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Veďte bohatý život
S příchodem nového roku vyzývám Svaté po-

sledních dnů kdekoli, aby s významným  
osobním nasazením usilovali o to, čemu já 

 říkám bohatý život – život naplněný bohatstvím  
úspěchů, dobroty a požehnání. Tak jako jsme se  
učili abecedu ve škole, nabízím vám svou vlastní  
abecedu, která nám všem pomůže získat bohatý  
život.

Mějte pozitivní postoj
A se v mé abecedě vztahuje k postoji [anglicky 

Attitude]. William James, průkopník americké psycho-
logie a filosofie, napsal: „Největší převrat naší generace 
spočívá v zjištění, že lidské bytosti mohou změnou 
vnitřních postojů své mysli změnit vnější okolnosti 
svého života.“ 1

Tolik toho v životě závisí na našem postoji! Vše 
záleží na tom, jakým způsobem se rozhodujeme po-
hlížet na věci a reagovat na druhé. Uděláme-li vše, co 
můžeme, a pak se rozhodneme, že se spokojíme se 
svou situací, ať už je jakákoli, může nám to přinést klid 
a radost.

Charles Swindoll – spisovatel, pedagog a křesťan-
ský duchovní – řekl: „Postoj je podle mě důležitější 
než… minulost,… než peníze, než okolnosti, než  
nezdary, než úspěchy, než to, co si druzí lidé myslí 
nebo říkají nebo dělají. Je důležitější než vzhled, 
nadání nebo dovednosti. Postoj vybuduje, nebo 
zničí společenství, církev, domov. Je pozoruhodné, 

že si každý den můžeme volit, jaký postoj toho dne 
zaujmeme.“ 2

Nemůžeme změnit směr větru, ale můžeme přestavit 
plachty. Chceme-li mít co nejvíce radosti, klidu a  
spokojenosti, rozhodujme se pro pozitivní postoj.

Věřte si
B znamená věřit [anglicky Believe] – v sebe, v lidi 

kolem nás a ve věčné zásady.
Buďme upřímní k sobě, k druhým a ke svému  

Nebeskému Otci. Příkladem člověka, který nebyl 
upřímný k Bohu, až už bylo pozdě, je kardinál  
Wolsey, který, podle Shakespeara, strávil dlouhý život 
ve službách tří panovníků a těšil se z bohatství a moci. 
Nakonec ho o jeho moc a majetek připravil nedůtklivý 
král. Kardinál Wolsey zvolal:

Kdybych jen sloužil svému Bohu s poloviční horlivostí,
s jakou jsem sloužil svému králi, On by mě v mém věku
nenechal nahého napospas mým nepřátelům.3

Thomas Fuller, anglický duchovní a historik, který žil 
v 17. století, napsal tuto pravdu: „Nevěří ten, kdo podle 
své víry nežije.“ 4

Neomezujte se a nedovolte druhým, aby vás přesvěd-
čili, že jste omezení v tom, co můžete dělat. Věřte si a 
pak žijte tak, abyste dosáhli svých možností.

Můžete dosáhnout toho, co si myslíte, že dokážete. 
Důvěřujte a věřte a mějte víru.
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Čelte náročným úkolům s odvahou
Odvaha [anglicky Courage] se stává hodnotnou a 

smysluplnou ctností, chápeme-li ji spíše jako odhodlání 
správně žít než jako ochotu hrdinně zemřít.

Americký esejista a básník Ralph Waldo Emerson 
řekl: „Ať děláte cokoli, potřebujete odvahu. Ať si vy-
berete jakýkoli směr, vždy se najde někdo, kdo vám 
řekne, že se mýlíte. Vždy se objevují těžkosti, které se 
vás pokoušejí přesvědčit, že vaši kritici mají pravdu. Na-
plánovat si postup a řídit se jím až do konce vyžaduje 
určitou dávku téže odvahy, kterou potřebuje voják. Mír 
má svá vítězství, ale je k nim třeba odvážných mužů a 
žen, kteří jich dosáhnou.“ 5

Přijdou období, kdy budete pociťovat obavy a nedo-
statek odvahy. Možná budete mít pocit, že jste prohráli. 
Vítězství vám může připadat nedosažitelné. Občas se 
můžete cítit jako David, když se pokoušel bojovat s  
Goliášem. Ale pamatujte – David vyhrál !

K tomu, abyste podnikli první krok ke kýženému 
cíli, je třeba odvahy, ale ještě větší odvahy je zapotřebí, 
když klopýtáte a musíte k dosažení cíle vynaložit další 
úsilí.

Mějte odhodlání vynaložit ono úsilí, cílevědomost 
pracovat na hodnotném cíli a odvahu nejen čelit obtíž-
ným úkolům, které nevyhnutelně přicházejí, ale také 
vynaložit i další úsilí, bude-li vyžadováno. „Odvaha je 
někdy onen tichý hlásek, který na konci dne říká: ‚Zítra 
to zkusím znovu.‘“ 6

Kéž máme na paměti tuto abecedu, když nyní vstu-
pujeme do nového roku – pěstujme pozitivní postoj, 
víru, že můžeme dosáhnout svých cílů a předsevzetí, 
a odvahu čelit jakýmkoli náročným úkolům, které nás 
mohou potkat. Pak získáme bohatý život.
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NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ
Můžete vyzvat členy rodiny, aby se podělili o osobní 

zkušenosti s tím, jak jim pomohl pozitivní postoj, víra 

v sebe sama nebo odvaha. Nebo je vyzvěte, aby našli 
příklady těchto tří zásad v písmech. Na výuku se mů-
žete připravit tím, že s modlitbou budete přemýšlet o 
verších z písem nebo o svých vlastních zkušenostech.

MLÁDEŽ
Odvaha odolat bouři
Maddison Morleyová

Během druhé noci na táboře Mladých žen našeho 
kůlu jsme zažily velkou bouři a tornádo. Z na-

šeho sboru bylo na táboře asi 24 mladých žen a dvě 
vedoucí, a abychom byly v bezpečí, musely jsme se 
všechny vtěsnat do dvou malých chatek. Byl prudký li-
ják a vítr stále sílil. Stále jsem si musela připomínat to, 
jak se president kůlu předtím modlil za naše bezpečí. 
Také jsme se pomodlily společně v chatce a já jsem se 
pomodlila sama.

Mnoho dívek se bálo, a bylo jasné proč. Naše chatka 
nebyla moc pevná a byly jsme jen kousek od řeky. Bě-
hem asi 20 minut bouře zesílila natolik, že celý kůl musel 
utéct ze svých chatek do chatek vedoucích, které byly 
položeny výše. President kůlu se znovu pomodlil a my 
jsme se snažily uklidnit se zpěvem duchovních písní, písní 
z Primárek a našich táborových písní. Ano, bály jsme se, 
ale měly jsme pocit, že všechno bude v pořádku. Za půl 
hodiny jsme se už mohly vrátit do svých chatek.

Později jsme zjistily, co se té noci stalo s tornádem. 
Rozdělilo se na dvě bouře. Jedna prošla kolem nás 
vpravo a druhá vlevo. To, co jsme zažily, nebylo zdaleka 
to nejhorší!

Vím, že Bůh té noci vyslyšel naše modlitby a že nás 
před tou nejhorší bouří ochránil. Proč by se tornádo 
rozdělilo, kdyby to Bůh nepotřeboval? Vím, že v bou-
řích života se můžeme vždy modlit k Nebeskému Otci 
a On uslyší a zodpoví naše modlitby a poskytne nám 
odvahu a ochranu, kterou potřebujeme, abychom jimi 
bezpečně prošli. 

PRO DĚTI
Velitel Moroni

Velitel Moroni se s náročnými úkoly vypořádával 
s odvahou. Měl rád pravdu, svobodu a víru. Celý 
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život pomáhal Nefitům bránit jejich svobodu. Můžete 
být taky takoví jako velitel Moroni, když se budete se 
svými náročnými úkoly vypořádávat s odvahou. Můžete 
si vyrobit dokonce i svou vlastní zástavu svobody tak, že 
si napíšete to, co je důležité pro vás a pro vaši rodinu.
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Kde se můžete dozvědět více
Alma 46:11–27: Zástava svobody
Alma 48:11–13, 16–17: Moroniovy vlastnosti
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President Henry B. Eyring, první 
rádce v Prvním předsednictvu 

učil: „Pravá láska… [znamená] mno-
hem více než jen projev laskavosti. 
Pravá láska se rodí z víry v Pána 
Ježíše Krista a je důsledkem Jeho 
Usmíření.“ 1 Pro sestry z Pomocného 
sdružení může navštěvující učení 
představovat pravou láskou v akci 
– důležitý způsob, jak používat víru 
ve Spasitele.

Prostřednictvím navštěvujícího 
učení poskytujeme péči tím, že jsme 
v kontaktu s každou sestrou, dělíme 
se o poselství evangelia a snažíme se 
poznat její potřeby nebo potřeby její 
rodiny. Julie B. Becková, generální 
presidentka Pomocného sdružení, 
prohlásila: „Když se zaměřujeme na 
lidi a ne na procenta, navštěvující 
učení se stává dílem Páně. Navštěvu-
jící učení není ve skutečnosti nikdy 
hotové. Je to spíše způsob života 
než úkol. Věrná služba v navště-
vujícím učení je důkazem našeho 
učednictví.“ 2

Když poskytujeme neustálou 
péči, která je inspirovaná modlit-
bou, učíme se, jak nejlépe sloužit 
každé sestře a její rodině a jak  
uspokojit jejich potřeby. Služba 
může mít mnoho podob – někdy 
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Péče a služba prostřednictvím 
navštěvujícího učení
Prostudujte si tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se sestrami, které 
navštěvujete. Použijte uvedené otázky k tomu, abyste své sestry posílily a abyste učinily 
Pomocné sdružení aktivní součástí svého života.

jde o něco velkého, jindy o něco 
menšího. President Thomas S.  
Monson učil: „Často jsou k pozved-
nutí a požehnání druhého člověka 
zapotřebí jen malé skutky služby 
– dotaz, jak se má jeho rodina; pár 
povzbudivých slov; upřímná po-
chvala; malý lístek s poděkováním; 
krátký telefonát. Pokud si všímáme 
okolí a vnímáme ho a pokud jed-
náme na základě nabádání, která 
k nám přicházejí, můžeme vykonat 
mnoho dobra.… Ohromná armáda 
navštěvujících učitelek Pomocného 
sdružení vykonává bezpočet skutků 
služby.“ 3

Z naší historie
V roce 1843 byli členové  

Církve v Nauvoo v Illinois roz-
děleni do čtyř sborů. V červenci 
téhož roku vedoucí Pomocného 
sdružení ustanovily navštěvující 
výbor sestávající ze čtyř sester pro 
každý sbor. K zodpovědnostem 
navštěvujícího výboru patřilo určo-
vání potřeb a výběr dobrovolných 
příspěvků. Pomocné sdružení pou-
žívalo tyto příspěvky k zaopatření 
potřebných.4

Ačkoli navštěvující učitelky dnes 
již dobrovolné příspěvky nevybírají, 

jsou stále ještě zodpovědné za určo-
vání potřeb – duchovních i časných 
– a za to, aby pracovaly na uspoko-
jení těchto potřeb. Eliza R. Snowová 
(1804–1887), druhá generální presi-
dentka Pomocného sdružení, řekla: 
„Učitelka… by zcela jistě měla mít 
tolik Ducha Páně, aby, když vstoupí 
do něčího domova, dokázala po-
znat, na jakého ducha tam narazila. 
… Proste Boha a Ducha Svatého, 
abyste obdržely [Ducha], abyste byly 
schopny rozpoznat onoho ducha, 
který v dané rodině panuje,… a aby-
ste mohly na základě pocitů pronést 
slova pokoje a útěchy, a když zjistíte, 
že je nějaké sestře zima, přitiskněte 
si ji na hruď, jako byste přitiskly dítě 
na hruď, a zahřejte [ji].“ 5
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Víra • Rodina • Služba

Z písem
Jan 13:15, 34–35; 21:15;  

Mosiáš 2:17; Nauka a smlouvy 81:5;  
Mojžíš 1:39



2

Co mohu dělat?
1. Co dělám pro to, abych svým 
sestrám pomohla pocítit, že jsem 
jejich přítelkyně, která je má 
ráda a má o ně starost?

2. Jak se mohu zlepšit v tom, 
jak opatruji druhé a jak se o ně 
starám?

Další informace najdete na  
stránkách reliefsociety .lds .org.
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