
STRUČNÝ PŘEHLED
Cíle spojené s každodenním studiem písem

CO JE LETOS NOVÉHO
Od 1. ledna 2021 budou muset studenti semináře, kteří si budou přát získat kredity potřebné 
k absolvování kurzu, číst svazek písem, který se bude v onom kurzu probírat, v nejméně 
75 procentech kalendářních dnů daného semestru. (Viz „Scripture Reading Expectations for 
Course Completion and Graduation“ v příručce s pokyny Policy Manual.) Učitelé mohou stu-
dentům pomoci toto splnit tím, že jim budou poskytovat potřebnou podporu, aby si stanovo-
vali a plnili cíle týkající se každodenního studia písem.

VÝZNAM KAŽDODENNÍHO STUDIA PÍSEM
President Russell M. Nelson učil: „Při našem úsilí být učedníky Ježíše Krista je zapotřebí, 
abychom se snažili naslouchat Mu s ještě větším záměrem. Abychom plnili každodenní život 
Jeho slovy, Jeho učením a Jeho pravdami, vyžaduje to vědomé a důsledné úsilí. … Každoden-
ní ponoření se do slova Božího je zcela zásadní pro naše duchovní přežití, zvláště v těchto 
dnech čím dál větších dramatických změn. Když budeme denně hodovat na slovech Kristo-
vých, slova Kristova nám řeknou, jak reagovat na těžkosti, o kterých jsme ani netušili, že jim 
někdy budeme čelit.“ („Slyš Jej“, dubnová generální konference roku 2020)

JAK MŮŽETE POMÁHAT SVÝM STUDENTŮM
Učitelé mohou svým studentům pomáhat tím, že budou v každé vyučovací hodině vytvářet 
možnosti získat přínosné studijní prožitky zaměřené na písma. Učitelé mají na začátku každé-
ho semestru dát studentům čas na diskusi o významu studia písem a o tom, jak jim studium 
písem dokáže pomoci těsněji přilnout k jejich Spasiteli Ježíši Kristu. Studenty je zapotřebí 
povzbuzovat k tomu, aby si stanovovali vlastní cíle zaměřené na každodenní studium písem.
Učitelé hrají v napomáhání studentům, aby plnili své každodenní osobní cíle zaměřené na 
studium písem, důležitou roli. Mohou tuto roli naplňovat mnoha způsoby, například takto:
• Budou využívat verše z písem a učení novodobých proroků k tomu, aby studentům 

pomohli porozumět důležitosti každodenního studia písem pro jejich vlastní učednictví 
a obrácení se k Ježíši Kristu.

• Budou studentům pomáhat stanovovat si cíle týkající se každodenního studia písem, které 
budou přiměřené, přínosné a přizpůsobené jejich potřebám a schopnostem.

• Seznámí se se studenty a budou s nimi pravidelně hovořit o jejich zkušenostech se stu-
diem písem.

• Budou studentům během výuky pravidelně dávat příležitost vydat svědectví o tom, čemu 
se v rámci svého osobního studia písem učí a co pociťují ohledně Ježíše Krista a Jeho 
evangelia.

• Budou studentům důsledně napomáhat k zodpovědnému postoji tím, že budou během 
výuky vytvářet příležitosti k tomu, aby studenti mohli sledovat své každodenní osobní 
studium písem pomocí aplikace mySeminary nebo jiné metody zaznamenávání.

• Budou studentům pomáhat tím, že je budou povzbuzovat, aby četbu písem dohnali, 
pokud se stane, že jejich četba klesne pod hranici 75 procent.
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MATERIÁLY DOSTUPNÉ PRO UČITELE
• Všichni učitelé mají absolvovat průběžná školení nebo každoměsíční diskuse pod vedením 

svého vedoucího průběžného školení. Tato školení je po diskusi s oblastním ředitelem 
zapotřebí přizpůsobit místním podmínkám. 

• Náměty ohledně toho, jak studentům pomáhat zaznamenávat a sledovat svou kaž-
dodenní četbu písem prostřednictvím aplikace mySeminary, lze najít na stránkách 
https://web.microsoftstream.com/channel/8600711f- 29ec- 40c8- 99d2- c1240a7204ec.

• V oblastech, kde aplikace mySeminary není dostupná, lze zaznamenávání a sledování 
přizpůsobit místním podmínkám.

• V rámci pomoci studentům, jejichž četba písem klesne pod hranici 75 procent, je zapotře-
bí uplatňovat zásady popsané v oddíle „Náhradní úkoly“ v příručce s pokyny. S příklady 
náhradních úkolů týkajících se četby písem se lze seznámit prostřednictvím osnov průběž-
ného školení na odkaze uvedeném výše.
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