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Jak se máme 
duchovně 

připravovat
Rada našeho proroka

Základ víry
„Když nemáme hluboký základ víry a pevné svědec-

tví o pravdě, může nám činit potíže čelit krutým bou-
řím a ledovým větrům protivenství, které nevyhnutelně 
přicházejí na každého z nás.

Smrtelnost je obdobím zkoušky, dobou, kdy  
máme prokázat, že jsme způsobilí pro návrat do  
přítomnosti našeho Nebeského Otce. Abychom  
byli vyzkoušeni, musíme čelit problémům a obtížím. 
Mohou nás zlomit, a povrch naší duše může popras-
kat a drolit se – to se stane tehdy, pokud náš základ 
víry a naše svědectví o pravdě v nás není hluboce 
zakořeněno.“ 1

Poučte se z minulosti
„Při naší snaze být co nejlepšími nás povede několik 

otázek: Jsem tím, kým chci být? Jsem dnes Spasiteli blí-
že, než jsem byl včera? Budu mu ještě blíže zítra? Mám 
odvahu změnit se k lepšímu? …

Roky přicházejí a odcházejí, ale svědectví o evangeliu 

zůstává tím nejdůležitějším, co potřebujeme. Když  
kráčíme směrem k budoucnosti, nesmíme zapomínat  
na ponaučení získaná v minulosti.“ 2

Vaše osobní liahona
„Vaše patriarchální požehnání patří jen vám. Mů-

že být stručné nebo obsáhlé, prosté nebo hluboké. 
Patriarchální požehnání není o tom, zda je dlouhé 
nebo v jakém je jazyce. Pravý význam požehnání nám 
sděluje Duch Svatý. Své požehnání si nemáte úhledně 
složit a pečlivě uschovat. Nemáte si ho zarámovat, ani 
ho zveřejnit. Spíše ho máte číst. Máte ho milovat. Máte 
se jím řídit. Vaše patriarchální požehnání vám pomůže 
přečkat i tu nejtemnější noc. Provede vás nástrahami 
života. … Vaše patriarchální požehnání je vaší osobní 
liahonou, která vám udá kurs a povede vás na vaší 
cestě. …

Když vyhlížíme slíbená požehnání, čekáme na ně 
a pracujeme na jejich vyplnění, může být zapotřebí 
trpělivost.“ 3
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Pojďte k Němu
„Mějte na paměti, že nekráčíte sami. … Když kráčíte 

životem, směřujte vždy ke světlu, a stíny života zůstanou 
za vámi. …

Když [hledám] inspiraci v písmech, jedno slovo opa-
kovaně upoutává moji pozornost. Tím slovem [je] ‚pojď‘. 
Pán řekl: ‚Poďtež ke mně.‘ Řekl: ‚Poďtež, učte  
se ode mne.‘ Řekl také: ‚Poď, následuj mne.‘ Mám  
slovo pojď rád. Mou prosbou je, abychom skutečně  
šli k Pánu.“ 4

Odkazy
 1. „Jak pevný to základ“,  Liahona, listopad 2006, 62.
 2. „Buďme co nejlepšími“,  Liahona, duben 2006, 3, 5.
 3. „Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light“,  Ensign, Nov. 1986, 66.
 4. 16-stake fireside, Brigham Young University, Nov. 16, 1986.

NáMěTy Pro Výuku Z TohoTo PoSelSTVí

v příručce Učení, není většího povolání se uvádí: 
„Zkušený učitel nepřemýšlí: ‚Čemu dnes budu učit?‘ 

ale spíše: ‚Jak pomohu svým studentům odhalit to, co 
potřebují znát?‘“ ([1999], 61). abyste jednotlivcům po-
mohli získat z tohoto článku poučení, zvažte, zda byste 
jim nemohli poskytnout tužku a papír a čas na to, aby si 
přečetli slova presidenta Monsona a zapsali si pravdy tý-
kající se duchovní připravenosti, které v nich naleznou. 
Mladší děti by mohly nakreslit obrázek o tom, čemu se 
naučily. Zvažte, zda byste je nemohli požádat, aby se 
podělili o to, co napsali nebo nakreslili.

Mládež
Vaše patriarchální požehnání

President Monson popisuje patriarchální požehnání 
jako „osobní [liahonu], která vám udá kurs a pove-

de vás na vaší cestě“. co je tedy toto požehnání a jak 
vás může v životě vést?

Co je patriarchální požehnání?
vaše požehnání má dva hlavní účely. Zaprvé – oznámí 

vám vaši genealogickou linii neboli ke kterému kmeni 

domu izraele patříte. Zadruhé – bude obsahovat informa-
ce, které vás pomohou vést. vaše požehnání bude pravdě-
podobně obsahovat sliby, napomenutí i varování.

V kolika letech mohu své požehnání obdržet?
není stanovena žádná věková hranice, ale měli byste 

být dostatečně vyspělí, abyste docenili posvátnou povahu 
požehnání. Mnozí členové začínají uvažovat o získání 
svého požehnání v době dospívání.

Jak požehnání získám?
nejprve si promluvte se svým biskupem nebo s presiden-

tem odbočky. Pokud jste připravení a způsobilí, obdržíte 
doporučení. Poté si můžete domluvit schůzku s patriarchou 
ve své oblasti.

Jak mám s požehnáním nakládat?
Uchovávejte ho na bezpečném místě a často si ho čtě-

te. Pamatujte, že vaše požehnání je posvátné a osobní. 
Můžete se o ně podělit s nejbližšími členy rodiny, ale ne-
máte se o ně dělit veřejně. všechna požehnání zmíněná 
ve vašem patriarchálním požehnání jsou také závislá na 
vaší věrnosti a Pánově načasování.

děTi
Pevný základ

President thomas s. Monson řekl, že si máme vybu-
dovat „pevné svědectví o pravdě“. Jedním z nejlep-

ších způsobů, jak to učinit, je číst písma. vyhledejte si 
níže uvedené verše. Z každého verše si poznamenejte 
jednu myšlenku, která pomůže posílit vaše svědectví.

Mormon 7:5
Články víry 1:10
Moroni 10:5
nas 11:12
Moroni 7:41
nas 1:37
efezským 6:11
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Moudré spravování prostředků  
a vyvarování se dluhu

Předneste sestrám  
tyto verše z písem  
a citáty nebo, je-li to 
třeba, jinou zásadu, 

která požehná těm, které navštívíte. 
Vydejte svědectví o nauce. Vyzvěte 
ty, které navštěvujete, aby se podělily 
o to, co pocítily a čemu se naučily.

Spravování prostředků
„,Prozíravý život‘ … zahrnu-

je [dobré hospodaření] s našimi 
zdroji, moudré plánování finančních 
záležitostí, dobrou péči o osobní 
zdraví a odpovídající přípravu na 
další vzdělávání a rozvoj v zaměst-
nání, věnování patřičné pozornosti 
domácí výrobě a zásobám, stejně 
jako rozvoji psychické odolnosti … 
Budeme-li žít moudře a prozíravě, 
budeme v takovém bezpečí, jako 
v dlani Jeho ruky.“ 1

President Spencer W. Kimball (1895–1985).

„Jaké dovednosti nám pomohou 
k tomu, abychom se stali soběstač-
nými? … V raných dnech Církve 
Brigham Young žádal sestry, aby  
se naučily předcházet nemocem  
v rodině, zakládat domácí hospo-
dářství, vést účetnictví a zvládat další 
praktické dovednosti. Tyto zásady 
platí i dnes. Vzdělání je i nadále 
nesmírně důležité. …

Zeptala jsem se několika bisku-
pů, jaké dovednosti v oblasti so-
běstačnosti potřebují sestry z jejich 

sboru nejvíce, a odpověď zněla se-
stavování rozpočtu. Ženy musejí po-
rozumět tomu, jaké následky přináší 
nakupování na dluh a nedodržování 
rozpočtu. Druhou dovedností, kte-
rou biskupové uvedli, bylo vaření. 
Strava připravovaná a konzumovaná 
doma je většinou méně nákladná, 
je zdravější a přispívá k posilování 
rodinných vztahů.“ 2

Julie B. Becková, generální presidentka 
Pomocného sdružení.

Vyvarování se dluhu
 „Rád bych vám navrhl pět důle-

žitých kroků k finanční svobodě. …
Zaprvé plaťte desátek. …
Zadruhé utrácejte méně, než 

vyděláte. …
Zatřetí naučte se šetřit. …
Začtvrté dodržujte své finanční 

závazky. …
Zapáté učte své děti, aby následo-

valy váš příklad.“ 3

Starší Joseph B. Wirthlin (1917–2008) 
z Kvora Dvanácti apoštolů.

„Když se zadlužujeme, vzdáváme 
se své vzácné a drahocenné svobo-
dy jednání a uvádíme sami sebe do 
dobrovolného otroctví. Zavazujeme 
se, že svůj čas, energii a prostředky 
vynaložíme na zaplacení toho, co 
jsme si vypůjčili – prostředky, které 
jsme mohli použít pro sebe, svou 
rodinu a druhé. …

Splacení našich současných 

dluhů a vyvarování se dluhů bu-
doucích od nás vyžaduje, abychom 
používali víru ve Spasitele – nemá-
me se lépe pouze chovat, máme se 
lepšími stát. Vyslovení prostých slov 
‚nemůžeme si to dovolit‘ vyžaduje 
velkou víru. Potřebujeme víru, aby-
chom uvěřili, že se náš život stane 
lepším, když obětujeme své touhy 
ve prospěch svých potřeb a ve pro-
spěch potřeb druhých.“ 4

Starší Robert D. Hales z Kvora Dvanácti 
apoštolů.

Odkazy
 1. „Welfare Services: The Gospel in Action“, 

 Ensign, Nov. 1977, 78.
 2. „The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President“, Basic Principles of Welfare 
and Self-Reliance (2009), 5.

 3. „Pozemské dluhy, nebeské dluhy“,  Liahona, 
květen 2004, 41, 42.

 4. „A Gospel Vision of Welfare: Faith in  
Action“, Basic Principles of Welfare and  
Self-Reliance (2009), 1.
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Náměty pro 
NaVštěVuJíCí učitelky
Poraďte se se svou společni-
cí, jak toto poselství s citem 
přizpůsobíte potřebám kaž-
dé sestry. o jaké dovednosti 
z oblasti soběstačnosti se s ní 
můžete podělit?

osobní příprava
Malachiáš 3:10
Matouš 6:19–21
lukáš 12:15
nas 38:30; 88:119
více informací viz Připravte 

každou nutnou věc: Rodinné fi-
nance (katalogové č. 04007 121).


