe dar vylieãenia sa
vzÈahuje tak na telo ako aj na du‰u.
Základné kroky, ktoré pomáhajú
ºuìom v procese emocionálneho
vylieãenia zah⁄Àajú:
• Urãenie a priznanie problému. Toto si vyÏaduje pozorné a úprimné spytovanie svedomia.
• Priznanie, Ïe dané správanie je ‰kodlivé. OvplyvÀuje ostatn˘ch a je potrebné ho zmeniÈ.
• Pokoru a pocit ºútosti.
• Snahu o obdrÏanie odpustenia od t˘ch, ktor˘m bolo ublíÏené a uãenie sa odpustiÈ sebe
samému.
• PrestaÈ vykonávaÈ ãinnosti, ktoré vyvolávajú závislosÈ a zaãaÈ robiÈ zdravé veci.
• ZostaÈ vern˘m—dodrÏiavaÈ zmluvu krstu, slúÏiÈ in˘m, modliÈ sa o pomoc Ducha
Svätého a preukazovaÈ túÏbu dodrÏiavaÈ BoÏie prikázania.
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• Podeºte sa s va‰im svedectvom
o uzdravujúcich schopnostiach
evanjelia, obzvlá‰È uzmierenia
(pozri Alma 7:11–13).
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• RozumieÈ tomu, Ïe Boh bude vÏdy milovaÈ Svoje deti—aj keì urobia chybu a poddajú
sa star˘m túÏbam. Pokánie a cesta k uzdraveniu sú vÏdy dostupné.

Poznámky

Plán na prekonanie závislosti
Záujemcovia a noví a neaktívni ãlenovia sa môÏu sp˘taÈ na to, ão majú robiÈ, aby
prekonali závislosÈ. Dôverujú va‰ej schopnosti poskytovaÈ radu a podporu. Nasledujúce
návrhy vám môÏu byÈ nápomocné:
• Nech opí‰u príleÏitosti, miesta a ºudí, ktorí prispievajú k danému správaniu. Potom
nech sa porozprávajú o tomto zozname s manÏelkou alebo s manÏelom, biskupom,
misionárom zboru alebo s in˘m dôveryhodn˘m priateºom. Hovorte o tom, ão potrebujú
urobiÈ pre to, aby zmenili veci na tomto zozname alebo sa im vyhli.
• Nech napí‰u o ão v‰etko ich toto správanie oberá teraz a o ão v‰etko, ak to nezmenia,
ich môÏe pripraviÈ v budúcnosti.
• Nech na spodok zoznamu napí‰u rôzne veci, ktoré môÏu robiÈ, aby sa vyhli nevhodnému
správaniu alebo aby ho zastavili. Tento zoznam môÏe obsahovaÈ rozhovor s manÏelkou
alebo s manÏelom, telefonát biskupovi alebo priateºovi, keì je potrebná jeho pomoc,
fyzické cviãenie alebo hocijakú inú ãinnosÈ, ktorá im pomáha vyhnúÈ sa poku‰eniu.
• Povzbuìte ich, aby sa pravidelne modlili, ‰tudovali písma, poãúvali povzná‰ajúcu
hudbu a ãítali dobré knihy.
• Povzbuìte ich, aby poÏiadali o kÀazské
poÏehnanie.
• Povzbuìte ich, aby zostali aktívni v
Cirkvi, ktorá je tu preto, aby im pomohla
prekonaÈ ich problémy a prísÈ bliÏ‰ie k
Pánovi.
• Povzbuìte ich, aby nav‰tevovali vhodnú
pomocnú organizáciu alebo aby sa obrátili
na profesionálnou pomoc. Na niektor˘ch
miestach sú dostupné LDS Family Services
(Rodinné sluÏby SND).
• Povzbuìte ich, aby sa nikdy nevzdávali!
Pán im pomôÏe, aj keì to moÏno chvíºu
potrvá.
Aktívni Svätí neskor‰ích dní môÏu nov˘m ãlenom pomôcÈ zostaÈ aktívnymi t˘m, Ïe
budú ich priateºmi. âlenovia by sa mali k záujemcom a nov˘m ãlenom správaÈ priateºsky
a pozitívne. Záujemcovia a novo obrátení zareagujú kladne, keì ich budú vítaÈ s úsmevom,
keì sa ich budú úprimne p˘taÈ ako sa majú, ak bude vedºa nich na zhromaÏdeniach niekto
sedieÈ a keì ich pozvú k sebe domov na rodinnú veãeru alebo na rodinn˘ domáci veãer.
PretoÏe je pravdepodobné, Ïe sa niektorí môÏu vrátiÈ k závislosti, kÀazskí vedúci a
ãlenovia by nemali byÈ ‰okovaní a nemalo by ich odradiÈ ak zistia, Ïe záujemca alebo
nov˘ ãlen má ÈaÏkosti s tak˘mito problémami. Mali by dôverovaÈ danému ãloveku a
neodsudzovaÈ ho, ak sa poddá svojim star˘m túÏbam. Mali by sa na to pozeraÈ ako na
doãasn˘ a pochopiteºn˘ nezdar. Odsudzovanie závislého záujemcu alebo novo obráteného
nikdy nepomáha a pravdepodobne povedie k odradeniu, neúspechu a neãinnosti. Novo
obráten˘, ktor˘ náhle prestane nav‰tevovaÈ Cirkevné zhromaÏdenia sa mohol poddaÈ
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starej závislosti a cíti sa nehodn˘ a odraden˘. OkamÏitá náv‰teva ho môÏe povzbudiÈ,
podporiÈ a pomôcÈ mu uspieÈ. âlenovia by mali tak slovami ako aj skutkami ukázaÈ, Ïe
t˘chto obráten˘ch prijímajú (pozri 3. Nefi 18:32).
ZostaÈ aktívny v Cirkvi a snaha verne ÏiÈ sú tie najdôleÏitej‰ie veci, ktoré môÏe ãlovek
robiÈ, aby prekonal problémy so závislosÈou.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Poprem˘‰ºajte o niektorom va‰om zlozvyku—o nieãom, ão ãasto robíte bez toho, aby ste o tom
prem˘‰ºali, ako napríklad: praskanie hánok, naprávanie si okuliarov, prejedanie sa alebo dlhé
vyspávanie. Po cel˘ deÀ sa snaÏte aby ste to ani raz neurobili. Keì uspejete, pokúste sa nerobiÈ
to cel˘ t˘ÏdeÀ. Diskutujte o va‰ej skúsenosti s va‰im spoloãníkom. Potom sa pokúste predstaviÈ
si o ão ÈaÏ‰ie to musí byÈ pre záujemcu prekonaÈ závislosÈ na tabaku alebo na alkohole.

Zanechajte nieão po sebe
Na konci kaÏdej náv‰tevy nechajte záujemcovi nieão, ão by mohol ãítaÈ a o ãom by
mohol prem˘‰ºaÈ, aby sa pripravil na nasledujúce stretnutie. MôÏete im prideliÈ kapitoly
z Knihy Mormonovej. MôÏete im daÈ broÏúru, v ktorej sa hovorí o tom, ão ste uãili alebo
o tom, ão budete uãiÈ pri nasledujúcej náv‰teve alebo tieÏ to môÏe byÈ iná literatúra ãi
audiovizuálna prezentácia. Ak majú prístup na internet, povzbuìte ich, aby sa pripojili
na stránku www.mormon.org. VÏdy by ste im mali daÈ nieão, o ãom by mohli prem˘‰ºaÈ
a modliÈ sa o tom. Pri nasledujúcej náv‰teve to môÏete pouÏiÈ ako úvodnú tému diskusie.
âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
Prejdite si zoznam vecí, ktoré máte a ktoré môÏete nechaÈ záujemcom, vrátane broÏúr a
audiovizuálnych produktov. Potrebujete získaÈ nejaké iné materiály, o ktoré by ste sa mohli podeliÈ
s va‰imi záujemcami? Do vá‰ho plánovaãa si zapí‰te zoznam vecí, ktoré potrebujete objednaÈ.
UvaÏujte o kaÏdom zo záujemcov, ktor˘ch budete tento t˘ÏdeÀ uãiÈ. Ktoré kapitoly z Knihy
Mormonovej by im najviac pomohli? Z ktor˘ch in˘ch vecí by mohli maÈ prospech? Zaznamenajte
si v ãasti Poznámky/Zoznam vecí, ktoré urobiÈ vo va‰om plánovaãi, ão mienite priniesÈ kaÏdému
zo záujemcov a ão urobíte pri následnom dohliadnutí na nasledujúcej náv‰teve.

Uãte znovuzriadené evanjelium ºudí, ktorí nemajú kresÈanské korene
Niektorí z ºudí, ktor˘ch budete uãiÈ nemusia veriÈ v Nebeského Otca a v JeÏi‰a Krista
alebo nebudú maÈ kresÈanské tradície. Av‰ak veºa t˘chto ºudí bude maÈ vieru, zvyky a
miesta, ktoré budú povaÏovaÈ za posvätné. Je dôleÏité, aby ste ako BoÏí sluÏobník vyjadrili
náleÏitú úctu ich náboÏensk˘m názorom a tradíciám. Neurobte niã, ão by mohlo ukázaÈ
neúctu k tomu, ão je pre nich dôleÏité.
Rozm˘‰ºajte o tom ako by ste mali pre t˘chto ºudí prispôsobiÈ va‰u metódu v˘uãby.
PomôÏe vám pripomenúÈ si, Ïe k tomu, aby sa ºudia obrátili, si musia v‰etky BoÏie deti,
bez ohºadu na svoj pôvod, vybudovaÈ vieru v JeÏi‰a Krista, obdrÏaÈ obrady krstu a
konfirmácie a vytrvaÈ do konca slúÏiac jeden druhému a dodrÏiavajúc prikázania. Zásady,
ktoré pomáhajú ºuìom vybudovaÈ si vieru v JeÏi‰a Krista sú rovnaké vo v‰etk˘ch kultúrach.
MôÏete ºuìom pomôcÈ získaÈ správnu znalosÈ o Bohu, ktor˘ je na‰im Nebesk˘m Otcom
a rozvíjaÈ vieru v JeÏi‰a Krista t˘m, Ïe im pomôÏete preÏiÈ osobné duchovné skúsenosti
a nielen t˘m, Ïe im budete hovoriÈ o podstate Boha. Napríklad, ºuìom pomôÏete získaÈ
túto znalosÈ, ak:
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• Získajú duchovné presvedãenie o tom, Ïe sa Boh Otec a Jeho Syn, JeÏi‰ Kristus, zjavili
prorokovi Josephovi Smithovi.
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• Budú poãuÈ va‰e úprimné uãenie a svedectvo o evanjeliu, vrátane toho, preão ste sa
rozhodli nasledovaÈ JeÏi‰a Krista.
• Budú ãasto poãuÈ vás a in˘ch ãlenov hovoriÈ o Nebeskom Otcovi v jednoduchej,
srdeãnej modlitbe.
• Budú vás poãuÈ vydávaÈ silné svedectvo.
• Budú sa modliÈ s vami a aj osamote.
• Zistia ão cítite k písmam, keì ich ãítate a hovoríte o nich.
• Denne ãítajú BoÏie slovo v písmach (najmä Knihu Mormonovu).
• Nav‰tevujú cirkevné zhromaÏdenia, aby videli ako uctievame Pána.
• Stretávajú sa s ãlenmi Cirkvi, ktorí im môÏu vysvetliÈ ako zaãali veriÈ v Nebeského
Otca a JeÏi‰a Krista.
• DodrÏiavajú prikázania.
Tieto ãinnosti sú uÏitoãné pre v‰etk˘ch ºudí, ktor˘ch uãíte, ale sú nevyhnutné pre t˘ch,
ktorí nemajú kresÈanské korene, pretoÏe je pravdepodobnej‰ie, Ïe títo ºudia nikdy nemali
takéto záÏitky.
Mnohí obrátení bez kresÈansk˘ch koreÀov hovoria, Ïe nerozumeli veºmi tomu, ão
misionári hovorili, ale cítili Ducha a chceli robiÈ to, o ão ich misionári poÏiadali. Musíte
urobiÈ v‰etko ão môÏete, aby ste záujemcom pomohli pochopiÈ náuky evanjelia. Buìte
trpezliv˘ a podporujte ich, pretoÏe ºuìom niekedy chvíºu trvá, k˘m sa nauãia rozpoznávaÈ
a vyjadrovaÈ svoje vnútorné pocity. Je moÏné, Ïe bude potrebné, aby ste prispôsobili hæbku
vá‰ho uãenia, aby ste im pomohli rozumieÈ. Nasledujúce podnety vám môÏu pomôcÈ
pripraviÈ sa uãiÈ t˘ch, ktorí nemajú kresÈanské korene:
• Vytvorte jednoduch˘ prehºad a zopakovanie kaÏdej lekcie.
• PoÏiadajte ich, aby vám povedali ãomu rozumejú a aké majú skúsenosti.
• Nájdite si ãas, aby ste zadefinovali nevyhnutné slová a zásady. Je moÏné, Ïe tí, ktor˘ch
uãíte nepoznajú veºa zo slov, ktoré budete pouÏívate pri v˘uãbe.
• VráÈte sa k lekciám, ktoré ste uÏ uãili, aby ste lep‰ie objasnili dané náuky. Toto môÏe
byÈ nevyhnutné kedykoºvek poãas uãebného procesu.
Príklady z písiem
Písma obsahujú príklady misionárov, ktorí uãili t˘ch, ktorí neverili v Boha a t˘ch, ktorí zle porozumeli
tomu ak˘ Boh naozaj je. ·tudujte nasledujúce písma a potom vysvetlite vá‰mu spoloãníkovi alebo
si zapí‰te do vá‰ho ‰tudijného denníka, ako títo misionári pomohli ºuìom získaÈ svedectvo o tom,
Ïe Boh existuje.
• Alma a Amulek (Alma 9–12, 15)
• Amon a Áron (Alma 17–22)
• Alma (Alma 30)
• Alma a iní (Alma 31–35)
• Pavol (Skutky 17:16–34)
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âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
Ak je to moÏné, nájdite obráteného, ktor˘ predt˘m ako stretol misionárov nepoznal kresÈanské
tradície. Dohodnite si s ním alebo s Àou stretnutie a poproste ho alebo ju, aby vám povedali o tom
ako sa obrátili. Napríklad sa môÏete sp˘taÈ ão daného ãloveka viedlo k tomu, aby uveril v Boha,
kedy sa prv˘krát pomodlil, kedy po prv˘krát cítil odpoveì na modlitbu, akú úlohu hrali písma
v jeho obrátení a aké to bolo, keì nav‰tívil nedeºné bohosluÏby. Zapí‰te si ão ste zistili do vá‰ho
‰tudijného denníka.

Zapamätajte si toto
• O potreby ºudí, ktorí sa uãia a Ïijú znovuzriadené evanjelium, bude postarané.
• KaÏd˘ deÀ ‰tudujte a plánujte s va‰im spoloãníkom, aby ste boli jednotní a aby ste uãili
ako jeden.
• âasto sa podeºte o va‰e svedectvo.
• Písma, najmä Kniha Mormonova, sú va‰im základn˘m uãebn˘m zdrojom.
• Modlite sa za dar rozpoznávania, aby ste vedeli, kedy máte pouÏiÈ zruãnosti opísané v tejto
kapitole.
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Osobné ‰túdium
• Predpokladajme, Ïe sa nachádzate v nasledovn˘ch situáciách. Ako by ste mohli
pouÏiÈ zásady a zruãnosti z tejto kapitoly, aby ste pomohli t˘mto záujemcom
napredovaÈ? Plánujte, ão by ste pouÏili v kaÏdej zo situácií.

– Idete po parku a vidíte na laviãke sedieÈ osamotenú Ïenu s mal˘m chlapcom.
Îena plaãe.

– Pri‰li ste domov k záujemcom, ktorí sa pripravovali na krst a oni vám povedia,
Ïe sa uÏ s vami nechcú ìalej stretávaÈ.

– Ste na siedmom stretnutí so záujemcom, ktorého poãas dvoch rokov uãilo
niekoºko misionárov. Javil len veºmi málo, ak vôbec nejaké, známky pokroku.

– Zaãínate uãiÈ ãlenskú rodiu posolstvo evanjelia, keì vám povedia: „UÏ sme
sa sp˘tali v‰etk˘ch koho poznáme, ãi sa stretnú s misionármi, ale v‰etci
povedali nie.“

• Vyberte si jednu z misionárskych lekcií. V kaÏdej z hlavn˘ch zásad urãite jednu
alebo dve pasáÏe z písiem. Cviãte sa v tom ako budete uãiÈ tieto pasáÏe tak ako
je to vysvetlené v ãasti „PouÏívajte písma“ v tejto kapitole.

• Poãas niekoºk˘ch t˘ÏdÀov si zopakujte Spasiteºove uãenia v evanjeliách (Matú‰,
Marek, Luká‰, Ján) a v 3. Nefi. Vo va‰om ‰tudijnom denníku si vytvorte zoznam
otázok, ktoré kládol Pán. Porovnajte tieto otázky s t˘mi, ktoré zvyãajne kladiete vy.

• Preãítajte záznam o Amonovi a kráºovi Lamonim v Almovi 18 a tieÏ záznam o
Áronovi v Almovi 22:4–18. Keì budete ãítaÈ, urãite a opí‰te, ako Amon a Áron:

– Nasledovali Ducha a uãili s láskou.
– Zaãali vyuãovaÈ.
– Prispôsobili svoje uãenie potrebám t˘ch, ktor˘ch uãili.
– Vydávali svedectvo.
– PouÏívali písma.
– Kládli otázky, poãúvali a rozptyºovali obavy.
– Povzbudzovali t˘ch, ktor˘ch uãili, aby prijali záväzky.
• Porozm˘‰ºajte o nasledujúcom v˘roku prezidenta Harolda B. Leea o tom ako
zrozumiteºne uãiÈ. VyhodnoÈte ako zrozumiteºne uãíte náuky evanjelia. Zapí‰te
si ão ste sa nauãili do vá‰ho ‰tudijného denníka.
„ZostaÀte v kontexte daného písma a rozdeºte ho do zrozumiteºn˘ch pojmov.“
(The Teachings of Harold B. Lee, vyb. Clyde J. Williams [1996], 444).
„Ako uãitelia nie ste poslaní, aby ste uãili novú náuku. Máte uãiÈ staré náuky, nielen
tak jasne, aby ich ºudia pochopili, ale musíte uãiÈ náuky Cirkvi tak zrozumiteºne,
aby ich nikto nemohol pochopiÈ nesprávne“ (The Teachings of Harold B. Lee, 458).

·túdium so spoloãníkom
• Zopakujte si plán nejakej lekcie, ktorú ste nedávno uãili. Pre kaÏdú z hlavn˘ch
zásad vo va‰om pláne napí‰te jednu otázku. Potom si zopakujte va‰e otázky a
pozrite sa, ãi sú v súlade s t˘m, ão uãí táto kapitola. Následne odpovedajte na
kaÏdú otázku, akoby ste boli záujemca. Ak je to potrebné, pozmeÀte va‰e otázky.
Podeºte sa s va‰imi otázkami so spoloãníkom. Spoloãne vyhodnoÈte va‰e otázky.
ZváÏte potreby záujemcu, ktorého uãíte. Diskutujte o tom ako by mohol/mohla
odpovedaÈ na va‰u otázku. TaktieÏ diskutujte o tom, ako tieto otázky môÏu poz˘vaÈ
Ducha a pomáhaÈ záujemcom, aby sa nauãili evanjelium.
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Poznámky

• Poprem˘‰ºajte o kaÏdom z va‰ich nov˘ch záujemcov. Diskutujte o tom, ão môÏete
urobiÈ, aby ste im pomohli staÈ sa napredujúcimi záujemcami. Napí‰te va‰e nápady
do vá‰ho ‰tudijného denníka a naplánujte si to do vá‰ho denného plánovaãa.

Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Poz˘vajte na va‰e stretnutia ãlenov a súãasn˘ch záujemcov. Vysvetlite tejto
skupinke, Ïe chcete, aby sa misionári zlep‰ili v tom ako sa podeliÈ o ich dôleÏité
posolstvo. Vyberte lekciu a zruãnosÈ. Nech potom misionári 20 minút uãia ãlenov
a záujemcov vami vybratú lekciu, sústreìujúc sa na zruãnosÈ, ktorú ste stanovili.
Nech sa po 20 minútach vystriedajú. Potom ako mali misionári moÏnosÈ uãiÈ,
zhromaÏdite v‰etk˘ch a nechajte, nech záujemcovia a ãlenovia povedia misionárom,
ão bolo najefektívnej‰ie a jednu vec, v ktorej by sa mohli zlep‰iÈ.

• UkáÏte videokazetu s príkladmi toho ako misionári uãia alebo kontaktujú ºudí.
Vyberte jednu zruãnosÈ a ako skupina diskutujte o tom, ako dobre misionári na
videu pouÏili zásady tejto zruãnosti.

• Vyberte jednu zruãnosÈ a dôleÏitú stránku tejto zruãnosti a nájdite náuku alebo
pasáÏ v písmach, ktorá podporuje túto zruãnosÈ. Uãte misionárov základnú náuku
tejto zruãnosti.

Prezident misie
• âas od ãasu sprevádzajte misionárov, keì budú uãiÈ. Plánujte s nimi ako im
môÏete pomôcÈ pri v˘uãbe.

• Povzbudzujte kÀazsk˘ch vedúcich, aby sprevádzali misionárov na náv‰tevách, keì
budú uãiÈ a aby im potom povedali, ão robia dobre a v ãom by sa mohli zlep‰iÈ.

• Pri pohovoroch s misionármi a na zónov˘ch konferenciách demon‰trujte ako
efektívne pouÏívaÈ písma, otázky a ako efektívne poãúvaÈ.
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Ako môÏem pomôcÈ
ºuìom, aby ãinili a
dodrÏiavali záväzky?

Poznámky

ZváÏte toto
• Preão by som sa mal zameraÈ na to, aby som vyz˘val ºudí ãiniÈ záväzky?
• Aké je spojenie medzi záväzkami a obrátením?
• Ako môÏem vydávaÈ pokorné svedectvo?
• Aké poÏehnania môÏem prisºúbiÈ?
• Preão je pre mÀa dôleÏité, aby som následne dohliadal na to, ãi ºudia dodrÏiavajú prijaté
záväzky?

Predkladajte v˘zvy k záväzku
ko misionár túÏite po spáse du‰í (pozri Mosiá‰ 28:3). Viete, Ïe ºudia môÏu prísÈ ku
Kristovi a byÈ spasení prostredníctvom pokánia (pozri NaZ 18:10–16). Jedin˘ spôsob
ako uspokojiÈ va‰e túÏby je hlásaÈ pokánie (pozri Alma 5:49, NaZ 15:6, 16:6) a smelo
vyz˘vaÈ ºudí, aby prejavili vieru k pokániu, boli pokrstení vodou a Duchom a verne
vytrvali aÏ do konca (pozri 3. Nefi 27:16–20, Mormon 7:10).
Záväzok je dôleÏitou súãasÈou pokánia. Je prv˘m prejavom toho, Ïe sa ãlovek zaväzuje
ÏiÈ urãit˘m spôsobom a usilovne sa snaÏí nasledovaÈ toto rozhodnutie. Keì sa ºudia pre
nieão úprimne zaväzujú, majú k tomu ozajstn˘ dôvod, ão znamená, Ïe ich jedin˘m úmyslom
je robiÈ to k ãomu sa zaviazali. Robia neochvejné a úprimné rozhodnutie, Ïe sa zmenia.
Stávajú sa oddan˘mi Kristovi a zasväcujú sam˘ch seba Jeho evanjeliu. DodrÏiavanie ich
záväzkov je ukáÏka toho, ak˘m spôsobom môÏu úprimne svojimi skutkami prejaviÈ to,
Ïe prijali z Ducha Kristovho na odpustenie svojich hriechov (pozri NaZ 20:37). Keì v rámci
v˘uãby vyz˘vate záujemcov, aby prijali záväzky, vyz˘vate ich ãiniÈ pokánie.

© 2002 Del Parson. Nekopírujte.
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Poznámky

Jedn˘m z najlep‰ích spôsobov ako pomôcÈ ºuìom dodrÏiavaÈ záväzky je v˘slovne im
predloÏiÈ v˘zvu k záväzku. Predkladanie v˘ziev k záväzku a následné dohliadanie nad
nimi je dôleÏité, pretoÏe:

• Pokánie a zmena pomôÏu ºuìom
prekonaÈ ich v˘zvy, zbaviÈ sa hanby
a pocitov viny a pocítiÈ radosÈ z toho,
Ïe im Boh odpustil.
• DodrÏiavanie záväzkov pripravuje ºudí
k tomu, aby prijali a dodrÏiavali posvätné zmluvy.
MôÏete preukázaÈ va‰u lásku k ºuìom a va‰u vieru v BoÏie prísºuby t˘m, Ïe následne
dohliadnete na dodrÏiavanie ich záväzkov a pomôÏete im ãiniÈ pokánie.
Záväzky nevyhnutné ku krstu sú uvedené v prv˘ch ‰tyroch lekciách. Záväzky, ktoré
sa vzÈahujú k duchovnému napredovaniu po krste a konfirmácii sú uvedené v 5. lekcii.
Buìte si neustále vedom˘ toho, Ïe je potrebné vyz˘vaÈ ºudí robiÈ to, ão posilní ich vieru
v Krista. Zapamätajte si nasledovné zásady:
• KaÏdá moÏnosÈ vyhºadávaÈ záujemcov—s ãlenmi, pomocou odporúãaní alebo osobn˘m
kontaktovaním—by mala viesÈ k v˘zve konaÈ, obyãajne je to v˘zva nauãiÈ sa viac o
posolstve o znovuzriadení.
• Zriedkakedy, ak vôbec, by ste mali hovoriÈ s ºuìmi alebo ich uãiÈ bez toho, aby ste ich
vyzvali, aby urobili nieão, ão posilní ich vieru v Krista.
• Keì budete uãiÈ, sústreìte sa na jeden alebo viac záväzkov. Ak nevyz˘vate ºudí, aby
prijali tieto záväzky, neÏiadajte ich, aby ãinili pokánie a pri‰li ku Kristovi.
• Keì sa poãas ‰túdia so spoloãníkom budete pripravovaÈ na to, aby ste uãili nejakú
lekciu, zváÏte potreby a postavenie kaÏdého záujemcu a zahrÀte do lekcie jeden alebo
viacero záväzkov.
• Je moÏné, Ïe budete poãas lekcie in‰pirovan˘, aby ste predloÏili záujemcom v˘zvy
k úplne inému záväzku, neÏ ste si naplánovali. VÏdy vyz˘vajte ºudí ãiniÈ pokánie.
• Keì budete vyz˘vaÈ ºudí, aby prijali záväzky, buìte smel˘ a sebavedom˘ (pozri
Alma 38:12). SmelosÈ ukazuje va‰u vieru v to, Ïe poslu‰nosÈ Pánov˘ch prikázaní
priná‰a poÏehnania.
• Je pravdepodobné, Ïe sa ºudia nezmenia, ak ich k tomu v˘slovne nevyzvete.
·túdium písiem
Preão je tak dôleÏité predkladaÈ v˘zvy?
Alma 5:62

Moroni 7:13

Preão sú záväzky tak dôleÏité?
2. Nefi 31
Mosiá‰ 2:41
Alma 7:14–16
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Alma 32:27
NaZ 14:7
NaZ 20:37

Ján 7:17

© 2001 Simon Dewey. Nekopírujte.

• ªudia sa obrátia, keì Ïijú podºa
zásad, ktoré sa nauãili (pozri Ján 7:17)
a keì cítia, Ïe im Duch potvrdzuje,
Ïe to ão robia je pote‰ením pre ich
Nebeského Otca.
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Klaìte priame otázky

Poznámky

V˘zva k záväzku má ãasto formu otázky „budete“, ktorá si vyÏaduje odpoveì áno alebo
nie. V˘zvy by mali byÈ konkrétne, priame a jasné. Vyz˘vajú alebo vedú ºudí k tomu, aby
sa rozhodli ako konaÈ. VyÏadujú od nich, aby sa k nieãomu zaviazali a prejavili vieru
v zásady, ktoré ste ich uãili.
Nasledujúce príklady sú vzory dobr˘ch v˘ziev, po ktor˘ch nasleduje zaãiatok prísºubu
a svedectvo:
• Preãítate si [3. Nefi 11, Moroni 10:3–5, túto broÏúru] predt˘m ako vás zajtra o 19:00
nav‰tívime? Viem, Ïe ak tak budete robiÈ ... svedãím, Ïe Kniha Mormonova je ...
• Budete sa modliÈ a p˘taÈ sa Boha, ãi bol Joseph Smith prorokom? Viem, Ïe keì sa budete
modliÈ, Boh ... Ja viem, Ïe Joseph Smith bol prorokom ...
• Nav‰tívite s nami túto nedeºu o 9:00 ráno cirkevné zhromaÏdenie? Ak pôjdete, budete
...Viem, Ïe Kristova Cirkev bola znovuzriadená ...
• Zaãnete odteraz ÏiÈ podºa zákonu cudnosti, tak ako sme vám ho vysvetlili? Keì budete
ÏiÈ podºa tohto zákona ... Ako sluÏobník Pána vám svedãím, Ïe cudn˘ Ïivot ...
• Pozvete do piatku [meno], aby sa s nami stretol a zaãal sa uãiÈ evanjelium? Duch vám
pomôÏe ... Ak sa podelíte o evanjelium, vá‰ Ïivot bude poÏehnan˘ ...
• MôÏeme prísÈ k vám domov a porozprávaÈ vám o tom, ako Boh povolal proroka
v na‰ich dÀoch tak˘m spôsobom, ako to robil v dávnych dobách? Vá‰ Ïivot bude maÈ
väã‰í zmysel, vedenie a pokoj, keì budete lep‰ie rozumieÈ ... Svedãím o tom, Ïe Boh
znovu povolal ...
âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
Zapí‰te si do vá‰ho ‰tudijného denníka jednoduchú, priamu a jasnú v˘zvu pre kaÏd˘ záväzok
v lekcii. Ak ste uÏ túto ãinnosÈ v minulosti robili, zopakujte si ju a porovnajte va‰u novú v˘zvu
s tou predo‰lou. P˘tajte sa sami seba, ãi sa va‰a schopnosÈ predkladaÈ v˘zvy zlep‰ila.
Zopakujte si v˘zvy, ktoré ste napísali s va‰im spoloãníkom. Pri kaÏdej v˘zve diskutujte o
nasledujúcich otázkach:
• Vysvetºujem Pánom prisºúbené poÏehnania, keì predkladám v˘zvy? Ak nie, preão?
• Vyh˘bam sa predloÏeniu tejto v˘zvy? Ak áno, preão?
• Cítim sa pri predkladaní tejto v˘zvy nepríjemne? Ako sa môÏem zlep‰iÈ?
• Ako je táto v˘zva dôleÏitá pre mÀa osobne?
• Ako ãasto si spomeniem na to, Ïe mám vykonaÈ následné dohliadnutie predloÏen˘ch v˘ziev?
Ako sa môÏem zlep‰iÈ?
Rozm˘‰ºajte o záujemcoch alebo neaktívnych ãlenoch, ktor˘ch poznáte a cviãte sa v predkladaní
t˘chto v˘ziev tak ako si myslíte, Ïe by ste ich adresovali t˘mto konkrétnym ºuìom.
Podºa potreby zmeÀte v˘zvy vo va‰om pláne pre danú lekciu. Zadajte si konkrétne ciele, ktoré
vám dnes a poãas celého t˘ÏdÀa pomôÏu predkladaÈ v˘zvy.

Sºúbte ºuìom poÏehnania
ªudia potrebujú dôvod na to, aby zmenili svoje my‰lienky a skutky. Sºúbené poÏehnania
ãasto slúÏia ako silná motivácia k poslu‰nosti Boha. Keì Pán dáva nejaké prikázanie,
ãasto za dodrÏiavanie tohoto prikázania sºubuje poÏehnania (pozri NaZ 130:20–21). Keì
budete pripravovaÈ ºudí k tomu, aby poslúchli konkrétne prikázanie, uãte ich, Ïe:
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Poznámky

• Keì Ïijú v súlade s prikázaniami, ukazujú svoju lásku k Bohu a k Jeho Synovi.
• Prejavujú svoju vieru v Boha t˘m, Ïe sa riadia Jeho prikázaniami.
• Na oplátku, obdrÏia od Boha prisºúbené poÏehnania.
Keì budete svedãiÈ o nejakom prikázaní, hovorte o poÏehnaniach, ktoré ste obdrÏali,
keì ste Ïili v súlade s t˘mto prikázaním. Sºúbte t˘m, ktor˘ch uãíte, Ïe aj oni sa môÏu te‰iÈ
z podobn˘ch poÏehnaní.
Keì sa ºudia snaÏia dodrÏiavaÈ nejaké prikázanie, poÏiadajte ich, aby vám rozprávali
o poÏehnaniach, ktoré im dal Nebesk˘ Otec. Uistite ich, Ïe dokonca i keì budú maÈ vo
svojom Ïivote problémy, Jeho poÏehnania budú pokraãovaÈ aÏ dovtedy, pokiaº budú
podriadení Jeho vôli.
·túdium písiem
âo hovorí Pán o Svojej túÏbe poÏehnávaÈ nás?
Alma 37:17

NaZ 1:37

NaZ 76:5–10

âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Preãítajte Náuku a zmluvy 82:10 a 130:20–21. Potom ‰tudujte nasledujúce písma. Urobte si
vo va‰om ‰tudijnom denníku dva stæpce. Na jednu stranu napí‰te prikázanie, ktoré sa nachádza
v kaÏdej pasáÏi. Na druhú stranu napí‰te sºub, ktor˘ prichádza dodrÏiavaním tohto prikázania.
NaZ 11:21
NaZ 84:85

NaZ 89:18–21
NaZ 95:8–9

NaZ 100:5–8
Malachiá‰ 3:10–12

Zopakujte si záväzky z jednej z misionárskych lekcií. Pre kaÏd˘ záväzok zodpovedajte nasledujúce
otázky:
• Aké poÏehnania sºúbil Pán t˘m, ktorí dodrÏiavajú tento záväzok?
• Ako poslu‰nosÈ tejto zásady pomôÏe ºuìom získaÈ vieru a svedectvo?
• Ako tento záväzok pomôÏe ºuìom ãiniÈ pokánie a lep‰ie vnímaÈ Ducha?

âasto vydávajte svedectvo
Svedectvo je duchovn˘m dôkazom
a ubezpeãením, ktoré dáva Duch Svät˘. VydávaÈ
svedectvo znamená vydaÈ jednoduché a priame
prehlásenie svojej viery–pocit, ubezpeãenie,
presvedãenie o pravde evanjelia. PodeliÈ sa
so svedectvom je ãasto jedn˘m z najsilnej‰ích
spôsobov ako pozvaÈ Ducha a ako pomôcÈ ºuìom
cítiÈ Ducha. Pridáva okamÏit˘ osobn˘ dôkaz
o pravdách, ktoré ste uãili z písiem. Efektívny
misionár uãí, svedãí a vyz˘va ostatn˘ch, aby ãinili
to, ão buduje vieru v JeÏi‰a Krista, vrátane sºubov,
ktoré prichádzajú, keì ãlovek Ïije v súlade s
pravdiv˘mi zásadami. Napríklad, misionár môÏe
povedaÈ: „Viem, Ïe keì budete svätiÈ deÀ sabatu,
môÏete nájsÈ vo va‰om srdci väã‰í pokoj.“
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„âo sa t˘ka svedectva,
pamätajte, Ïe o ão sa ãlovek
ochotne podelí, to s ním i
zostáva, zatiaº to, ão si sebecky
necháva pre seba, to i stratí...
Uãte a vydávajte svedectvo.
Niet lep‰ej kombinácie.“
– STAR·Í THOMAS S. MONSON
PATHWAYS TO PERFECTION [1973], 100–101
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Aby va‰e svedectvo bolo presvedãivé, musíte byÈ úprimn˘. Sila svedectva nezáleÏí od
reãníckych schopností alebo od toho ak˘ siln˘ je vá‰ hlas, ale od presvedãenia vá‰ho srdca.
KaÏd˘ deÀ sa snaÏte posilÀovaÈ va‰e porozumenie a presvedãenie o náukách a zásadách,
ktoré budete uãiÈ. âasto vydávajte svedectvo, aby ste speãatili pravdivosÈ zásad a náuk,
ktoré uãíte. Uãte tak ãasto, ako je to len moÏné, potom vydajte svedectvo, a tieÏ svedãite
poãas v˘uãby.
Va‰e svedectvo môÏe byÈ tak
jednoduché, ako „JeÏi‰ Kristus je Syn
BoÏí“ alebo „Sám som spoznal, Ïe Kniha
Mormonova je pravdivá“. TaktieÏ
môÏete povedaÈ krátky záÏitok o tom
ako ste získali toto poznanie. Vydávajte
va‰e svedectvo niekoºkokrát poãas
kaÏdej lekcie, nielen na konci. Vydávajte
svedectvo, Ïe to ão uãil vá‰ spoloãník je
od Boha. Vydávajte svedectvo, Ïe zásady,
o ktor˘ch budete uãiÈ poÏehnajú Ïivoty
záujemcov, ak ich budú nasledovaÈ.
Hovorte o tom, ako vá‰ Ïivot poÏehnalo
to, Ïe ste Ïili v súlade s touto zásadou.
ªudia môÏu niekedy rozumovo spochybÀovaÈ to ão uãíte, ale je ÈaÏké spochybniÈ
úprimné a srdeãné svedectvo. Keì budete vydávaÈ svedectvo, modlite sa, aby tí, ktor˘ch
uãíte cítili potvrdzujúce svedectvo Ducha Svätého. Keì svedãíte, pomáhate vytvoriÈ
prostredie, v ktorom môÏu záujemcovia cítiÈ ako Duch Svät˘ potvrdzuje va‰e pravdivé
svedectvo. Toto ich pripravuje na to, aby prijali záväzky, ktoré im predloÏíte.
Brigham Young nebol pokrsten˘ do Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní poãas
celého prvého roku, kedy sa uãil o znovuzriadenom evanjeliu. O svojom obrátení ale
povedal: „Ak by sa mi v‰etok talent, takt, múdrosÈ a vycibrenosÈ sveta najvzne‰enej‰ím
spôsobom pozemského reãníctva snaÏili oznámiÈ a dokázaÈ uãenosÈou a pozemskou
múdrosÈou pravdivosÈ Knihy Mormonovej, znamenalo by to pre mÀa asi toºko ako dym,
ktor˘ sa vzná‰a a mizne preã. Keì som ale videl muÏa bez reãníckeho alebo iného talentu
pre verejné vystupovanie, ktor˘ len vyhlásil, ,Ja viem, mocou Ducha Svätého, Ïe Kniha
Mormonova je pravdivá, Ïe Joseph Smith je prorokom Pána‘, Duch Svät˘, prichádzajúc od
tohoto ãloveka objasnil moje chápanie a svetlo spoãinulo na mne, sláva a nesmrteºnosÈ boli
predo mnou. Bol som nimi obklopen˘ i naplnen˘ a vedel som sám pre seba, Ïe svedectvo
tohoto muÏa je pravdivé“ (v Journal of Discourses, 1: 90).

Poznámky

âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Nasledujúce pasáÏe sú príklady vydávania svedectva. Preãítajte kaÏdú otázku a kaÏdé
z nasledujúcich písiem. Napí‰te va‰u odpoveì do vá‰ho ‰tudijného denníka.
• O ãom apo‰toli a proroci svedãia v t˘chto ver‰och?
• Ako silno veria v to ão hovoria? Ako je moÏné rozpoznaÈ, Ïe sú presvedãení o pravde?
• âo mienite naozaj povedaÈ, keì hovoríte: „Ja viem, Ïe _________ je pravda/je pravdivá?“
Aké iné slová môÏete e‰te pouÏiÈ, aby ste vyjadrili va‰e presvedãenie?
Jákob 7:7–12
Alma 5:45–48
Alma 34:1, 8

NaZ 76:22–24
Ján 3:3–11

Skutky 2:14–38
Skutky 10:34–44
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·túdium písiem
Aké sú niektoré zásady a prísºuby vydávania svedectva?
2. Nefi 33:1
NaZ 62:3

NaZ 84:61
NaZ 100:5–8

Ján 15:26

Následné dohliadanie
Predkladanie v˘zvy bez následného dohliadania je ako vydaÈ sa na cestu, ale nikdy ju
neukonãiÈ alebo ako kúpiÈ si lístok na predstavenie a potom ani neprísÈ do divadla. Bez
dokonãenia celej akcie je záväzok neúprimn˘.
ZmeniÈ sa môÏe byÈ ÈaÏké. Va‰ou úlohou je pomôcÈ ºuìom v ich odhodlaní zmeniÈ sa.
Mali by ste robiÈ v‰etko ão je vo va‰ich silách, aby ste ºuìom pomohli dodrÏiavaÈ ich
záväzky.
Úprimné pokánie je najlep‰ie preukázateºné dobr˘mi skutkami v priebehu urãitého
ãasového obdobia, zvlá‰È pri prikázaniach, ako je cudnosÈ, Slovo múdrosti a desiatok.
Keì budete spolu s vedúcimi zboru pomáhaÈ ºuìom dodrÏiavaÈ ich záväzky, prejavte
porozumenie. Buìte trpezliv˘, ale vytrval˘. Svoju sluÏbu ste neskonãili, k˘m ºudia neÏijú
v súlade so záväzkami, ktoré prijali alebo in˘mi slovami, k˘m neãinili pokánie (pozri
3. Nefi 18:32). Niekedy budete musieÈ ºudí nav‰tíviÈ niekoºkokrát, k˘m im pomôÏete
vytvoriÈ si vieru dostatoãnú k tomu, aby ich dokázala viesÈ k pokániu.
Následné dohliadanie sa zaãína vtedy, keì ºudí prv˘krát nav‰tívite a uãíte.
• Nech si zapí‰u svoj záväzok na nieão ão im necháte, napríklad na broÏúru alebo na
kartiãku s va‰imi menami a telefónnym ãíslom.
• Uistite sa, Ïe ºudia vedia, k ním kaÏd˘ deÀ prídete na krátku náv‰tevu medzi
vyuãovacími schôdzkami. Vysvetlite im, Ïe úãelom tohoto je podporiÈ ich a pomôcÈ
im. Povedzte im, ão budete na t˘chto náv‰tevách robiÈ.
• Zvlá‰È si zaznamenajte vo va‰om dennom plánovaãi, v ãasti Poznámky/Zoznam vecí,
ktoré treba urobiÈ, Ïe máte ísÈ zajtra na následné dohliadanie ku kaÏdému záujemcovi,
ktor˘ dnes prijal záväzok.
Kontaktujte ºudí ãasto, pokiaº moÏno denne, aby ste zistili ako napredujú vo svojich
záväzkoch, odpovedali na ich otázky, pomohli im prekonaÈ skú‰ky, uãili ich doplÀujúce
lekcie, ãítali spoloãne z Knihy Mormonovej, podelili sa s nimi o pasáÏe z písiem alebo im
ukázali audiovizuálne materiály. Keì budete ºudí ãasto nav‰tevovaÈ, posilníte duchovné
pocity, ktoré cítili, keì ste ich uãili posolstvo o znovuzriadení evanjelia JeÏi‰a Krista.
PosilÀujúci vplyv Ducha je Ïivotne dôleÏit˘. Niekedy budete záujemcom telefonovaÈ, aby
ste ich napomenuli a podporili ich, aby dodrÏiavali urãit˘ záväzok.
PomôÏte záujemcom vidieÈ poÏehnania, ktoré obdrÏali, pretoÏe dodrÏiavali nimi prijaté
záväzky. Osobitne im pomáhajte opísaÈ ich pocity o tom, ako im Duch svedãil
o pravdivosti vá‰ho posolstva.
Chváºte a povzbudzujte ºudí, ktor˘m sa darí dodrÏiavaÈ záväzky. Záujemcovia menia
svoje Ïivoty. Je toho veºa ão sa musia nauãiÈ a ão musia urobiÈ. Úprimne a ãasto ich chváºte.
Vyjadrujte va‰u vìaãnosÈ za ich pokrok a va‰u istotu v ich úspech. Povzbudzujte ich
kedykoºvek budete s nimi.
Keì sa ºuìom nedarí dodrÏiavaÈ ich záväzky a obdrÏaÈ tak sºúbené poÏehnania,
vyjadrujte va‰e znepokojenie a sklamanie.
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âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
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Zapí‰te si do vá‰ho denného plánovaãa va‰e plány denne kontaktovaÈ kaÏdého záujemcu.
Naplánujte si niekoºko dní dopredu, ão budete robiÈ na následn˘ch dohliadnutiach so záujemcami.
Vyberte si jednu v˘zvu k záväzku, ktorú im predloÏíte, keì ich budete uãiÈ nasledujúcu lekciu. Potom
urãite rôzne obavy, ktoré by niekomu mohli brániÈ v tom, aby prijal alebo dodrÏiaval tento záväzok.
Diskutujte o tom, ako môÏete ºuìom najlep‰ie pomôcÈ zbaviÈ sa tak˘chto obáv a precviãujte si to.

Zapamätajte si toto
• Sústreìte sa na to, aby ste vyz˘vali ºudí k prijatiu záväzkov v kaÏdej situácii, keì budete
vyhºadávaÈ alebo uãiÈ ºudí, ãi uÏ t˘ch, ktorí nie sú ãlenmi Cirkvi alebo ãlenov.
• Predkladajte v˘zvy k záväzku, aby ste ºuìom pomohli pocítiÈ obrátenie.
• Sºúbte poÏehnania.
• Vydávajte svedectvo.
• Robte následné dohliadnutia a pomáhajte tak ºuìom dodrÏiavaÈ záväzky.
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Nápady pre ‰túdium a uplatnenie
Osobné ‰túdium
• Vyberte jedno prikázanie, o ktorom sa hovorí v lekcii 4 alebo 5. Poprem˘‰ºajte
a zapí‰te si do vá‰ho denníka aké poÏehnania ste obdrÏali, pretoÏe ste boli poslu‰ní
tohoto prikázania.

• Poproste ãlenov va‰ej rodiny, aby vám v liste napísali, ako ich poÏehnalo
dodrÏiavanie urãitého prikázania (napríklad platenie desiatku).

• Napí‰te va‰e pocity, t˘kajúce sa predkladania záväzkov. Ste smel˘ alebo bojazliv˘?
Ste presvedãen˘ o tom, Ïe ºudia obdrÏia poÏehnania alebo o tom máte pochybnosti?
Ste pri svojich kaÏdodenn˘ch kontaktoch s ºuìmi dôsledn˘, trpezliv˘ a nápomocn˘?
Vedia títo ºudia, Ïe ich milujete? Ako môÏete napraviÈ prípadné nedostatky, ktoré
identifikujete vo va‰ich v˘zvach?

• Zopakujte si va‰e plány pre kaÏdú lekciu. Zahrnuli ste do nich konkrétne záväzky?
Smeruje vá‰ plán lekcie jasne k záväzku?

·túdium so spoloãníkom
• S pomocou vá‰ho denného plánovaãa vytvorte zoznam ºudí, ktor˘ch ste
kontaktovali v posledn˘ch dvoch dÀoch, vrátane záujemcov a ãlenov. O kaÏdej
osobe napí‰te ak˘ záväzok/záväzky prijali a tieÏ iné v˘zvy, ktoré ste im mohli
alebo mali predloÏiÈ. Diskutujte o tom, preão niektorí ºudia dokázali prijaÈ záväzky,
ku ktor˘m ste ich vyzvali a ão zabránilo in˘m urobiÈ to isté. âo budete robiÈ, aby
ste následne dohliadli na tieto záväzky?

• Prezrite si vá‰ denn˘ plánovaã a napí‰te mená konkrétnych záujemcov, ktor˘ch
budete uãiÈ v nasledujúcich dvoch dÀoch. ZváÏte, ktoré z prikázaní zo 4. a 5. lekcie
im prednesiete a vyzvete ich, aby Ïili v súlade s nimi. Diskutujte o tom ako predloÏíte
tento záväzok a aké konkrétne poÏehnania im sºúbite za jeho poslu‰nosÈ.

• ZváÏte moÏnosÈ, Ïe ukáÏete záujemcom ich Záznam o v˘uãbe, aby vedeli ão sa od
nich bude oãakávaÈ. Ak to bude vhodné, dajte im jednu kópiu.

• Prezrite si Poznámky/Zoznam vecí, ktoré treba urobiÈ vo va‰om dennom plánovaãi
za posledné tri dni, aby ste videli, ãi ste si zapísali, Ïe je potrebné urobiÈ následné
dohliadnutie kaÏdého prijatého záväzku.

Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Hovorte o efektívnych a kreatívnych spôsoboch kontaktovania záujemcov. Ako
misionári efektívne pracovali s ãlenmi? Ktoré vytlaãené alebo audiovizuálne materiály
sú obzvlá‰È nápomocné? âo môÏete urobiÈ, ak ºudia nie sú doma alebo ak sú príli‰
zaneprázdnení na to, aby sa s vami stretli?

• Diskutujte o spôsoboch, ak˘mi misionári efektívne uãili prikázania zo 4 a 5 lekcie.
• Hovorte o konkrétnych obavách niektor˘ch súãasn˘ch záujemcov. âo je príãinou
t˘chto obáv? âo môÏu misionári urobiÈ, aby rozpt˘lili tieto obavy?

Prezident misie
• âas od ãasu sprevádzajte misionárov, keì budú uãiÈ. PomôÏte im sústrediÈ sa na
to, aby pomohli ºuìom prijímaÈ a dodrÏiavaÈ záväzky.

• Povzbudzujte kÀazsk˘ch vedúcich a ãlenov, aby sa aktívne zúãastÀovali
kaÏdodenného kontaktu so záujemcami.

• Keì budete slúÏiÈ spolu s misionármi, a aj vo va‰om osobnom misionárskom
úsilí, buìte príkladom toho ako predkladaÈ záväzky.
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Ako mám
pripraviÈ ºudí na
krst a konfirmáciu?

Poznámky

ZváÏte toto
• âo mám urobiÈ, aby som pomohol pripraviÈ ºudí na krst a konfirmáciu?
• Ako mám viesÈ efektívny pohovor pred krstom?
• Ako má byÈ naplánované a vedené krstné zhromaÏdenie?
• Ako mám úzko spolupracovaÈ s biskupom, aby som sa uistil, Ïe obrátení budú konfirmovaní?
• Preão je dôleÏité kompletne vyplniÈ krstné záznamy a záznamy o konfirmácii?

Príprava ºudí na krst a konfirmáciu
ámerom va‰ej v˘uãby je pomôcÈ druh˘m rozvinúÈ vieru v JeÏi‰a Krista a ãiniÈ pokánie
zo svojich hriechov. Mormon uãil o tom, Ïe prv˘m ovocím pokánia je krst (pozri
Moroni 8:25). Spôsob pohovoru pred krstom je spôsob stanoven˘ Cirkvou, ktor˘ má
zaruãiÈ, Ïe kaÏd˘ kandidát splnil Pánove normy pre krst a Ïe je pripraven˘ obdrÏaÈ dar
Ducha Svätého. Poãas tohoto pohovoru kandidáti na krst naplnia poÏiadavku písiem
tak, Ïe dosvedãia pred poveren˘m zástupcom Cirkvi, Ïe naozaj ãinili pokánie zo svojich
hriechov (pozri NaZ 20:37). Záväzky, ktoré záujemcovia uzatvoria ich pripravia na
uzatvorenie a dodrÏiavanie zmluvy krstu. ªudia, ktorí dodrÏiavali záväzky, ku ktor˘m
ste ich vyzvali, aby ich uzatvorili, budú veºmi dobre pripravení na pohovor pred krstom
a na ãlenstvo a aktívnosÈ v Cirkvi.
Keì uãíte záujemcov a pripravujete ich na krst a konfirmáciu, uistite sa, Ïe spæÀajú
poÏiadavky na krst.

© 1988 Greg K. Olsen. S láskav˘m dovolením Mill Pond Press a Dr. Gerry Hooper. Nekopírujte.
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PoÏiadavky na krst
Náuka a zmluvy 20:37:
• PokoriÈ sa pred Bohom.
• PriaÈ si byÈ pokrstení.
• PrichádzaÈ so zlomen˘m srdcom a kajúcim duchom.
• âiniÈ pokánie zo v‰etk˘ch svojich hriechov.
• Sú ochotní vziaÈ na seba meno Kristovo.
• MaÈ odhodlanie slúÏiÈ Kristovi aÏ do konca.
• Svojimi skutkami prejaviÈ, Ïe prijali Ducha Kristovho na odpustenie svojich hriechov.
Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich:
• UrobiÈ dostatoãné zmeny vo svojich Ïivotoch, aby splnili to ão je prikázané v Náuke
a zmluvách 20:37.
• RozvinúÈ vieru v JeÏi‰a Krista.
• âiniÈ pokánie z priestupkov.
• ÎiÈ v súlade zo zásadami morálnej spôsobilosti.
• ÎiÈ v súlade so Slovom múdrosti.
• UrobiÈ rozhodnutie platiÈ desiatok.
• VypoãuÈ si v‰etky misionárske lekcie [lekcie 1–4 na Zázname o v˘uãbe a s t˘m spojené záväzky].
• StretnúÈ sa s biskupom alebo predsedom poboãky.
• ZúãastniÈ sa niekoºk˘ch zhromaÏdení Veãere Pána.
(„Statement on Missionary Work“, List Prvého predsedníctva, 11. decembra 2002)

Keì má záujemca pevne stanoven˘ deÀ krstu, naplánujte si kedy dokonãíte v‰etky body,
ktoré vedú ku krstu a konfirmácii tak ako sú uvedené vo va‰om dennom plánovaãi.
Pozorne si prejdite Záznam o v˘uãbe, aby ste sa uistili, Ïe ste vyuãovali základne náuky
a Ïe sú kandidáti pripravení na kaÏdú otázku z pohovoru pred krstom. Prejdite si tento
plán so záujemcom pri va‰om ìal‰om stretnutí. Ak je to moÏné, má záujemca nav‰tíviÈ
krstné zhromaÏdenie pred svojim vlastn˘m krstom.
Ak cítite, Ïe záujemca, ktorého uãíte potrebuje e‰te ìal‰iu prípravu, neplánujte pohovor
dovtedy, k˘m záujemca nedosiahne potrebné normy. Ak je záujemca neplnolet˘, uistite
sa, Ïe mu rodiãia alebo poruãníci dajú povolenie, najlep‰ie písomné, na jeho alebo jej krst.
Keì pripravujete ºudí na pohovor pred krstom, hovorte s nimi o zmysle tohoto
pohovoru. Nauãte ich vydávaÈ svedectvo o posvätnosti krstu a obdrÏaní daru Ducha
Svätého. Vysvetlite im, Ïe si chcete byÈ ist˘, Ïe rozumejú zásadám, ktoré ste ich uãili
a zmluve, ktorú uzatvoria. TieÏ vysvetlite, Ïe pohovor je pre nich príleÏitosÈou svedãiÈ
pred Pánov˘m zástupcom o tom, Ïe sú pripravení na tieto posvätné obrady. Keì
dodrÏiavajú zmluvu uzavretú pri krste a konfirmácii, získajú odpustenie hriechov.
Hovorte s nimi o tom, Ïe otázky, ktoré im budú klásÈ pri pohovore sa budú t˘kaÈ ich
viery v dôleÏité náuky, ich pokánia a ich ochoty uzatvoriÈ zmluvu, Ïe budú poãúvaÈ
JeÏi‰a Krista poãas ich Ïivota. Zdôraznite, Ïe krst vodou nie je kompletn˘ bez konfirmácie
a udelenia daru Ducha Svätého.
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âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
• âítajte kaÏdú z nasledujúcich pasáÏí a vytvorte si zoznam duchovn˘ch poÏiadaviek na krst
a konfirmáciu.
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

NaZ 20:37
NaZ 22
Skutky 2:37–39

• Pri pohovore pred krstom je kandidátom poloÏená otázka ãi sú ochotní vziaÈ na seba meno
Kristovo. âo môÏete urobiÈ, aby ste im pomohli porozumieÈ tejto otázke? Keì budete prem˘‰ºaÈ
o tejto otázke, pre‰tudujte si nasledovné písma:
Mosiá‰ 4–5
Mosiá‰ 18:1–11

Mosiá‰ 26:18, 21–27

3. Nefi 27:1–10

MôÏete tieÏ vyhºadaÈ iné pasáÏe, ktoré vám pomôÏu porozumieÈ tejto zásade.

Ako viesÈ pohovor
Osoba, ktorá vedie pohovor má pouÏiÈ otázky z pohovoru pred krstom s vedením Ducha
a urãiÈ, ãi kandidát na krst spæÀa podmienky obsiahnuté v Náuke a zmluvách 20:37. Musí
tieÏ prispôsobiÈ otázky veku a vyspelosti kandidáta.
Ak kandidát nespæÀa poÏiadavky v súlade s otázkami z pohovoru pred krstom, krst
a konfirmácia by mali byÈ odloÏené. Záujemca by mal dostaÈ dodatoãnú v˘uãbu od
misionárov na pln˘ úväzok a priateºsk˘ záujem od ãlenov zboru.
Vedúci okrsku alebo zóny, ktorí vedú pohovor majú:
• ViesÈ pohovor na príjemnom mieste, kde je dostatoãné súkromie, ktoré prispieva k tomu,
aby ste cítili Ducha Pána. Spoloãník misionára, ktor˘ vedie pohovor má byÈ neìaleko.
• Zaãnite s modlitbou.
• PomôÏte kandidátovi, aby sa cítil pohodlne.
• Spravte z pohovoru duchovne povzná‰ajúci záÏitok.
• Ubezpeãte sa, Ïe kandidát rozumie v˘znamu pohovoru.
• PoloÏte otázky z pohovoru pred krstom. PouÏite nadväzujúce otázky, aby ste získali
obraz o sile kandidátovho svedectva a o úprimnosti jeho pokánia.
• Odpovedzte na kandidátove otázky.
• Vyzvite kandidáta, aby vydal svedectvo a vyjadril svoje pocity.
• Ak má kandidát námietky ohºadom svedectva alebo spôsobilosti, vysvetlite mu, Ïe by
bolo najlep‰ie odloÏiÈ krst do tej doby, keì bude lep‰ie pripraven˘.
Otázky z pohovoru pred krstom
1. Veríte, Ïe Boh je Vá‰ Nebesk˘ Otec? Veríte, Ïe JeÏi‰ Kristus je Syn BoÏí, Spasiteº a Vykupiteº
sveta?
2. Veríte, Ïe Cirkev a evanjelium JeÏi‰a Krista boli znovuzriadené prostredníctvom proroka
Josepha Smitha? Veríte, Ïe [teraj‰í prezident Cirkvi] je prorokom BoÏím? âo to pre Vás znamená?
3. âo pre Vás znamená ãiniÈ pokánie? Cítite, Ïe ste vykonali pokánie za Va‰e priestupky
v minulosti?
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4. Spáchali/a ste niekedy váÏny zloãin? Ak áno, ste v podmienke? Zúãastnili/a ste sa niekedy
potratu? Mali/a ste niekedy homosexuálny vzÈah?
5. Uãili Vás o tom, Ïe ãlenstvo v Cirkvi JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích dní zah⁄Àa Ïitie podºa
noriem evanjelia. Ako rozumiete nasledovn˘m normám? Ste ochotn˘/á dodrÏiavaÈ ich?
a. Zákon cudnosti, ktor˘ zakazuje ak˘koºvek sexuálny vzÈahy mimo právoplatného manÏelského
zväzku medzi muÏom a Ïenou.
b. Zákon desiatku.
c. Slovo múdrosti.
d. DeÀ Sabatu, vrátane prijímania Veãere Pána kaÏd˘ t˘ÏdeÀ a poskytovania sluÏby pre
ostat˘ch ãlenov.
6. Keì ste pokrsten˘/á, uzatvárate zmluvu s Bohom, Ïe ste ochotn˘/á vziaÈ na seba meno
Kristovo a dodrÏiavaÈ Jeho prikázania poãas Vá‰ho Ïivota. Ste pripraven˘/á na to, aby ste
uzatvorili túto zmluvu a snaÏili ste sa jej byÈ vern˘/á?

Na záver úspe‰ného pohovoru kandidátovi zablahoÏelajte. VráÈte sa k ostatn˘m
misionárom a vysvetlite, ão sa bude diaÈ na krstnom zhromaÏdení.
Vysvetlite, Ïe konfirmácia prebehne pod vedením biskupa na zhromaÏdení Veãere
Pána v zbore, ku ktorému patria.
Keì je nevyhnutné krst odloÏiÈ, vedúci okrsku alebo zóny a ostatní misionári majú
v takejto situácii postupovÈ citlivo a zachovaÈ súkromie. Uistite kandidáta, Ïe môÏe uspieÈ
a vysvetlite, Ïe niektoré previnenia vyÏadujú viac ãasu pre úplné pokánie. Vysvetlite, Ïe
posvätná podstata obradu vyÏaduje vysoké normy spôsobilosti. Uistite kandidáta, Ïe vy
a ostatní budete robiÈ v‰etko preto, aby ste ho podporili. Potom dôsledne dodrÏte tento
vá‰ sºub.
Krst a konfirmácia: Otázky a odpovede
Kto vedie pohovor pred krstom?
Obyãajne vedie pohovor vedúci okrsku s kandidátom na krst, ktorého uãili misionári v jeho
okrsku vrátane kandidátov, ktor˘ch uãili vedúci zóny. Vedúci zóny vedie pohovor s kandidátom
na krst, ktorého uãil vedúci okrsku. Misijn˘ prezident alebo niektor˘ z jeho asistentov musí viesÈ
pohovor s ºuìmi, ktorí sa podieºali na závaÏnom hriechu. Vedúci okrsku alebo zóny nemajú viesÈ
pohovory s kandidátmi mimo svojho okrsku alebo zóny, ak misijn˘ prezident neurãí inak.
Aká je definícia krstu obráteného?
Krsty obráten˘ch sú krsty:
• Osôb, ktoré majú deväÈ a viac rokov, ktoré nikdy predt˘m neboli pokrstené a konfirmované za
ãlenov Cirkvi.
• Osemroãné deti, ktor˘ch obaja rodiãia nie sú ãlenovia alebo ktorí budú pokrstení a konfirmovaní
v ten ist˘ ãas ako dieÈa.
Potrebujem povolenie na krst neplnoletého dieÈaÈa?
Predt˘m ako môÏete uãiÈ a pokrstiÈ záujemcu, ktor˘ je pod hranicou plnoletosti, musíte obdrÏaÈ
povolenie od rodiãa (rodiãov) alebo poruãníka (poruãníkov), najlep‰ie písomne. A ìalej by ste
mali maÈ veºmi dobr˘ dôvod veriÈ, Ïe dieÈa rozumie zmluve krstu a vyvinie snahu dodrÏiavaÈ ju
prostredníctvom poslu‰nosti evanjelia, vrátane verného zúãastÀovania sa Cirkevn˘ch zhromaÏdení.
Potrebujem povolenie manÏela ãi manÏelky pri krste jedného z nich?
Áno. Nekrstite manÏela ãi manÏelku bez súhlasu toho druhého.
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Ak otec rodiny nie je pripraven˘ na krst, mám pokrstiÈ ostatok rodiny alebo poãkaÈ, k˘m
otec nebude pripraven˘?
Ak otec rodiny nie je pripraven˘ na krst a konfirmáciu, ale ostatní ãlenovia rodiny sú, môÏete
otcovi povedaÈ, Ïe uprednostÀujete nepokrstiÈ rodinu bez neho, pretoÏe Cirkev re‰pektuje hlavu
rodiny a pretoÏe ãlenovia rodiny budú robiÈ najlep‰ie pokroky spoloãne ako rodinná jednotka. Ak
otec aj naìalej odmieta, môÏete pokrstiÈ a konfirmovaÈ ostatn˘ch ãlenov rodiny s jeho súhlasom.
Je to dobr˘ nápad vysvätiÈ otca do Áronovho kÀazstva ihneì po krste, tak Ïe môÏe pokrstiÈ
zbytok svojej rodiny?
Nie. Otec musí byÈ konfirmovan˘ na zhromaÏdení Veãere Pána a potom maÈ pohovor s biskupom,
aby potvrdil, Ïe môÏe obdrÏaÈ Áronove kÀazstvo. Krsty ãlenov rodiny by nemali byÈ odkladané preto,
aby ich mohol pokrstiÈ otec.
MôÏem uãiÈ a pokrstiÈ osobu, ktorá bola exkomunikovaná?
Krsty exkomunikovan˘ch osôb nie sú krsty obráten˘ch a misionári nemajú maÈ pohovory
s tak˘mito osobami. S takouto osobou môÏete pracovaÈ iba pod úzkym dohºadom misijného
prezidenta a biskupa.
âo ak má osoba stanoven˘ deÀ krstu, ale nedodrÏiava v‰etky záväzky?
Ak cítite, Ïe záujemca, ktorého uãíte potrebuje e‰te ìal‰iu prípravu, neplánujte pohovor dovtedy,
k˘m záujemca nedodrÏiava potrebné záväzky a normy.
âo robiÈ ak ºudia chcú byÈ pokrstení, ale Ïijú spolu bez toho, aby boli manÏelia?
Kandidáti na krst, ktorí Ïijú s osobou opaãného pohlavia bez manÏelského zväzku sa buì musia
zosobá‰iÈ alebo prestaÈ ÏiÈ v spoloãnej domácnosti predt˘m ako môÏu byÈ pokrstení.
V otázka ã. 4 v pohovore pred krstom sa p˘tame, ãi sa ãlovek podieºal na závaÏnom hriechu
ako je potrat, homosexuálny vzÈah alebo váÏny zloãin. âo mám urobiÈ ak niekto prizná tak˘to
hriech?
1. In‰trukcie pre vyuãujúcich misionárov. Niekedy záujemcovia dobrovoºne poskytnú informácie
o tak˘chto hriechoch poãas va‰ej v˘uãby o prikázaniach a vtedy, keì ich vyzvete, aby urobili
záväzky. Ak v‰ak o tom nepovedali niã a vy si myslíte, Ïe majú tak˘to problém, pripravte ich
na pohovor pred krstom t˘m, Ïe sa ich op˘tate, ãi sa podieºali na niektorom z t˘chto hriechov.
Keì si uvedomíte závaÏnosÈ hriechu, nep˘tajte sa na jeho detaily. Nestanovujte dátum krstu
alebo nesºubujte niã ohºadom toho, ãi im bude umoÏnen˘ krst a konfirmácia. Vyjadrite svoju
lásku a zopakujte zásady pokánia. Vºúdne vysvetlite, Ïe tieto hriechy sú váÏne a Ïe vyzretej‰ia
a skúsenej‰ia osoba (vá‰ misijn˘ prezident alebo niekto ním poveren˘) s nimi bude hovoriÈ
a pomôÏe im s t˘mito záleÏitosÈami. Potom po‰lite ÏiadosÈ o pohovor pred krstom priamo
prezidentovi misie.
2. In‰trukcie pre osobu, ktorá vedie pohovor pred krstom. Ak misionári správne uãili kandidáta
pred pohovorom pred krstom, tieto záleÏitosti, ak existujú, majú byÈ smerované priamo na
misijného prezidenta. Ak sa ale vyskytnú, vyjadrite svoju lásku a zopakujte prikázania a zásady
pokánia. Vºúdne vysvetlite, Ïe tieto hriechy sú váÏne a Ïe vyzretej‰ia a skúsenej‰ia osoba
(vá‰ misijn˘ prezident alebo niekto ním poveren˘) s nimi bude hovoriÈ a pomôÏe im s t˘mito
záleÏitosÈami. Potom postúpte ÏiadosÈ o pohovor pred krstom priamo prezidentovi misie.
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âinnosÈ: Osobné ‰túdium
Prem˘‰ºajte o tom ako by ste sa cítili, keì by ste mali pohovor vy. ZváÏte nasledovné otázky:
• Aké stránky pohovoru by mohli pre vás byÈ neobvyklé? âo by mohol ten ão vedie pohovor
povedaÈ alebo urobiÈ, aby vás upokojil?
• Ako by ste chceli, aby s vami ten ão vedie pohovor jednal?
• Ako by ste chceli, aby ten, kto vedie pohovor reagoval na to, keì vyjadríte pochybnosti alebo
nedorozumenia alebo ak sa priznáte k závaÏnému hriechu?
Zapí‰te si odpovede na tieto otázky do vá‰ho ‰tudijného denníka.

Vyplnenie Krstého záznamu
Misionár, ktor˘ vedie pohovor má vyplniÈ teraj‰í formulár Krstného záznamu podºa
in‰trukcií na formulári. Má sa riadiÈ in‰trukciami na formulári a má dohliadnuÈ na to,
aby boli vyplnené kompletne a presne. Má vysvetliÈ, Ïe záznam o ãlenstve je vytváran˘
z Krstného záznamu a bude obsahovaÈ dôleÏité informácie o nov˘ch ãlenoch a o obradoch,
ktoré obdrÏia. Kedykoºvek sa ãlenovia presÈahujú, záznam o ãlenstve je poslan˘ do novej
jednotky, tak aby nov˘ biskup zariadil pomoc a priateºské vzÈahy. Misionár má poãas
pohovoru overiÈ informácie na formulári. Misionár, ktor˘ vedie pohovor prinesie Krstn˘
záznam na krstné zhromaÏenie a dá ho osobe, ktorá mu predsedá.
Biskup sa uistí o tom ãi sú formuláre Krstn˘ záznam/Osvedãenie o krste a
konfirmácii vyplnené pre kaÏdého kandidáta podºa in‰trukcií na formulároch.
âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
·tudujte Mosiá‰ 6:1–3 a Moroni 6:1–4. Ako sa tieto pasáÏe vzÈahujú na va‰u zodpovednosÈ za
udrÏiavanie presn˘ch záznamov o krste a konfirmácii?

Krstné zhromaÏdenie
Duch sa v˘razne prejavuje pri vykonávaní
posvätného obradu krstu a konfirmácie. Krstné
zhromaÏdenie a následná konfirmácia majú byÈ
duchovn˘mi vrcholn˘mi záÏitkami pre obráten˘ch.
Vy a vedúci zborov˘ch misionárov máte robiÈ v‰etko
ão môÏete, aby ste zaistili, Ïe krstné zhromaÏdenie
bude organizované, in‰pirujúce a nezabudnuteºné.
Tieto zhromaÏdenia majú posilniÈ nov˘ch obráten˘ch
v ich záväzku zostaÈ aktívnymi.
Pozvite predsedníctvo zboru, kvórum star‰ích
a vedúcich pomocn˘ch organizácii, a tieÏ domácich
uãiteºov a nav‰tevujúce uãiteºky (ak sú pridelení),
aby sa zúãastnili krstného zhromaÏdenia. Mali by
ste pozvaÈ priateºov a rodiny obráten˘ch a v‰etk˘ch
va‰ich momentálnych záujemcov, aby sa zúãastnili
krstného zhromaÏdenia a zhromaÏdenia Veãere Pána, kde sa uskutoãní konfirmácia. Tieto
skúsenosti im pomôÏu cítiÈ Ducha a pripravia ich na to, aby prijali v˘zvu uãiÈ sa viac
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o evanjeliu. Spolupracujte s kandidátom na krst a vedúcim zborov˘ch misionárov pri
poz˘vaní kandidátov˘ch priateºov a rodiny. Potom poãas zhromaÏdenia a po Àom
prediskutujte ich záÏitky a vyzvite ich, aby sa dozvedeli, preão sa ich priatelia rozhodli
daÈ sa pokrstiÈ.
Misionári, ktorí uãili kandidáta na krst koordinujú s vedúcim zborov˘ch misionárov
organizáciu zhromaÏdenia. Vysvetlite kandidátovi na krst, ão je naplánované a preão.
Hovorte o vhodnom obleãení vrátene toho, ak˘m spôsobom kandidát dostane biele
obleãenie, ktoré bude maÈ pri krste. Odsúhlaste miesto a ãas krstu. âlen predsedníctva
zboru alebo vedúci zborov˘ch misionárov obyãajne vedie zhromaÏdenie. Nasledujú
najdôleÏitej‰ie body, ktoré treba naplánovaÈ a zorganizovaÈ.

Poznámky

Krstné zhromaÏdenie má obsahovaÈ:
1. Prelúdium.
2. Krátke privítanie od vedúceho zborov˘ch misionárov, ktor˘ vedie zhromaÏdenie
(ãlen predsedníctva zboru zhromaÏdeniu predsedá).
3. Úvodnú pieseÀ a modlitbu.
4. Jeden alebo dva krátke príhovory na témy evanjelia, ako sú krst a dar Ducha Svätého.
5. Hudobné ãíslo.
6. Vlastn˘ obrad krstu.
7. âas stráven˘ v rozjímaní pokiaº sa ºudia, ktorí sa podieºali na krste prezleãú do suchého
obleãenia. Toto môÏe zah⁄ÀaÈ poãúvanie hudby, spievane známych piesní a piesní pre
deti, pozeranie cirkevn˘ch filmov alebo vydávanie svedectiev.
8. PríleÏitosÈ pre nov˘ch obráten˘ch vydaÈ ich svedectvá, ak si to Ïelajú.
9. Závereãnú pieseÀ a modlitbu.
10. Postlúdium.

Konfirmácia
Kandidát obdrÏí obrad konfirmácie potom ako
bol pokrsten˘ (pozri NaZ 20:41). Nov˘ obráten˘ je
povaÏovan˘ za ãlena Cirkvi potom ako sú vykonané
obrady krstu a konfirmácie (pozri Ján 3:5; NaZ 33:11).
Noví obrátení sú konfirmovaní na zhromaÏdení
Veãere Pána v zbore, ku ktorému patria, a nie na
krstnom zhromaÏdení. Biskup je zodpovedn˘ za to,
Ïe tento obrad bude vykonan˘ tak skoro po krste,
ako je to rozumné. Biskup alebo jeden z jeho radcov
sa zúãastÀuje konfirmácie. Biskup môÏe pozvaÈ
misionárov (star‰ích), ktorí uãili obráteného, aby
sa tieÏ zúãastnili konfirmácie. Úzko spolupracujte
s biskupom a vedúcim zborov˘ch misionárov, aby ste
sa uistili, Ïe sa tento nevyhnutn˘ obrad uskutoãní.

Po krste a konfirmácii
Pod vedením biskupa majú misionári pokraãovaÈ v priateºstve s nov˘mi ãlenmi.
Pokraãujú v ich v˘uãbe a opakujú to, ão ich uÏ uãili. Povzbudzujú a podporujú ich, ãítajú
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s nimi Knihu Mormonovu a pomáhajú im podeliÈ sa o evanjelium s ãlenmi rodiny
a priateºmi. Ak je to vhodné pokraãujte v komunikovaní poãas vá‰ho Ïivota s t˘mi,
ktor˘ch ste uãili a povzbudzujte a podporujte ich.
Po konfirmácii pokraãujte v pouÏívaní Záznamu o v˘uãbe a znova si zaznamenávajte
vá‰ pokrok vo vyuãovaní lekcií 1–4 a vo vyuãovaní 5. lekcie. Úzko spolupracujte s vedúcim
zborov˘ch misionárov a s vedúcimi zboru, aby ste pomohli nov˘m obráten˘m zostaÈ
aktívnymi a obdrÏaÈ poÏehnania plynúce z uzmierenia JeÏi‰a Krista.
Zapamätajte si toto
• NáleÏite pripravte kandidáta na krst na pohovor pred krstom a konfirmáciou.
• Uistite sa, Ïe kandidát spæÀa podmienky pre krst a konfirmáciu.
• PomôÏte zaistiÈ to, Ïe krstné zhromaÏdenia budú duchovne povzná‰ajúce.
• VyuÏite krstené zhromaÏdenia a konfirmácie ako príleÏitosti na aktivity na vyhºadávanie.
• Precízne vyplÀte krstné a konfirmaãné formuláre.
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Námety pre ‰túdium a uplatnenie

Poznámky

Osobné ‰túdium
• Vytvorte si zoznam v˘ziev, s ktor˘mi sa môÏu kandidáti na krst stretnúÈ. Preão je
dôleÏité, aby kandidáti cítili lásku a priateºské vzÈahy s ãlenmi Cirkvi?

• ·tudujte Moroni 6 a Náuku a zmluvy 68–69. âo ste sa nauãili z t˘chto ver‰ov
o príprave ºudí na krst a konfirmáciu? Napí‰te, ão ste sa nauãili a podeºte sa
o svoje my‰lienky s va‰im spoloãníkom poãas spoloãného ‰túdia.

·túdium so spoloãníkom
• Star‰í Henry B. Eyring vysvetlil, preão sú vysoké nároky dôleÏité. Prediskutujte
s va‰ím spoloãníkom túto radu a zhodnoÈte to, ako sa cítite ohºadom toho, Ïe
smelo pomôÏete ºuìom dosiahnuÈ tieto nároky. „Pán stanovil Svoje zásady tak,
aby nás mohol poÏehnaÈ. Prem˘‰ºajte o t˘chto poÏehnaniach: Sºubuje t˘m, ktorí
dosiahnú tieto zásady, pomoc Ducha Svätého. Sºubuje nám osobn˘ pokoj. Sºubuje
‰ancu obdrÏaÈ posvätné obrady v Jeho dome. A sºubuje t˘m, ktorí vydrÏia ÏiÈ v
súlade s Jeho zásadami, Ïe obdrÏia veãn˘ Ïivot... PretoÏe milujeme ºudí, ktor˘m
slúÏime, robíme v‰etko, aby sme pozdvihli deti ná‰ho Nebeského Otca k vernosti
a ãistote, ktorú potrebujú, aby získali v‰etky Pánove poÏehnania... Vy zaãnite t˘m,
Ïe pozdvihnete latku Pánov˘ch nárokov vysoko, zreteºne a bez ospravedlnení. âím
viac o nich svet pochybuje a vysmieva sa im, t˘m neohrozenej‰ie ich musíme
dodrÏiavaÈ“ („Standards of Worthiness“, First Worldwide Leadership Training
Meeting, január 2003, 10–11).

• Podeºte sa s va‰im spoloãníkom o to, ão ste sa z tejto kapitoly nauãili o príprave
ºudí na krst a konfirmáciu.

• Prem˘‰ºajte o poslednom krstnom zhromaÏdení, ktorého ste sa zúãastnili.
Porovnajte ho s in‰trukciami v oddiele „Krstné zhromaÏdenie“. âo bolo urobené
správne? âo by ste zlep‰ili? Diskutujte o tom ako zabezpeãíte, Ïe to zhromaÏdenie,
ktoré budete plánovaÈ bude duchovné a povzná‰ajúce.

• Nacviãte si ako budete pripravovaÈ konkrétneho záujemcu na pohovor pred krstom.
• Zopakujte si otázky z pohovoru pred krstom. ZváÏte, ako by ste zvládli rozdielne
situácie, napríklad tieto:

– Kandidát vám nepovedal, Ïe je v podmienke za zloãin, ktor˘ spáchal v minulosti.
– Kandidát neobdrÏal zreteºnú odpoveì na modlitbu, ãi Joseph Smith bol prorok.
– Kandidát pred dvoma dÀami vyfajãil jednu cigaretu.
– Kandidátka si nie je istá, ãi obdrÏala odpoveì na svoje modlitby.
– Rodina pociÈovala tlak od priateºov a nie sú si istí, ãi sú pripravení na krst.
• Prezrite si znova formulár Krstn˘ záznam a Záznam o konfirmácii a formulár
Potvrdenie o krste a konfirmácii. Ako sa môÏete uistiÈ, Ïe informácie, ktoré tam
zapisujete sú správne a kompletné?

Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• Zopakujte si, preão je dôleÏit˘ pohovor pred krstom. Diskutujte o tom ako by
misionári mali pripraviÈ záujemcov na tento pohovor.

• Diskutujte ako vyuÏiÈ krstené zhromaÏdenia a konfirmácie ako príleÏitosti na
aktivity na vyhºadávanie.
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Prezident misie
• Spolupracujte s miestnymi vedúcimi kÀazstva a uistite sa, Ïe efektívne vyuÏívajú
Záznam o pokroku.

• PríleÏitostne veìte prv˘ pohovor pred krstom.
• Nauãte okrskov˘ch a zónov˘ch vedúcich ako viesÈ pohovory pred krstom.
• In‰truujte ãlenov predsedníctva misie a vedúcich kÀazstva o tom ako viesÈ
pohovory pred krstom t˘ch kandidátov, ktorí sa dopustili závaÏného hriechu.
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Ako spolupracovaÈ
s vedúcimi kolu a zboru?

Poznámky

ZváÏte toto
• âo potrebujú novo obrátení a neaktívni ãlenovia na to, aby sa stali aktívnymi ãlenmi Cirkvi?
• Aké sú povinnosti vedúcich kolu a zboru v misionárskej práci, v udrÏaní a aktivovaní ãlenov?
• Ako môÏem pomôcÈ vedúcim zboru budovaÈ Cirkev?
• âo by sa malo robiÈ kaÏd˘ t˘ÏdeÀ na korelaãn˘ch stretnutiach s vedúcim zborov˘ch misionárov?

M

áte úÏasnú príleÏitosÈ pracovaÈ poãas va‰ej misie s veºk˘m mnoÏstvom vedúcich
a ãlenov. Spoloãne budete posilÀovaÈ a budovaÈ Cirkev JeÏi‰a Krista Svät˘ch neskor‰ích
dní. Tieto vzÈahy, ktoré si vybudujete s Cirkevn˘mi vedúcimi vás poÏehnajú na cel˘ zbytok
Ïivota. Toto sú dôleÏité vzÈahy, keì sa vy a ãlenovia Cirkvi snaÏíte priniesÈ znovuzriadené
evanjelium deÈom Nebeského Otca. Porozumenie základov toho ako pracovaÈ so zborov˘mi
organizáciami vám pomôÏe ísÈ dopredu s väã‰ím sústredením sa a väã‰ou mocou.

Keì sú obrátení pokrstení a konfirmovaní, uzatvárajú posvätné sºuby, Ïe budú
poslúchaÈ Boha a slúÏiÈ Jemu a ostatn˘m po cel˘ zbytok svojich Ïivotov. Stávajú sa
kandidátmi na spásu v celestiálnom kráºovstve. Aby obdrÏali prisºúbené poÏehnania,
musia vydrÏaÈ aÏ do konca s vierou v JeÏi‰a Krista. âlenovia Cirkvi sú nevyhnutne potrební
v tom, aby pomohli novo obráten˘m zostaÈ aktívnymi a vern˘mi.
Prezident Gordon B. Hinckley povedal: „Bolo by absolútnym nezmyslom robiÈ
misionársku prácu bez toho, aby sme uchovali jej plody. Tieto dve ãinnosti musia byÈ
nerozluãne spojené... KaÏd˘ obráten˘ je veºkou a váÏnou zodpovednosÈou“ („Find the
Lambs, Feed the Sheep“, Ensign, máj 1999, 108).
Pod vedením biskupa je zborová rada v prvom rade zodpovedná za posilÀovanie nov˘ch
a neaktívnych ãlenov. Pamätajte hlavne na to, aby novo obrátení a neaktívni ãlenovia
mali priateºov, boli Ïivení slovom BoÏím a dostávali povolania a zodpovednosti. MôÏu
poÏadovaÈ, aby misionári na pln˘ úväzok pomáhali s domácim uãením (sestry misionárky
s nav‰tevujúcim uãením), a tieÏ pomáhali pri nav‰tevovaní nov˘ch ãlenov, neaktívnych
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PosilÀovanie novo obráten˘ch a neaktívnych ãlenov
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ãlenov a nádejn˘ch kandidátov na úrad star‰ieho. Najlep‰ie je, ak na takúto náv‰tevu
pôjdete spoloãne s ãlenmi.
Vy ste takisto zodpovedn˘ za t˘chto ºudí. Prezident Hinckley povedal: „Vy, misionári
... ste ãasÈou tejto zodpovednosti ukotvenia sa va‰ich obráten˘ch v Cirkvi. MoÏno ich
nebudete môcÈ nav‰tevovaÈ. Ale môÏete im príleÏitostne napísaÈ a podporiÈ ich ... Keì
odídete domov, nezabudnite na nich. Buìte za kaÏd˘ch okolností hodní ich dôvery. Pí‰te
im ãas od ãasu, uistite ich o svojej láske“ (Ensign, máj 1999, 109).
Keì sa zúãastÀujete cirkevn˘ch zhromaÏdení,
mali by ste vy a vá‰ spoloãník sedieÈ s va‰imi
záujemcami alebo s ãlenmi, s ktor˘mi sa priatelíte,
aby ste ich podporili a posilnili. Neseìte
v skupine s ostatn˘mi misionármi.
DôleÏitou ãasÈou va‰ej misie je budovaÈ Cirkev
a posilniÈ jednotku, v ktorej slúÏite. Túto ãasÈ
vykonávate t˘m, keì pomáhate novo obráten˘m
zostaÈ aktívnymi a t˘m, Ïe pomáhate neaktívnym
ãlenom prinavrátiÈ sa k aktivite. Jednou z va‰ich
povinností je spoloãne so zborov˘mi misionármi
uãiÈ znova prvé ‰tyri lekcie, a tieÏ piatu lekciu. Zboroví misionári, domáci uãitelia
a nav‰tevujúce uãiteºky môÏu pomáhaÈ vo vyuãovaní t˘chto zásad.
Prezident Gordon B. Hinckley vyjadril nasledovné, t˘kajúce sa pochybností, ktor˘m
môÏu noví obrátení ãeliÈ:
Minule som dostal veºmi zaujímav˘ list. Bol napísan˘ Ïenou, ktorá vstúpila do Cirkvi pred rokom.
Napísala:
„Moja cesta do Cirkvi bola ojedinelá a dosÈ nároãná. Uplynul˘ rok bol t˘m najÈaÏ‰ím rokom ak˘
som vo svojom Ïivote zaÏila. Ale bol tieÏ aj t˘m najprospe‰nej‰ím. Ako nová ãlenka som sa pot˘kala
s v˘zvami kaÏd˘ deÀ.“
ëalej pokraãuje a pí‰e, Ïe keì vstúpila do Cirkvi, necítila podporu od svojich vedúcich v zbore. Jej
biskup sa zdal byÈ ºahostajn˘m k nej ako novej ãlenke. Odmietnutá, tak sa cítila, obrátila sa späÈ na
svojho misijného prezidenta, ktor˘ jej odhalil mnoho moÏností.
Poznamenala: „âlenovia Cirkvi nevedia aké to je byÈ nov˘m ãlenom... Preto je pre nich skoro nemoÏné
vedieÈ ako nás podporiÈ.“
Vyz˘vam vás, bratia a sestry, ak neviete aké to je, skúste si to aspoÀ predstaviÈ. MôÏe to byÈ stra‰ná
osamelosÈ. MôÏe to byÈ sklamanie. MôÏe to byÈ strach. My v tejto Cirkvi sme oveºa viac odli‰nej‰í od
sveta neÏ si môÏeme myslieÈ. Táto Ïena pokraãuje: „Keì sa my, záujemcovia, staneme ãlenmi Cirkvi,
sme prekvapení, keì zistíme, Ïe sme vstúpili do kompletne odli‰ného sveta, sveta ktor˘ má svoje vlastné
tradície, kultúru a jazyk. Zistíme, Ïe tam niet jedinej osoby alebo miesta, kde by sme sa mohli obrátiÈ
o vedenie pri na‰om v˘lete do tohoto nového sveta. Prv˘ v˘let je radostn˘, na‰e chyby skoro zábavné,
potom sa stáva frustrujúcim a nakoniec táto frustrácia prerastie do hnevu. A v tomto bode frustrácie
a hnevu odchádzame. Vraciame sa do sveta, z ktorého sme pri‰li, kde vieme kto sme, odkiaº sme
a môÏeme hovoriÈ jeho jazykom“ [Ensign, máj 1999, 108].

âinnosÈ: Osobné ‰túdium alebo ‰túdium so spoloãníkom
Preãítajte si predchádzajúci príbeh. Zapisujte odpovede na nasledovné otázky do vá‰ho ‰tudijného
denníka alebo o nich diskutujte s va‰im spoloãníkom. Stanovte si primerané ciele a plány.
• V porovnaní s t˘mto príbehom, aké sú niektoré z faktorov, ktoré zapríãiÀujú, Ïe je pre nov˘ch
ãlenov obtiaÏne zostaÈ aktívnymi?
• Ako môÏeme zaãleniÈ ãlenov pri pomoci s t˘mito v˘zvami uÏ v zaãiatku vyuãovacieho procesu?
• Prem˘‰ºajte o t˘ch, ktor˘ch uãíte. Ako môÏeme ãlenov lep‰ie zapojiÈ do pomoci záujemcom
zaãaÈ so spoloãensk˘m prechodom do Cirkvi?
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Domáce a nav‰tevujúce uãenie
Prezidenti kolu a biskupi, v spolupráci s misijn˘m prezidentom, môÏu vyuÏiÈ misionárov,
aby nav‰tevovali neaktívnych ãlenov a ãlenov v rodinách neãlenov. Vo vhodn˘ch situáciách
môÏu poÏadovaÈ, aby sa misionári na pln˘ úväzok zapojili do domáceho uãenia
a nav‰tevujúceho uãenia. Tieto príleÏitosti uãiÈ majú posilniÈ ãlenov, zv˘‰iÈ schopnosÈ
misionárov uãiÈ a pomôcÈ misionárom získaÈ odporuãenia (pozri „Statement on Missionary
Work“, list Prvého predsedníctva, 11. december 2002).

Vyuãovanie a krstenie záujemcov je pod vedením
vá‰ho misijného prezidenta. Napriek tomu, kázanie
evanjelia napreduje s väã‰ou silou vtedy, keì misionári
na pln˘ úväzok a ãlenovia koordinujú svoju námahu
a spolupracujú. âasto môÏete byÈ vyzvan˘, aby ste
sa zúãastnili zborovej rady a zasadania v˘konného
v˘boru kÀazstva. Va‰ou prvoradou prioritou je, aby
ste dohliadli na to, ãi sú záujemcovia uÏ v cirkevnej
budove. Obvykle toto znamená, Ïe ich budete
sprevádzaÈ. Ak nastane ãasov˘ rozpor medzi úãasÈou
na zborovej rade alebo sprevádzaním niekoho na
zhromaÏdenie, urobte to druhé. V tomto prípade
vytvorte kópiu Záznamu o pokroku pre vedúceho
zborov˘ch misionárov a uistite sa, Ïe má v‰etky
informácie, ktoré potrebuje pre radu zboru alebo
pre zasadanie v˘konného v˘boru kÀazstva.
Prezident Gordon B. Hinckley povedal:

© 1999 Greg K. Olen. Courtesy Mill Pond Press. Nekopírujte.

Spolupracujte so zborovou radov pri posilÀovaní nov˘ch a neaktívnych ãlenov

„KaÏd˘ novo obráten˘ potrebuje tri veci:
1. Priateºa v Cirkvi, niekoho, na koho sa bude môcÈ kedykoºvek obrátiÈ, kto bude kráãaÈ
po jeho boku, niekoho, kto mu odpovie na jeho otázky, niekoho, kto bude rozumieÈ jeho
problémom.
2. Úlohu. âinnosÈ je charakteristická pre túto Cirkev. Je to proces, prostredníctvom
ktorého rastieme. Viera a láska k Pánovi sú ako svaly na mojej ruke. Ak ich pouÏívam,
sú pevnej‰ie. Ak ich zavesím na ‰atku zaviazanú okolo krku, ochabnú. KaÏd˘ obráten˘
si zaslúÏi zodpovednosÈ...
3. KaÏd˘ obráten˘ musí byÈ Ïiven˘ dobr˘m slovom BoÏím (pozri Moroni 6:4). Je
nevyhnutné, aby sa on alebo ona zaãlenili do kÀazského kvóra alebo do ZdruÏenia pomoci,
Mlad˘ch Ïien, Mlad˘ch muÏov, Nedeºnej ‰koly alebo do Primáriek. On alebo ona musia
byÈ povzbudzovaní k tomu, aby pri‰li na zhromaÏdenie Veãere Pána, aby obnovili svoje
zmluvy, ktoré uzatvorili pri krste“ (Ensign, máj 1999, 106).
Zborová rada prevezme vedenie pri zabezpeãení priateºa, zodpovednosti a duchovnej
v˘Ïivy pre novo obráten˘ch. Ak o to poÏiadajú, budete im pomáhaÈ. Vedúci kÀazstva
a ãlenovia budú nadväzovaÈ priateºské vzÈahy s va‰ou pomocou.
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Priateºstvo
• Pred krstom a konfirmáciou zaistite,
aby sa na kaÏdej lekcii, ak je to moÏné,
zúãastnil aj ãlen. Títo ãlenovia sa majú
ãasto stretávaÈ so záujemcami, aby
odpovedali na ich otázky, rozumeli
ich pochybnostiam a povzbudili ich.
• Vyzvite ãlenov, aby sa zúãastnili
krstného zhromaÏdenia a privítali
nov˘ch obráten˘ch v zbore. âlenovia
pomôÏu novo obráten˘m k tomu,
aby sa cítili príjemne na rôznych
Cirkevn˘ch zhromaÏdeniach. MôÏu
ich tieÏ predstaviÈ ostatn˘m ãlenom.
• Predstavte záujemcov biskupovi, jeho radcom, kvóru star‰ích a predsedkyni ZdruÏenia
pomoci a ostatn˘m vedúcim v zbore tak skoro ako je to moÏné. Vysvetlite im úlohy
biskupa a ostatn˘ch vedúcich v zbore.
PríleÏitosti k sluÏbe
• PomôÏte obráten˘m muÏom porozumieÈ a pripraviÈ sa na prijatie Áronovho
a Melchisedekovho kÀazstva. Vysvetlite, Ïe kvórum star‰ích vytvára príleÏitosti
pre uãenie sa, uctievanie a vzájomnú sluÏbu.
• Zapojte novo obráten˘ch a neaktívnych ãlenov do príleÏitostí slúÏiÈ, ako sú pomoc
vdovám alebo niekomu, kto je chor˘ alebo zapojenie sa do verejnoprospe‰n˘ch projektov.
• OdkáÏte obráten˘ch na konzultantov rodinnej histórie, aby mohli skompletizovaÈ svoj
rodinn˘ záznam a rodokmeÀ. Ak to okolnosti dovoºujú, pripravte ich na krsty v chráme
za ich m⁄tvych predkov.
• Vyzvite obráten˘ch, aby pripravili ãlenov rodiny a priateºov na to, aby ich mohli
vyuãovaÈ misionári. Misionári majú poÏiadaÈ novo obráten˘ch a neaktívnych ãlenov
o odporuãenia.
V˘Ïiva slovom BoÏím
• Ukonãite v˘uãbu zásad v lekcii ãíslo 5 „Zákony a obrady“.
• PripomeÀte novo obráten˘m a neaktívnym ãlenom záväzky, ktoré uzatvorili pred
krstom a zmluvu, ktorú uzatvorili, keì boli pokrstení a konfirmovaní.
• Povzbuìte ich, aby sa denne modlili individuálne a tieÏ so svojimi rodinami.
• Povzbuìte ich k dennému ‰túdiu písiem, obzvlá‰È Knihy Mormonovej.
• PosilÀujte svedectvo novo obráten˘ch o znovuzriadení evanjelia JeÏi‰a Krista
prostredníctvom proroka Josepha Smitha. Zopakujte lekcie, ktoré ste uãili pred krstom
a konfirmáciou, prispôsobujúc záväzky momentálnym potrebám záujemcov.
• Pokraãujte v uãení o dôleÏitosti nav‰tevovania cirkvi kaÏdú nedeºu a hodného poberania
Veãere Pána. ZúãastÀujte sa ich spoloãne s novo obráten˘mi a neaktívnymi ãlenmi.
• Vyzvite ich, aby poãas Nedeºnej ‰koly nav‰tevovali triedu Zásad evanjelia.
• Uãte ich ako viesÈ kaÏd˘ pondelok rodinn˘ domáci veãer a pouÏívaÈ príruãku Family
Home Evening Resource Book.
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• PomôÏte im zapísaÈ sa do seminára alebo triedy in‰titútu.
• Zoznámte ich s Cirkevn˘mi zdrojmi ako sú www.mormon.org, www.lds.org,
a www.familysearch.org.
·túdium písma
V˘Ïiva slovom BoÏím
Mosiá‰ 18:18–20

Alma 31:5

Moroni 6:4

Matú‰ 25:40

Guide to the Scriptures, „Holy Ghost“

SluÏba
Mosiá‰ 2:17

Aká je úloha misijného prezidenta na pln˘ úväzok?
Misijn˘ prezident na pln˘ úväzok drÏí kºúãe pre krsty obráten˘ch. Pod jeho vedením
majú misionári na pln˘ úväzok prvoradú zodpovednosÈ za uãenie záujemcov. Jednako
len, biskup dozerá na pokrok a nadväzovania priateºsk˘ch vzÈahov so záujemcami
poãas doby, kedy sú vyuãovaní. Zborov˘ misijn˘ plán je napæÀan˘ pod predsedajúcou
právomocou biskupa. Misijn˘ prezident sa pravidelne stretáva s prezidentmi kolov,
aby sa uistil, Ïe misionári na pln˘ úväzok spolupracujú s miestnymi vedúcimi kÀazstva.
Koordinuje misionársku prácu a ponúka pomoc prezidentom kolov v poskytovaní in‰trukcií
o zásadách a metódach misionárskej práce.

Aké sú povinnosti vedúcich kolu a zboru?
Miestni Cirkevní vedúci a ãlenovia sú va‰imi najlep‰ími spojencami. Re‰pektujte ich
a snaÏte sa vybudovaÈ si s nimi dobré vzÈahy. Keì spolupracujte s t˘mito vedúcimi,
pamätajte na to, Ïe majú aj iné povinnosti späté s ich povolaniami. SnaÏte sa byÈ
poÏehnaním, nie bremenom, pre vedúcich vo va‰om kole a zbore. Vá‰ postoj by mal byÈ:
„Ako môÏeme pomôcÈ?“ Raìte sa s biskupom a vedúcim zborov˘ch misionárov o tom
ão, sa t˘ka va‰ich plánov a ãinností. Dohliadnite na to, aby to ão robíte podporovalo
zborov˘ misijn˘ plán.
Úlohy miestnych vedúcich kÀazstva v misionárskej práci sú opísané niÏ‰ie. Porozumenie
ich úlohám vám pomôÏe, aby ste s nimi lep‰ie spolupracovali.
Prezident kolu
Prezident kolu dozerá na biskupov pri ich zodpovednosti za misionársku prácu, udrÏaní
a aktivácii ãlenov. Pri svojich pohovoroch s biskupom kaÏd˘ mesiac diskutuje o plánoch
a pokroku konkrétnych záujemcov a ãlenov. Zaistí, Ïe náuky, ktoré sa vzÈahujú na
misionársku prácu sú vyuãované na pravideln˘ch schôdzach kolu a zboru, a Ïe vedúci
kÀazstva a ostatní sú ‰kolení vo svojich misionárskych povinnostiach.
Prezident kolu sa tieÏ pravidelne stretáva s misijn˘m prezidentom, aby koordinovali
misionárske úsilie, vrátane ‰kolenia vedúcich a ãlenov, vyuÏitia a umiestnenia misionárov
na pln˘ úväzok a asistencie pri aktivácii ãlenov.
Vysok˘ radca
Vysok˘ radca je pridelen˘ prezidentom kolu, aby podporoval misionársku, udrÏiavaciu
a aktivaãnú prácu v kole. Pravidelne podáva hlásenia o pokroku tejto práce predsedníctvu
kolu. TieÏ zabezpeãujte, aby boli vedúci zborov˘ch misionárov náleÏite trénovaní vo svojich
povinnostiach, vrátane prípravy zborového misijného plánu.
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Biskup
Biskup je zodpovedn˘ za misionárske,
udrÏiavacie a aktivaãné úsilie v zbore. Jeho
osobná úãasÈ a vedenie sú nevyhnutné. Na
pomoc pri tejto práci biskup povoláva hodn˘ch
drÏiteºov Melchisedekovho kÀazstva, aby slúÏili
ako vedúci zborov˘ch misionárov. Tak isto
povoláva potrebné mnoÏstvo zborov˘ch
misionárov, aby pokryli potreby zboru.
Biskup vyuÏíva v˘konn˘ v˘bor kÀazstva
a zborovú radu, aby koordinoval misionárske,
udrÏiavacie a aktivaãné úsilie. Dohliada na v˘voj
a plnenie zborového misijného plánu.
âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
Naplánujte si stretnutie s biskupom. Vyhºadávajte jeho vedenie v tom ako najlep‰ie môÏete slúÏiÈ
v zbore.

Vedúci kÀazstva a pomocn˘ch organizácií
Vedúci kÀazstva a pomocn˘ch organizácii majú pravidelne skúmaÈ postavenie nov˘ch
a neaktívnych ãlenov a plánovaÈ ako ich najlep‰ie priateºsky podporiÈ. Majú tieÏ úzko
spolupracovaÈ s vedúcim zborov˘ch misionárov, aby koordinovali misionárske, udrÏiavacie
a aktivaãné úsilie so zborov˘mi misionármi a misionármi na pln˘ úväzok.
Zborov˘ misijn˘ vedúci
Pod vedením biskupa, zborov˘ misijn˘ vedúci:
• Je vzorom v tom, ako sa delí o evanjelium s ostatn˘mi a nadväzuje priateºské vzÈahy
so záujemcami, novo obráten˘mi a neaktívnymi ãlenmi.
• Koordinuje prácu zborov˘ch misionárov a misionárov na pln˘ úväzok s vedúcimi
kÀazsk˘ch a pomocn˘ch organizácií a s ãlenmi.
• VyuÏíva Záznam o pokroku, Convert Action List (Záznam o ãinnosti nov˘ch ãlenov)
a Bishopric Action a Interview List (Záznam ãinnosti predsedníctva zboru a zoznam
pohovorov), aby posúdil pokrok záujemcov, novo obráten˘ch a neaktívnych ãlenov
na stretnutiach v˘konného v˘boru kÀazstva a zborovej rady. Convert Action List
a Bishopric Action a Interview List sú zaznamy vytvorené za pouÏitia zborového
poãítaãa. VyuÏívajú sa na sledovanie pokroku novo obráten˘ch a ostatn˘ch ãlenov.
• KaÏd˘ t˘ÏdeÀ vedie misionárske koordinaãné stretnutia.
• Organizuje krsty obráten˘ch v zbore v spolupráci s misionármi na pln˘ úväzok.
âlen predsedníctva zboru alebo vedúci zborov˘ch misionárov obyãajne vedie toto
zhromaÏdenie.
Vedúci zborov˘ch misionárov, tieÏ slúÏi vo v˘konnom v˘bore kÀazstva, v rade zboru
a vo v˘bore pre verejnoprospe‰nú ãinnosÈ a zúãastÀuje sa schôdzí vedúcich kÀazstva.
Zboroví misionári
Hodní bratia a sestry sú povolávaní k tomu, aby slúÏili ako zboroví misionári. Dohliada
na nich vedúci zborov˘ch misionárov.
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Zboroví misionári vyhºadávajú záujemcov, priatelia sa s nimi a uãia ich. TieÏ uãia novo
obráten˘ch a neaktívnych ãlenov a priatelia sa s nimi.
Zborov˘ misionár, ktor˘ je drÏiteºom Melchisedekovho kÀazstva, môÏe byÈ povolan˘
ako asistent vedúceho zborov˘ch misionárov.

Poznámky

Koordinácia misionárov
Misionárska práca zboru je obvykle koordinovaná na stretnutiach v˘konného v˘boru
kÀazstva a zborovej rady a pouÏíva sa pri tom Záznam o pokroku, ktor˘ poskytnú
misionári na pln˘ úväzok. Misionárskym cieºom t˘chto stretnutí je podávaÈ správy,
plánovaÈ a koordinovaÈ úlohy ako vyhºadávanie, nadväzovanie priateºsk˘ch vzÈahov
a aktivizovanie, tak ako je to uvedené v nasledovn˘ch odstavcoch.
Vyhºadávanie ºudí, ktor˘ch by ste mohli uãiÈ. V˘konn˘ v˘bor kÀazstva a zborová rada
prediskutujú plány na prípravu konkrétnych ºudí, ktor˘ch by mohli potom uãiÈ misionári
na pln˘ úväzok. Diskutujú aj o pokroku konkrétnych ãlenov zboru v príprave jednotlivcov
a rodín na misionárske lekcie.
V˘uãba a krstenie. V˘konn˘ v˘bor kÀazstva a zborová rada kaÏd˘ t˘ÏdeÀ posúdi Záznam
o pokroku, ktor˘ popisuje pokrok kaÏdého ãloveka, ktorého uãia misionári na pln˘ úväzok.
TieÏ koordinujú plány na v˘uãbu v domovoch ãlenov, na nadväzovanie priateºsk˘ch
vzÈahov so záujemcami a na zaistenie úãasti ãlenov na krstnom zhromaÏdení.
Nadväzovanie priateºstiev s nov˘mi ãlenmi a ich v˘uãba. V˘konn˘ v˘bor kÀazstva a zborová
rada posúdi Convert Aciton List (Záznam o ãinnosti nov˘ch ãlenov), aby mohli sledovaÈ
pokrok kaÏdého z nov˘ch ãlenov. TieÏ diskutujú o tom, ako nadväzovaÈ priateºstvo
s nov˘mi ãlenmi. Na poÏiadanie biskupa odporuãia moÏné vhodné povolania pre novo
obráten˘ch.
Nadväzovanie priateºstiev s neaktívnymi ãlenmi a ich v˘uãba. V˘konn˘ v˘bor kÀazstva
a zborová rada koordinujú aktivaãné plány kÀazsk˘ch kvór a misionárov na pln˘ úväzok.
TieÏ plánujú ako nadväzovaÈ priateºské vzÈahy s neaktívnymi ãlenmi, hlavne t˘m, Ïe ich
budú poz˘vaÈ na Cirkevné zhromaÏdenia a aktivity.
ëal‰ia koordinácia s vedúcim zborov˘ch misionárov
Misionárska práca zboru je obvykle koordinovaná na stretnutiach v˘konného v˘boru
kÀazstva a zborovej rady. Ak je potrebná ìal‰ia koordinácia, vedúci zborov˘ch misionárov
môÏe zorganizovaÈ misionárske koordinaãné stretnutia s misionármi na pln˘ úväzok.
Medzi ìal‰ích, ktorí môÏu byÈ pozvaní, aby sa zúãastnili tejto schôdze, patria zboroví
misionári, asistent z vedenia skupiny vysok˘ch kÀazov, radca z predsedníctva kvóra
star‰ích a radkyÀa z predsedníctva ZdruÏenia pomoci.
Tí, ktorí sa zúãastnia tejto schôdze môÏu posúdiÈ úlohy a ciele z predchádzajúcej
schôdze a diskutovaÈ o plánoch na nadchádzajúci t˘ÏdeÀ. Ak je to potrebné, môÏu tieÏ
koordinovaÈ úlohy zborov˘ch misionárov, tak aby spolupracovali s misionármi na pln˘
úväzok a diskutovaÈ o tom, ako zefektívniÈ spoloãné úsilie zborov˘ch misionárov
a misionárov na pln˘ úväzok.
Zborov˘ misijn˘ plán
Mnohé zbory zistili, Ïe vytváranie zborového misijného plánu podporuje misionársku
prácu zboru. Tak˘to plán zah⁄Àa ciele, iniciatívy a aktivity, ktoré pomáhajú ãlenom zboru
vyz˘vaÈ ºudí, aby si vypoãuli posolstvo evanjelia. Aj jednotlivci a rodiny majú osoh
z rozvíjania takéhoto plánu, ktor˘ ich vedie v ich misionárskom úsilí.
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âlenovia majú vyuÏiÈ kaÏd˘ ãestn˘ prostriedok k tomu, aby na‰li ºudí, ktorí sú ochotní
vypoãuÈ si posolstvo znovuzriadenia. TieÏ majú klásÈ dôraz na nachádzanie otcov,
matiek a detí, ktorí by vstúpili do Cirkvi ako rodiny. Nasledujú niektoré odporuãenia,
ktoré sa majú posúdiÈ pri rozvíjaní misijného plánu.
• Modlite sa o to, aby Pán pripravil srdcia konkrétnych ºudí, ktorí budú ochotní poãúvaÈ
posolstvo evanjelia. Modlite sa tieÏ o to, aby ste boli citliv˘ voãi t˘m, ktor˘ch On
pripravuje (pozri Alma 6:6). „Bude to veºk˘ deÀ,“ uãil prezident Gordon B. Hinckley,
„keì sa na‰i ºudia budú modliÈ nielen za misionárov po celom svete, ale budú prosiÈ
Pána, aby im pomohol pomáhaÈ misionárom, ktorí pracujú v ich vlastnom zbore“
(„Missionary Service“, First Worldwide Leadership Training Meeting, január 2003, 19).
• Uvedomujte si príleÏitosti dosiahnuÈ aÏ k ostatn˘m. Buìte dobr˘mi susedmi a s láskou
pomáhajte v‰etk˘m ºuìom.
• PoÏiadajte priateºov a susedov, aby slúÏili spolu s ãlenmi, napríklad pri sluÏbe
verejnosti, poskytovaní jedla potrebn˘m, vyuãovaní mini tried v ZdruÏení pomoci
pri lekciách obohacovania domova, pri pomoci so zborov˘mi aktivitami, sÈahovaní
ºudí, práci v skautingu a pri pomoci rodinám s prípravou rodinnej histórie alebo pri
verejnoprospe‰n˘ch projektoch.
• Pozvite príbuzn˘ch, priateºov a susedov na krsty, konfirmácie a na vysväcovanie do
kÀazstva.
• Vyzvite ãlenov, aby pomohli pri zvlá‰tnych príleÏitostiach ako sú napríklad raÀajky pri
príleÏitosti ‰tátneho sviatku.
• Pripravujte zhromaÏdenia zboru, aktivity, firesidy a dni otvoren˘ch dverí tak kvalitne
a zaujímavo, aby ãlenovia mali túÏbu poz˘vaÈ na ne svojich známych.
• Poz˘vajte ºudí na rodinné domáce veãere.
• Nav‰tevujte ºudí, ktorí prechádzajú Ïivotn˘mi zmenami, ako sú manÏelstvo, narodenie
dieÈaÈa alebo úmrtie v rodine.
• Nav‰tevujte ºudí, ktorí sa prisÈahovali do susedstva a pomáhajte im. Podeºte sa s nimi
o miestne informácie o ‰tvrti, susedoch, a tieÏ aj o Cirkvi.
• VyuÏite kaÏdú príleÏitosÈ hovoriÈ o evanjeliu. Diskutujte o témach ako Spasiteº, Kniha
Mormonova, Biblia, zmysel Ïivota, rodina a rodinná história.
• Povzbudzujte mlad˘ch, aby sa priatelili s ostatn˘mi mlad˘mi a poz˘vali ich na Cirkevné
zhromaÏdenia a aktivity.
• Pracujte s ãlenmi v rodinách neãlenov.
• Plánujte duchovné povzná‰ajúce zhromaÏdenia Veãere Pána.
âinnosÈ: ·túdium so spoloãníkom
• Preãítajte a prediskutujete s va‰im spoloãníkom strany 34–37 v True to the Faith, „Church
Administration“.
• Podeºte sa s va‰im spoloãníkom o to, ão ste sa nauãili a zapí‰te si to tieÏ do vá‰ho ‰tudijného
denníka.
• Diskutujte o tom ako va‰e znalosti vpl˘vajú na to, ak˘m spôsobom pristupujete k va‰ej
spolupráci s Cirkevn˘mi vedúcimi.
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Misionárska práca má najlep‰í efekt, keì ºudia uzavrú a dodrÏiavajú záväzok zostaÈ
aktívnymi v Cirkvi po zbytok ich Ïivota. Nestaãí, aby ºudia len pri‰li do Cirkvi. Musia prísÈ
a zostaÈ. V‰etko ão uãíte a v‰etky v˘zvy musia smerovaÈ k tomuto cieºu. Aby ãlenovia
obdrÏali v‰etky poÏehnania, ktoré má Nebesk˘ Otec pre nich pripravené musia aj naìalej
ÏiÈ podºa evanjelia a byÈ aktívnymi v Cirkvi.
Nefi sa p˘tal, ãi teraz my, jeho milovaní bratia, potom ako sme vstúpili na túto tesnú
a úzku cestu, ãi je t˘m v‰etko vykonané? ëalej hovorí, Ïe nie je tomu tak ... Ïe sa musíme
tlaãiÈ dopredu so stálosÈou v Kristovi ... a ak vytrváme aÏ do konca, bude nám nakoniec
prisºúbené, Ïe budeme maÈ Ïivot veãn˘ (pozri 2. Nefi 31:19–20).
Pomáhajte ºuìom ako najlep‰ie viete, aby boli hodní získaÈ veãn˘ Ïivot, ktor˘ je
najväã‰ím darom zo v‰etk˘ch darov BoÏích (pozri NaZ 14:7).
Zapamätajte si toto
• Vytvorte si pevn˘ vzÈah s biskupom a ãlenmi zborovej rady.
• Vhodn˘m spôsobom sa zapájajte na schôdzach v˘konného v˘boru kÀazstva a zborovej rady.
• Buìte pripraven˘ slúÏiÈ zborovej rade. Keì vás ãlenovia rady poÏiadajú o pomoc:
– Buìte ochotn˘ nadväzovaÈ priateºstvá s obráten˘mi a neaktívnymi ãlenmi, pomáhajte im
v ich povolaniach a príleÏitostiach k sluÏbe a znovu ich uãte misionárske lekcie.
– Spolu s ãlenmi uãte novo obráten˘ch lekciu ãíslo 5 „Zákony a obrady“.
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Námety pre ‰túdium a uplatnenie
Osobné ‰túdium
• Pomocou vá‰ho denného plánovaãa si naplánujte, Ïe si pohovoríte s novo
obráten˘mi a nedávno aktivovan˘mi ãlenmi o zmenách v ich Ïivotoch a o náv‰tevách
zhromaÏdení. âo im najviac pomohlo? Zapí‰te si va‰e my‰lienky o ich skúsenostiach
do vá‰ho ‰tudijného denníka. âo z toho, ão ste sa dozvedeli, vám pomôÏe pri
práci so súãasn˘mi záujemcami?

• Pre‰tudujte si 2. Nefi 31:18–20; Alma 26:1–7 a 32:32–43; a Moroni 6. Zapí‰te si
ão ste sa z t˘chto ver‰ov nauãili o posilÀovaní nov˘ch obráten˘ch.

·túdium so spoloãníkom
• Poãas schôdze zborovej rady sa op˘tajte biskupa, ãi sú vo va‰ej oblasti nejakí
neaktívni ãlenovia, ktor˘ch by bol rád, keby ste tento t˘ÏdeÀ nav‰tívili. Keì t˘chto
neaktívnych ãlenov nav‰tívite, snaÏte sa budovaÈ ich vieru v JeÏi‰a Krista.
PoÏiadajte ich o odporúãania.

• Pre‰tudujte si 1. Korintsk˘m 3:2; Îidom 5:12 a Náuku a zmluvy 19:22. âo je
t˘m mliekom, o ktorom je tu zmienka? âo je t˘mto mäsom? Porovnajte va‰e
odpovede s náukami v kapitole „âo mám ‰tudovaÈ a uãiÈ?“ âo musíte urobiÈ,
aby ste poskytovali mlieko a mäso v správnom poradí a v správnych dávkach?
Ako to urobíte?

• Preãítajte si nasledovn˘ citát, v ktorom prezident Joseph F. Smith popisuje svoje
pocity v ãase svojho krstu:
„Ten pocit, ktor˘ ma naplnil bol pocit absolútneho pokoja, lásky a svetla. V duchu
som cítil, Ïe pokiaº som zhre‰il—a urãite som nebol bez hriechu—Ïe mi bolo
odpustené; Ïe som skutoãne bol oãisten˘ od hriechu; tak sa to dotklo môjho srdca,
Ïe som sa cítil tak, Ïe by som neublíÏil ani tomu najmen‰iemu chrobáãikovi pod
svojimi nohami. Mojou túÏbou bolo ãiniÈ dobro, akékoºvek, kdekoºvek a komukoºvek.
PociÈoval som tú novosÈ Ïivota a novosÈ túÏby ãiniÈ to, ão je správne. V mojej
du‰i nebol ani kúsok túÏby po zle... Toto bol pocit, ktor˘ ma naplnil a ja viem, Ïe
bol od Boha a vÏdy pre mÀa bol a bude Ïiv˘m svedectvom o tom, Ïe ma Pán prijal“
(Gospel Doctrine, 5-te vyd. [1939], 96).
Teraz si preãítajte, ão prezident Smith povedal o svojich pocitoch dlho po
svojom krste:
„Hmm, kieÏ by som si tak mohol toho istého ducha a tú istú túÏbu uchovaÈ
v srdci poãas celého svojho Ïivota od [dÀa svojho krstu] aÏ po dne‰ok. Jednako
len, viacerí z nás, ktorí sme obdrÏali toto svedectvo, to znovuzrodenie, tú zmenu
srdca napriek tomu, Ïe sme mohli pochybiÈ v úsudku alebo urobiÈ mnoho ch˘b
a ãasto sme vo svojich Ïivotoch nespæÀali tie naozajstné hodnoty, ãiníme pokánie
zo zla a znovu usilujeme o odpustenie s Pánovej ruky; takÏe aÏ do dne‰ného dÀa
ovláda na‰e srdcia rovnaká túÏba a cieº, ktoré prenikali do na‰ich du‰í, keì sme
boli pokrstení a obdrÏali sme odpustenie svojich hriechov a je stále t˘m vládnucim
citom a túÏbou na‰ich du‰í“ (Gospel Doctrine, 96).

– âo ste sa vy osobne nauãili od prezidenta Smitha o va‰om vlastnom svedectve
a záväzku ÏiÈ podºa evanjelia?

– âo ste sa nauãili o obtiaÏiach, ktor˘m novo obrátení, dokonca budúci proroci
ãelia po krste?

– Prem˘‰ºajte o novo obráten˘ch a neaktívnych ãlenoch a o tom ão môÏete urobiÈ,
aby ste im pomohli znovu nadobudnúÈ tú „túÏbu a cieº“, ktorú kedysi mali?
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Okrskové stretnutia a zónové konferencie
• PoÏiadajte biskupa, aby hovoril o v˘zvach, ktoré priná‰a práca s neaktívnymi
a novo obráten˘mi ãlenmi. Op˘tajte sa ho ako môÏu misionári pomôcÈ v tejto práci.

• Diskutujte o podobenstve o stratenej ovci, o stratenom peniaze a márnotratnom
synovi (pozri Luká‰ 15).

Prezident misie
• Spolupracujte s miestnymi vedúcimi kÀazstva a povzbudzujte ich k tomu, aby
pomáhali novo obráten˘m:

– ByÈ vysvätení do kÀazstva.
– DostaÈ domácich uãiteºov.
– PripraviÈ meno nejakého predka, ktoré by mohli vziaÈ do chrámu, kde by
vykonávali krsty za m⁄tvych.

– ObdrÏaÈ lekciu „Zákony a obrady“ za úãasti domácich uãiteºov.
• Uãte miestnych vedúcich ako vyuÏívaÈ misionárov v zborovej rade.
• Uãte miestnych vedúcich o v˘zname a vyuÏití Záznamu o pokroku.
• PríleÏitostne poÏiadajte misionárov, aby vám ukázali svoj formulár Záznamu
o pokroku.

• PríleÏitostne si pohovorte s novo obráten˘mi, aby ste zistil ako sa im darí a ako
im môÏu misionári a ãlenovia pomôcÈ.

• Vyzvite vedúcich kolov alebo zborov, aby sa porozprávali s va‰imi misionármi
a vysvetlili im akú pomoc od nich najviac potrebujú.

• Vyzvite novo obráten˘ch, aby sa porozprávali s misionármi a vyrozprávali im
svoje záÏitky, ktoré majú ako noví ãlenovia Cirkvi.

• PríleÏitostne poÏiadajte novo obráten˘ch ãlenov, aby porozprávali na zónovej
konferencii o svojom obrátení.
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Meno:

Zapamätajte si toto...
Misia a dátumy zaãiatku a konca sluÏby:

• Va‰ou úlohou je priviesÈ du‰e ku Kristovi.
• Pripravujte ºudí na splnenie podmienok pre krst, ktoré sú uvedené v Náuke
a zmluvách 20:37 a v otázkach pre pohovor pred krstom.

Zoznam území:

• Modlite sa ãasto za seba a za ostatn˘ch.
• Spoliehajte sa na Ducha, ktor˘ vám ukáÏe kam máte ísÈ, ão máte robiÈ a ão
povedaÈ.
• Buìte dôsledne poslu‰n˘.
• ·tudujte jazyk va‰ej misie kaÏd˘ deÀ.
Spoloãníci:

• Plánujte kaÏd˘ deÀ a zamerajte sa na kºúãové ukazovatele.
• KaÏd˘ deÀ pracujte efektívne, a to po cel˘ deÀ.
• P˘tajte si odporuãenia od kaÏdého!
• Uãte, keì vyhºadávate; nachádzajte, keì uãíte.

Mená a adresy pokrsten˘ch a konfirmovan˘ch ºudí:

• âítajte Knihu Mormonovu s t˘mi, ktor˘ch uãíte.
• Uãte ºudí, Ïe dôleÏit˘m spôsobom ako obdrÏaÈ svedectvo o tom, Ïe Joseph
Smith je prorok BoÏí, je ãítaÈ Knihu Mormonovu a modliÈ sa, ãi je pravdivá.
• Denne kontaktujte kaÏdého záujemcu.
• âasto vydávajte svedectvo.
• Majte ãlena na kaÏdej moÏnej lekcii.
• VÏdy stanovte konkrétne dátumy a ãas pre nasledujúcu lekciu.
• Pozvite v‰etk˘ch záujemcov, aby sa zúãastnili krstného zhromaÏdenia.
• Po kaÏdej lekcii nechajte záujemcovi nieão, ão by mohol ãítaÈ a o ãom by
mohol prem˘‰ºaÈ, aby sa pripravil na nasledujúce stretnutie.
• Budujte vzÈahy s ãlenmi t˘m, Ïe im budete slúÏiÈ a a budete
spolupracovaÈ s vedúcimi zboru.
• Pomáhajte vedúcim zboru s udrÏaním ãlenov a aktivaãn˘mi ãinnosÈami.
• Pomáhajte kaÏdému koho uãíte ãiniÈ záväzky, ktoré ich privedú k pokániu
a posilnia ich vieru v Spasiteºa.
• Milujte Pána a slúÏte Mu najlep‰ie ako viete.
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Sprievodca misionárskou sluÏbou

KáÏte Moje evanjelium
(pozri NaZ 50:14)

âiÀte pokánie v‰etky konãiny zeme a poìte ku mne a buìte pokrstení v mojom
mene, aby ste mohli byÈ posvätení prijatím Ducha Svätého (pozri 3. Nefi 27:20).
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