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Osvojte si tyto zásady, dovednosti a návyky 
a žijte podle nich. Vedou k dosažení 

duchovní a časné soběstačnosti.
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„Soběstačnost je 
výsledkem naší práce. 

… Náš pokrok v tomto 
velikém díle závisí na 
hlubším pochopení 
a důkladnějším uplat-
ňování božsky zjeve-
ných zásad vedoucích 
k dosažení blahobytu.“
THOMAS S. MONSON, 

„Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare“, Ensign, 
Sept. 1986, 3–5
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Drazí bratři a sestry,

Pán prohlásil: „Záměrem mým je postarati se o svaté mé.“ (NaS 
104:15.) Toto zjevení je zaslíbením od Pána, že zajistí časná 
požehnání a otevře dveře soběstačnosti, což je naše schopnost 
zajistit pro sebe a pro svou rodinu základní životní potřeby.

Tato brožurka, Můj základ, byla připravena s cílem pomoci členům 
Církve naučit se zásadám víry, vzdělání, usilovné práce a důvěry 
v Pána a uplatňovat je v praxi. Když tyto zásady přijmete a budete 
podle nich žít, budete lépe schopni získávat časná požehnání, 
která Pán slibuje.

Vyzýváme vás, abyste pilně studovali a uplatňovali tyto zásady 
a učili jim členy své rodiny. Budete- li tak činit, budete v životě 
požehnáni. Naučíte se kráčet po cestě vedoucí k dosažení větší 
soběstačnosti. Budete požehnáni větší nadějí, pokojem a růstem.

Buďte si prosím jisti tím, že jste dítětem našeho Otce v nebi. 
Miluje vás a nikdy vás neopustí. Zná vás a je připraven vám 
nabídnout duchovní a časná požehnání plynoucí ze soběstačnosti.

S pozdravem

První předsednictvo

ÚVOD
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 Zamyslete se: Proč si Nebeský Otec přeje, abych byl soběstačný? V jakém 
smyslu se prostřednictvím dosažení soběstačnosti stáváme tako-
vými, jako je On?

 Přečtěte si: Spolu se skupinou si přečtěte dopis od Prvního předsednictva (na 
straně 2) a citát od presidenta Monsona (vpravo).

 Diskutujte: Jaká zaslíbení tato poselství obsahují? Co je vaším úkolem?

 Přečtěte si: Přečtěte si Nauku a smlouvy 29:34 (vpravo).

 Diskutujte: Co se z Nauky a smluv 29:34 dozvídáte ohledně chození do 
školy, hledání práce nebo rozjezdu podnikání? Proč je důležité, 
abychom této pravdě porozuměli?

 Přečtěte si: Brožurka Můj základ je důležitou součástí setkání skupin pro 
podporu soběstačnosti. Členové skupiny, kteří se setkání účastní 
a dodržují své závazky, budou mít nárok na získání osvědčení od 
LDS Business College. Chcete- li si projít požadavky pro získání 
osvědčení, nalistujte si stranu 29.

Ve 12. zásadě Mého základu budeme mluvit o důležitosti 
chrámových obřadů ve vztahu k soběstačnosti. Na tuto lekci 
se můžeme s rodinou připravit již nyní. Začněme pracovat na 
své rodinné historii s využitím brožurky Moje rodina: Příběhy, 
které nás spojují. Když budeme ctít své smlouvy a pomáhat 
přinášet požehnání svým předkům, posílíme tím všechny 
stránky svého života.

 Moje rodina
  Příběhy, které nás spojují 

„Obzvláště povzbuzujeme mládež a mladé 
svobodné dospělé, aby pro chrámovou 

práci používali jména z vlastní rodiny nebo 
jména předků členů žijících v jejich sboru a 
kůlu.  Vedoucí kněžství mají dbát na to, aby 

se mladí lidé a jejich rodiny učili  nauce o 
 obrácení srdcí k jejich otcům a také o požeh-
náních plynoucích z navštěvování chrámu.“

Dopis Prvního předsednictva, 8. října 2012

„Soběstačnost je … 
nezbytným prvkem 
našeho duchovního 
i časného blaha. … 
‚Spasení nelze získat 
skrze žádnou jinou 
zásadu.‘“
THOMAS S. MONSON, 

„Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare“, Ensign, 
Sept. 1986, 3

„Všechny věci jsou pro 
mne duchovní, a nikdy 
jsem vám nedal zákon, 
jenž byl časný.“
NAUKA A SMLOUVY 29:34

Tip pro vedoucího 
diskuse
Důvěřujte těmto 
materiálům.
Řiďte se da-
nou osnovou.
Efektivně hospo-
dařte s časem.

JAK ZAČÍT
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„A záměrem mým je 
postarati se o svaté 
mé.“
NAUKA A SMLOUVY 
104:15

POUŽÍVEJTE VÍRU V JEŽÍŠE KRISTA
 Zamyslete se: Jak má víra v Ježíše Krista ovlivní mou soběstačnost?

 Video: „Exercise Faith in Jesus Christ“ [„Používejte víru v Ježíše Krista“] 
(na stránkách srs.lds.org. Pokud nemáte k tomuto videu přístup, 
přečtěte si text uvedený na další straně.)

 Diskutujte: Jak můžete používat víru v Ježíše Krista k tomu, abyste dosáhli 
větší soběstačnosti?

 Přečtěte si: Přečtěte si Nauku a smlouvy 104:15 (vpravo).

 Uplatněte 
 v praxi: Vyberte si jednu z níže uvedených pasáží a přečtěte si ji. Zamys-

lete se nad tím, jak se tato pasáž týká vás osobně, zatímco se 
snažíte dosáhnout soběstačnosti. Podělte se o své myšlenky 
s ostatními členy skupiny.

VERŠE Z PÍSEM O UPLATŇOVÁNÍ VÍRY

Daniel se nechtěl přestat modlit, a tak byl uvržen do lví jámy, ale „Bůh … poslal anděla svého, kterýž zavřel ústa lvů, 
… a žádného úrazu není nalezeno na něm; nebo věřil v Boha svého“. Daniel 6:22–23 (Viz také verše 16–21.)

„Všeckoť jest možné věřícímu. … [Byl] jako mrtvý. … Ale Ježíš ujav jej za ruku, pozdvihl ho. I vstal.“ Marek 9:23, 
26–27 (Viz také verše 17–22, 24–25.)

„Volejte za stáda polí svých, aby se rozrůstala.“ Alma 34:25

Pán dal Lehimu Liahonu, aby vedla jeho rodinu, a ta „pro ně [pracovala] podle jejich víry v Boha. … [Když] byli 
nedbalí a zapomněli uplatňovati svou víru a píli[,] … ve svém putování nepostupovali.“ Alma 37:40–41

„Sneste všecky desátky do obilnice … a zkuste mne nyní v tom, … nezotvírám- liť vám průduchů nebeských, a 
nevyleji- li na vás požehnání, tak že neodoláte.“ Malachiáš 3:10

Během hladomoru Eliáš požádal jednu vdovu, aby mu věnovala své poslední jídlo. Eliáš jí slíbil, že díky její víře jí Pán 
zaopatří pokrm – a zásoba tohoto pokrmu se nikdy nevyčerpala. Viz 1. Královská 17

„[A krmil tě 40 let] mannou, … aby známé učinil tobě, že ne samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, což 
vychází z úst Hospodinových, živ bude člověk.“ Deuteronomium 8:3

POUŽÍVEJTE VÍRU 
V JEŽÍŠE KRISTA1
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 Uplatněte 
 v praxi: Zapište si dvě konkrétní možnosti, jak můžete používat víru v Je-

žíše Krista:
  
 

 Učiňte závazek: Během týdne přemítejte o ostatních výše uvedených pasážích 
a verších z písem a učiňte závazek, že splníte následující úkoly. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Používejte víru v Ježíše Krista každý den.
□ Učte této zásadě svou rodinu.

POUŽÍVEJTE VÍRU V JEŽÍŠE KRISTA
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přečtěte si místo toho tento text.

STARŠÍ BEDNAR: Podniknout něco je proje-
vem víry. Děti Izraele nesou archu úmluvy. 
Přicházejí k řece Jordánu. Mají zaslíbení, že 
ji překročí po souši. Kdy se řeka rozdělila? 
Když smáčejí chodidla. Vstupují do řeky – 
konají. A následuje moc – řeka se rozdělí.

Často si myslíme: „Tak dobře, nejprve tomu 
všemu dokonale porozumím a pak to pře-
nesu do svého jednání.“ Rád bych podotkl, 
že toho máme již dost na to, abychom za-
čali. Již tušíme, jaký směr je správný. Víra 
je zásada – ta nejdůležitější zásada – činu a 
moci. Pravá víra se zaměřuje a soustřeďuje 
na Pána Ježíše Krista a vždy vede k činu.

(David A. Bednar, „What Must I Do?“ [„Co 
je třeba udělat?“][Leadership Pattern video, 
2014]; David A. Bednar, „Seek Learning by 
Faith“ [proslov určený učitelům náboženství 
Církevního vzdělávacího systému, 3. února  
2006], lds. org/ media -library)

„Ve čtrnácté kapitole 
Exodu děti Izraele [pro-
klínaly] Mojžíše za to, 
že je dovedl – zdánlivě 
nelogicky – k Rudému 
moři, [odkud nebylo 
úniku]. Když stáli 
tváří v tvář Rudému 
moři a v patách měli 
Faraonova vojska, ne-
mohli očekávat, … že 
uvidí, jak vznikne úzká 
stezka, jaká dosud ne-
měla na světě obdoby. 
Ale stalo se!“
NEAL A. MAXWELL, 
„On the Straight and 
Narrow Way“, New 
Era, Aug. 1971, 42
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„Neboť vizte, tento 
život je dobou na to, 
aby se lidé připravili 
na setkání s Bohem; 
ano, vizte, den tohoto 
života je dnem na to, 
aby lidé vykonávali 
práce své.“
ALMA 34:32

VYUŽÍVEJTE ČAS MOUDŘE
 Zamyslete se: Proč je čas jedním z největších darů Božích?

 Video: „The Gift of Time“ [„Dar času“] (Nemáte toto video k dispozici? 
Přečtěte si text uvedený na další straně.)

 Diskutujte: Čemu jste se naučili od sestry Benkosiové?

 Uplatněte 
 v praxi: Níže je uvedeno pět kroků, pomocí kterých můžete každý den 

dobře využívat svůj čas. Přečtěte si každý z nich. Řídila se sestra 
Benkosiová těmito kroky?

Začněte právě teď. Pište do této brožurky nebo na samostatný 
list papíru. Učiňte 1. krok – napište si seznam úkolů na zítra. Má 
se jednat o důležité úkoly týkající se vaší práce, studia nebo služby 
v Církvi či v rodině – nikoli jen o běžné domácí povinnosti.
Proveďte 2. a 3. krok.
Zítra učiňte 4. a 5. krok.

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující kroky. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Uplatňujte tyto kroky každý den, abyste dokázali využívat 
čas moudřeji.

□ Učte této zásadě svou rodinu.
□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásadu.

❶
VYTVOŘTE SI 

SEZNAM ÚKOLŮ
Každé ráno si na-

pište seznam úkolů, 
které máte udělat. 
Připište jména lidí, 
kterým můžete 
nějak posloužit.

❷
MODLETE SE

Pomodlete se o ve-
dení. Naslouchejte. 
Dejte si závazek, že 
uděláte vše, co je 
ve vašich silách.

❸
STANOVTE SI 

PRIORITY
Své nejvyšší priority 
si očíslujte. Napište 
si „1“ vedle nejdů-

ležitějšího úkolu, „2“ 
vedle dalšího úkolu 
v pořadí a tak dále.

❹
STANOVTE SI 

CÍLE, JEDNEJTE
Naslouchejte Duchu. 

Stanovte si cíle. 
Pracujte ze všech sil. 

Začněte u nejdů-
ležitějšího úkolu 
a pak postupujte 
podle seznamu.

❺
PODEJTE 
ZPRÁVU

Každý večer podejte 
v modlitbě zprávu 
Nebeskému Otci. 
Pokládejte otázky. 
Naslouchejte. Vní-
mejte Jeho lásku. 

Čiňte pokání.

Tip pro vedoucího 
diskuse
Když mají členové 
skupiny nějaké otázky, 
pomozte jim, aby si 
na ně dokázali sami 
najít odpověď.

VYUŽÍVEJTE 
ČAS MOUDŘE2
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DAR ČASU
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přidělte 
 členům jednotlivé role a přečtěte si tento scénář.

KOFI: Dobrý den, sestro Benkosiová. Jak se 
máte?

SESTRA BENKOSIOVÁ: Dobře, a co ty, 
Kofi?

KOFI: Nic moc, sestro Benkosiová. Nevím, 
kam dřív skočit. Musím pracovat a sloužit 
a pomáhat rodině … a pak chodím taky na 
fotbal. Nemám na nic čas!

SESTRA B.: Kofi, máš všechen čas na světě.

KOFI: Jak to?

SESTRA B.: Chlapče, Bůh nám dal velký 
dar – je to náš čas. Musíme ho věnovat 
tomu, na čem záleží nejvíce.

KOFI: Ale jak, sestro Benkosiová? Vy 
jste toho vždy tolik zvládla. Daří se vám 
v ro  dině i v podnikání. Sloužíte a žehnáte 
mnoha lidem – například mně. Nechápu, 
jak to zvládáte.

SESTRA B.: Chceš to opravdu vědět? Sedni 
si na chvilku a poslouchej – řeknu ti své 
tajemství.

Každé ráno vstávám před východem slunce. 
Obléknu se a umyji si obličej a ruce.

Pak si čtu písma. Potom si napíšu seznam 
toho, co mám ten den udělat.

Přemýšlím, komu bych mohla posloužit. 
Pomodlím se, abych poznala Boží vůli. A 
pak naslouchám.

Někdy mi vytanou na mysli jména nebo 
tváře lidí. A tak je přidám na seznam.

KOFI: Takže takhle vždy zjistíte, kdo 
zrovna potřebuje, abyste mu posloužila?

SESTRA B.: Ano, Kofi. A modlím se o sílu 
a o moudrost. Modlím se o to, aby Bůh „po-
světil konání [mé]“. Tak se o tom píše  
v 2. Nefim 32.

Děkuji Mu. Slibuji, že udělám vše, co je  
v mých silách. A požádám Ho, aby udělal 
to, co sama nezvládnu.

Pak se podívám na seznam. K tomu nejdů-
ležitějšímu napíši číslo „1“ a pak k dalšímu 
číslo „2“.

KOFI: Jak poznáte, co má přednost?

SESTRA B.: Při modlitbě naslouchám! A 
pak se pustím do práce. Podívám se na číslo 
1 a snažím se to udělat jako první, a pak 
číslo 2.

Někdy se to změní. Duch Svatý mi řekne, 
abych udělala něco jiného. Což je v po-
řádku.

Pracuji usilovně, ale pociťuji klid. Vím, že 
mi Bůh pomůže.

A tak, Kofi, díky seznamu a Duchu dělám 
to, co je důležité.

KOFI: To vypadá jednoduše a složitě záro-
veň.

SISTER B.: Máš pravdu! Když jdu nakonec 
spát, pomodlím se. Podávám Nebeskému 
Otci zprávu. Řeknu Mu, jak se mi toho dne 
vedlo. Pak se Ho na něco zeptám. Zeptám 
se Ho, v čem se mohu zlepšit. A naslou-
chám. Často vnímám Jeho lásku. Vím, že 
zvelebuje to, o co se snažím. Pak pociťuji 
klid, Kofi, a jdu spát.

KOFI: To zní dobře, teto Benkosiová. Chtěl 
bych mít tentýž klid. Chtěl bych správně 
využívat čas. A chtěl bych lépe pracovat a 
sloužit.

SESTRA B.: Je třeba se vzdát toho, na čem 
tolik nezáleží, Kofi. A využít svůj čas  
k tomu, abys dělal to, na čem záleží. A Bůh 
bude s tebou, pokud budeš mít srdce na 
pravém místě.

KOFI: Děkuji.

SESTRA B.: A teď běž, milý chlapče. Máš 
toho hodně na práci!

„Čas je veškerý kapitál, 
který na zemi je. … 
Je- li správně využíván, 
přináší to, co přispěje 
k vaší útěše, pohodlí a 
uspokojení. Uvažujme 
o tom, a neseďme již 
se založenýma rukama 
a nemarněme čas.“
BRIGHAM YOUNG, v: 
Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214
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„Je zákon, … na němž 
jsou všechna požeh-
nání založena – a 
když získáme jakékoli 
požehnání od Boha, 
je to skrze poslušnost 
onoho zákona, na 
němž je založeno.“
NAUKA A SMLOUVY 
130:20–21

BUĎTE POSLUŠNÍ
 Zamyslete se: Jakých zákonů musím být poslušný, abych se stal soběstačnějším?

 Video: „Obedience Brings Blessings“ [„Poslušnost přináší požehnání“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte si text uvedený na další 
straně.)

 Diskutujte: Poslušnost Božích zákonů a zásad vede k duchovním a časným po-
žehnáním. Jaké vaše zážitky tuto pravdu potvrzují?

 Přečtěte si: Nauka a smlouvy 130:20–21; citát od Josepha Smitha (vpravo)

 Uplatněte 
 v praxi: Podívejte se na níže uvedený přehled. Všimněte si, jak poslušnost 

konkrétních zákonů vede ke konkrétním požehnáním. V pře-
hledu je uvedeno několik příkladů.
Nyní věnujte několik minut této činnosti:
1) Zapište si konkrétní požehnání, kterých si přejete dosáhnout 

při hledání práce, ve vlastním podnikání nebo ve vzdělávání. 
Použijte k tomu pravý sloupec.

2) Do levého sloupce napište zákony, kterých můžete být po-
slušni, abyste tato požehnání získali.

 Uplatněte 
 v praxi: Zapište si dvě nebo tři konkrétní možnosti, jak můžete být ve větší 

míře poslušni zákonů, které jste si vybrali:
  
 

BUĎTE POSLUŠNÍ A OBDRŽÍTE

Zákony či zásady Požehnání

Slovo moudrosti (NaS 89) Lepší zdraví, velké poznání

Desátky a oběti (Malachiáš 3:10–12) Časná a duchovní požehnání, úspěch v práci, ochrana

Chodit do práce každý den v čas Stálé zaměstnání a schopnost něco si ušetřit

Jíst zdravě a pravidelně cvičit Vynechání menšího počtu pracovních dní v důsledku nemoci

„Osvojil jsem si toto 
pravidlo: Když Pán 
přikazuje, udělej to.“
JOSEPH SMITH, v: History 
of the Church, 2:170

BUĎTE POSLUŠNÍ3
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„Pokud budeme upřed-
nostňovat požitky či 
i jen nezbytnosti nad 
poslušností, přijdeme 
o požehnání, která by 
nám [Bůh] rád dal.“
SPENCER W. KIMBALL, v: 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. 
Kimball (1982), 212

Tip pro vedoucího 
diskuse
Povzbuďte všechny, 
aby si dávali 
a dodržovali konkrétní 
závazky a aby učili 
svou rodinu.

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující kroky. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Každý den se cvičte v poslušnosti.
□ Učte této zásadě svou rodinu.
□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásady.

POSLUŠNOST PŘINÁŠÍ POŽEHNÁNÍ
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přečtěte si tento text.

Jak úžasné zaslíbení! „Ten, kdo zachovává 
přikázání [Boží], získává pravdu a světlo, 
až je oslaven v pravdě a zná všechny věci.“ 
[NaS 93:28.] …

Bratři a sestry, poslušnost je velikou zkouš-
kou tohoto života. „A budeme je tím zkou-
šeti,“ řekl Pán, „abychom viděli, budou- li 
činiti všechny věci, jež jim Pán, jejich Bůh, 
přikáže.“ [Abraham 3:25.]

Spasitel prohlásil: „Neboť všichni, kteří chtějí 
míti požehnání z rukou mých, se budou říditi 
zákonem, jenž byl určen pro ona požehnání, 
a podmínkami jeho, jak byly ustanoveny 
před založením světa.“ [NaS 132:5.]

Neexistuje větší příklad poslušnosti než 
příklad našeho Spasitele. Pavel o Něm 
poznamenal:

„Ačkoli byl Syn Boží, z toho však, což strpěl, 
naučil se poslušenství.

A tak dokonalý jsa, učiněn jest [původcem] 
spasení věčného [pro všechny, kteří ho po-
slouchají].“ [Židům 5:8–9.]

Spasitel projevoval ryzí lásku k Bohu tím, 
že vedl dokonalý život, a tím, že ctil své 
posvátné poslání. Nikdy nebyl domýšlivý. 
Nikdy se nepozvedal v pýše. Nikdy nebyl 
nepoctivý. Vždy byl pokorný. Vždy byl 
upřímný. Vždy byl poslušný. …

Když čelil utrpení v Getsemanech, kde 
trpěl takovou bolestí, že Jeho pot byl jako 
velké krůpěje krve kanoucí na zem [viz 
Lukáš 22:44], ztělesnil poslušného Syna 
řka: „Otče, chceš- li, přenes kalich tento ode 
mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se“ 
[Lukáš 22:42].

Tak jak Spasitel poučoval své první apoštoly, 
stejně tak poučuje vás i mne: „Následujte 
mne.“ [Jan 21:22.] Jsme ochotni uposlech-
nout?

Poznání, o něž usilujeme, odpovědi, po 
nichž toužíme, a sílu, s níž si dnes přejeme 
čelit překážkám složitého a měnícího se 
světa, můžeme získat tehdy, když jsme 
ochotně poslušni Pánových přikázání. Ještě 
jednou cituji slova Páně: „Ten, kdo za-
chovává přikázání [Boží], získává pravdu 
a světlo, až je oslaven v pravdě a zná 
všechny věci.“ [NaS 93:28.]

Pokorně se modlím o to, abychom mohli 
být požehnáni bohatými odměnami, které 
jsou slíbeny poslušným. Ve jménu Ježíše 
Krista, našeho Pána a Spasitele, amen.

(Thomas S. Monson, „Poslušnost přináší 
požehnání“, Liahona, květen 2013, 89, 92)
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HOSPODAŘTE S PENĚZI
 Zamyslete se: Proč je hospodaření s penězi tak těžké – a zároveň tak důležité?

 Video: „First Things First!“ [„To nejdůležitější nejdříve!“] (Nemáte toto 
video k dispozici? Přečtěte si scénář na další straně.)

 Diskutujte: Čemu jste se od těchto dětí naučili? Proč máme mít přehled o svých 
penězích? Proč máme spořit?

 Přečtěte si: Citát z brožurky Připravte každou nutnou věc; Nauka a smlouvy 
104:78 (vpravo)

 Uplatněte 
 v praxi: Níže jsou uvedeny čtyři kroky, které vám pomohou hospodařit 

s penězi tak, abyste mohli lépe sloužit druhým. Přečtěte si je. 
Diskutujte v rámci skupiny o tom, jak si z těchto kroků můžete 
vypěstovat návyk.

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující kroky. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Každý den uplatňujte svou schopnost hospodařit s penězi.
□ Učte této zásadě svou rodinu.
□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásady.

❶
PRACUJTE USILOVNĚ 

A CHYTŘE
Dokažte svému za-

městnavateli, že pra-
cujete usilovně každý 
den. Dokažte mu, že 

máte určitou hod-
notu. Buďte čestní.

❷
PLAŤTE DESÁTKY 

A OBĚTI
Když si vyděláte pe-

níze, nejprve zaplaťte 
desátek. Pak vám 
může Bůh žehnat.

❸
UTRÁCEJTE MÉNĚ, 
NEŽ VYDĚLÁVÁTE

Vytvořte si rozpo-
čet. Zaznamenávejte 
si, kolik vyděláváte a 
kolik utrácíte. Vyva-
rujte se dluhů. Vydě-
lávejte více. Utrácejte 
méně, než vyděláváte.

❹
KAŽDÝ DEN SI 

VYTVÁŘEJTE ÚSPORY
Abyste měli větší klid a 
byli svobodnější, každý 
den si něco ušetřete.

„Plaťte desátky a oběti 
…, vyvarujte se dluhu 
…, používejte rozpo-
čet …, stanovte si, jak 
zredukovat výdaje za 
věci, které nejsou ne-
zbytné … [a] ukázněte 
se, abyste žili v mezích 
rozpočtu.“
PŘIPRAVTE KAŽDOU 
NUTNOU VĚC: 
RODINNÉ FINANCE 
(brožurka, 2007), 3

„A opět, vpravdě pra-
vím vám ohledně dluhů 
vašich – vizte, mou 
vůlí je, abyste zaplatili 
veškeré dluhy své.“
NAUKA A SMLOUVY 
104:78

Tip pro vedoucího 
diskuse
Požádejte někoho, aby 
se podělil o to, jak tyto 
zásady žehnají jemu 
nebo jeho rodině.

HOSPODAŘTE 
S PENĚZI4
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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NEJDŘÍVE!
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přidělte  
členům jednotlivé role a přečtěte si tento scénář.

SITUACE: Malý chlapec a malá dívka, 
oblečeni jako dospělí, se chovají jako jejich 
rodiče.

CHLAPEC: Jsem doma, miláčku.

DÍVKA: Vítej doma. Panečku, ty vypadáš 
unaveně!

CHLAPEC: Ty taky. Hodně pracuješ, viď?

DÍVKA: Však víš, že máme pracovat, ne?

CHLAPEC: Dnes jsem vydělal 10 peněz.

DÍVKA: To je ale požehnání! Takže to 
nejdůležitější nejdříve. Zaplatíme nejprve 
desátek, souhlasíš?

CHLAPEC: Ale co když nám to nebude 
stačit na další věci?

DÍVKA: Tak musíme mít víru!

CHLAPEC: Tak dobře. A co dál?

DÍVKA: No, musíme nakoupit jídlo a lístky 
na autobus a zaplatit nájem. A pak by bylo 
pěkné, kdybychom si koupili židli. …

CHLAPEC: To ale nemůžeme. Vidíš? Ne-
máme na to dost peněz.

DÍVKA: Co kdybychom si něco půjčili?

CHLAPEC: Říká se, že dluh je nebezpečný. 
Nechceme se přece dostat do problémů.

DÍVKA: Tak dobře. Máš pravdu. Takže co 
uděláme s tímhle?

CHLAPEC: Uspoříme si to! Nikdy nevíš, co 
nás čeká.

DÍVKA: To je dobrý nápad. Ale nezbývá 
nám už nic na zábavu.

CHLAPEC: Vždyť máme jeden druhého! A 
já zkusím vydělat trochu víc.

DÍVKA: A já zkusím trochu méně utrácet!

CHLAPEC: A tak můžeme být šťastní – a 
soběstační!

DÍVKA: Přesně tak! To nebylo tak těžké. 
Proč z toho dospělí dělají takovou vědu?

CHLAPEC: Však víš. To jsou zkrátka 
dospělí!

„Zdá se, že v současné 
kultuře existuje jakýsi 
pocit nárokování. … 
Když se zbytečně 
zadlužujeme, … uvá-
díme sami sebe do 
dobrovolného otroctví, 
kdy věnujeme veškerý 
svůj čas, veškerou 
svou energii a veš-
keré své prostředky 
na splácení dluhů. … 
Je nutné, abychom 
[vytvářeli] plán útrat a 
úspor neboli rozpočet 
a abychom rozlišo-
vali mezi přáními a 
potřebami.“
ROBERT D. HALES, 

„Usilujte v životě o 
duchovní vyvýšené místo, 
a dosáhněte ho“ (Fireside 
Církevního vzdělávacího 
systému, březen 2009), 
6–7; speeches. byu. edu
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„Pročež, Pán Bůh 
dal člověku, aby 
jednal sám za sebe 

… [a muži a ženy 
jsou svobodní,] aby 
jednal[i] sam[i] za sebe 
a aby nebylo jednáno 
za ně.“
2. NEFI 2:16, 26

„Nebudeš líný; ne-
boť ten, kdo je líný, 
nebude jísti chléb ani 
nositi šat dělníka.“
NAUKA A SMLOUVY 42:42

PRACUJTE – PŘIJÍMEJTE ZODPOVĚDNOST
 Zamyslete se: Proč si podle vás Nebeský Otec přeje, abychom přijali osobní zodpo-

vědnost za svůj život?

 Video: „Sedrick’s Journey“ [„Sedrickovy cesty“] (Nemáte toto video k dispo-
zici? Přečtěte si text na další straně.)

 Diskutujte: Jak Sedrick používá svou svobodu jednání a přijímá zodpovědnost 
za svůj budoucí život? Co by se Sedrickovi stalo, kdyby vinil ze 
svých těžkostí někoho jiného?

 Přečtěte si: 2. Nefi 2:16, 26; Nauka a smlouvy 42:42 (vpravo)

 Uplatněte 
 v praxi: Obraťte se na člena skupiny, který je poblíž vás. Společně si přečtěte 

níže uvedený citát od Proroka Josepha Smitha. Popisuje v něm, v ja-
kých osobních podmínkách vyrůstal. Diskutujte o těchto otázkách:
• Jaká byla jeho časná situace?
• Co se z Prorokových slov dozvídáte o soběstačnosti?
• Co měl Prorok na mysli, když použil slova „neustálou prací“?

 Uplatněte 
 v praxi: Zamyslete se nad tím, jak převzít větší osobní zodpovědnost za 

svou soběstačnost. Zapište si dvě nebo tři věci, které chcete 
změnit ve svém jednání nebo postoji.
 

 

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující 
kroky. Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Procvičujte každý den schopnost přijímat zodpovědnost.
□ Učte této zásadě svou rodinu.
□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásady.

„Jelikož hmotné poměry mého otce byly velmi omezené, byli jsme nuceni praco-
vati vlastníma rukama, jsouce najímáni na jednodenní práci i jinak, jak jsme měli 
příležitost. Někdy jsme byli doma a někdy mimo a neustálou prací nám bylo 
umožněno získati dostatečné živobytí.“

Joseph Smith–Životopis 1:55

PRACUJTE – PŘIJÍMEJTE 
ZODPOVĚDNOST5
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„Bůh určil, aby tento 
život ve smrtelnosti 
vyžadoval téměř 
neustálé vyvíjení úsilí. 

… Prací zaopatřu-
jeme a obohacujeme 
život. … Práce buduje 
a zušlechťuje charakter, 
vytváří krásu, a jejím 
prostřednictvím slou-
žíme jeden druhému 
a Bohu. Zasvěcený 
život je naplněn prací, 
někdy opakující se, … 
jindy nedoceněnou, 
ale vždy je to práce, 
která zdokonaluje, …
pozvedává … a míří 
výš.“
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

„Zamyšlení nad 
zasvěceným 
životem“, Liahona, 
listopad 2010, 17

SEDRICKOVY CESTY
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přečtěte si tento text.

SEDRICK: Jmenuji se Sedrick Kambesabwe. 
Žiji v Demokratické republice Kongo. Jsem 
členem Církve Svatých posledních dnů.

Jsem misionářem odbočky ve vesnici Kipu-
sanga. Potřebuji se připravit na službu na 
misii v zahraničí. Abych mohl jet na misii, 
potřebuji pas, který nyní stojí 250 americ-
kých dolarů.

Vyděláváme si tak, že s otcem kupujeme 
banány. Některé vesnice produkují hodně 
banánů – například Tishabobo, Lusuku 
a Kamanda.

Tishabobo je asi 14 kilometrů odsud. Lu-
suku je skoro 30 kilometrů daleko. A Ka-
manda také asi 30 kilometrů. Jezdíme tam 
a kupujeme banány, které pak přivážíme, 
abychom je tady prodávali.

Jezdíme do těchto vesnic na kole. Doká-
žeme pobrat čtyři až šest trsů banánů.

Když jedu na kole, může mi jedna cesta 
trvat hodinu a půl, pokud kolo funguje 
tak, jak má, a pokud mám dost sil. Když 
je poledne a pálí slunce, jedu kvůli horku 
pomalu.

Pokud vstanu velmi brzy, dokážu za den 
zvládnout dvě cesty tam i zpět. Je to dobrý 
způsob, jak si vydělat na pas.

Nyní po troškách vydělávám peníze, takže 
mohu šetřit na školu i na misii. A nyní, po 
čtyřech letech práce, mám dost peněz na 
pas, a navíc mám ušetřeno 70 dolarů.



Week 3
Můj základ: zásady, dovednosti a návyky

1414

„Bratr Jaredův volal 
k Pánu řka: … vyrobil 
jsem čluny …, [a] není 
v nich žádného světla. 

… A Pán pravil …: Co 
chceš, abych učinil 

…? [A bratr Jaredův] 
vytavil ze skály šest-
náct malých kamenů 

… a volal opět k Pánu 
řka: … vím, ó Pane, že 
máš veškerou moc. … 
Tudíž dotkni se těchto 
kamenů …, aby mohly 
svítiti v temnotě.“
ETER 2:18–19, 23; 3:1, 4

Tip pro vedoucího 
diskuse
Dodávejte diskusím 
energii. Snažte se 
zapojit každého 
účastníka.

ŘEŠTE 
PROBLÉMY6

ŘEŠTE PROBLÉMY
 Zamyslete se: Proč podle vás Nebeský Otec dopouští, abychom se potýkali s pro-

blémy a s těžkostmi?

 Video: „Solve Problems and Make Decisions“ [„Řešení problémů a rozho-
dování“] (Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte si scénář na 
další straně.)

 Diskutujte: Co ovečka udělala, aby prasátku pomohla vyřešit jeho problém? 
(Zamyslete se nad tím, jak mu pomohla poznat, co má ve sku-
tečnosti za problém, promyslet různé možnosti a poté se rozhod-
nout a jednat.)

 Přečtěte si: Eter 2 a 3 (přečtěte si pouze výňatky uvedené vpravo)

 Diskutujte: Co bratr Jaredův udělal, aby vyřešil svůj problém?

 Uplatněte 
 v praxi: Níže jsou uvedeny tři kroky, kterými se můžete řídit, abyste dokázali 

s modlitbou a s vírou vyřešit jakékoli problémy. Přečtěte si je a dis-
kutujte o nich s některým členem skupiny. Každý z vás by si měl 
určit konkrétní problém, kterému čelí, a řídit se těmito kroky.

 Uplatněte Vyberte problém, s nímž se jako rodina potýkáte, a napište ho sem:
 v praxi:   

 
Během týdne se s rodinou snažte tento problém vyřešit. Pama-
tujte na to, aby se nevzdávali! Vyřešit problémy a něco změnit 
vyžaduje určitý čas.

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující kroky. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Použijte tyto kroky, abyste vyřešili problém, který jste po-
psali výše.

□ Učte této zásadě svou rodinu.
□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásady.

➊

➋➌
ŘEŠTE PROBLÉMY

ROZPOZNEJTE
Co je tím opravdovým problémem?

Promyslete 
možnosti
Jaká jsou možná 
řešení?
Které z nich je 
nejlepší?

Rozhodněte 
se a jednejte
Pomodlete se o vedení. 
Rozhodněte se. Poté 
jednejte s vírou. Dosáhli 
jste dobrých výsledků? 
Pokud ne, zkuste znovu 
postupovat podle  
1. až 3. kroku.
Nevzdávejte se!
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ŘEŠTE PROBLÉMY A ČIŇTE ROZHODNUTÍ
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přidělte  
členům jednotlivé role a přečtěte si tento scénář.

PRASÁTKO: Mám hrozný hlad! Farmář 
odjel. Jeho syn je líný a já jsem nedostalo 
krmení! Co budu dělat?

OVEČKA: Ahoj prasátko! V čem je problém?

PRASÁTKO: Problém? Problém? To je 
přece jasné! Mám hrozný hlad!

OVEČKA: Hmmm. Ty máš ale jiný problém.

PRASÁTKO: Cože? Jak to myslíš? Mám 
hlad! A ten líný kluk nedělá, co má.

OVEČKA: Dobře, ale to je jeho problém. 
Ty máš tento problém: kde ty samo můžeš 
najít něco k jídlu?

PRASÁTKO: Já? Najít něco k jídlu?

OVEČKA: Přesně tak. Jaké máš možnosti?

PRASÁTKO: No, můžu tady zůstat a čekat!

OVEČKA: To je jedna možnost. Funguje to?

PRASÁTKO: No… … Nic moc. … Kdy-
bych se odsud dostalo ven, možná bych 
mohlo něco najít na smetišti.

OVEČKA: To je další možnost. Všimla 
jsem si, že chlapec nechal odemčenou 
branku.

PRASÁTKO: Ale já jsem odsud nikdy ni-
kam neodešlo. A co když tam stejně nebude 
nic k jídlu?

OVEČKA: Je na čase se rozhodnout a něco 
udělat – buď zůstat, nebo se někam vydat.

PRASÁTKO: Tak dobře. Takže je to můj 
problém, je to tak?

OVEČKA: Přesně tak.

PRASÁTKO: A smetiště je nejlepší mož-
nost, jak najít něco k snědku.

OVEČKA: Když myslíš, tak asi ano.

PRASÁTKO: Takže se potřebuji rozhod-
nout a jednat.

OVEČKA: Vypadá to tak.

PRASÁTKO: Dobře. … Tak jo. … Jdu na 
to. [Začne se krmit.] Hele, ovečko, tohle je 
bašta!

OVEČKA: Zvládlo jsi to skvěle, prasátko!

„K tomu, abychom se 
přizpůsobili místním 
okolnostem, je někdy 
zapotřebí použít 
tvořivý přístup. Máme 
všeobecná vodítka 
a zásady, ale Pán od 
nás očekává, že si své 
problémy pomůžeme 
vyřešit. … Jsme myslící, 
rozumně uvažující 
lidské bytosti. Jsme 
schopni rozpoznat 
své potřeby, pláno-
vat, stanovovat si cíle 
a řešit své problémy. 

… Až příliš často 
se lidé drží názorů, 
myšlenek a postojů 
k životu, které nefun-
gují. Tvořivý přístup 
je ukázněný přístup 
k uspokojení životních 
potřeb.“
ROBERT D. HALES, „Every 
Good Gift“, New 
Era, Aug. 1983, 8–9
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„A Pán nazval lid svůj 
Sionem, protože byli 
jednoho srdce a jedné 
mysli … a nebylo 
žádných chudých mezi 
nimi.“
MOJŽÍŠ 7:18

BUĎTE SJEDNOCENI, SPOLUPRACUJTE
 Zamyslete se: Co to znamená „být sjednoceni“? Co to má do činění s dosažením 

soběstačnosti?
 Video: „In the Lord’s Way“ [„Po způsobu Páně“] (Nemáte toto video 

k dispozici? Přečtěte si text na další straně.)

 Diskutujte: Čemu nás toto poselství učí ohledně toho, jak si máme navzájem 
sloužit a pomáhat?

 Přečtěte si: Mojžíš 7:18; Nauka a smlouvy 104:15–17 (vpravo)

 Uplatněte 
 v praxi: Proveďte níže uvedenou činnost:

1) V duchu se sami zamyslete nad svými talenty, nad kontakty 
a dalšími zdroji, které máte k dispozici. Jak mohou vaše dary 
pomoci ostatním členům skupiny stát se soběstačnějšími? Své 
myšlenky si zapište:

 

 
2) V rámci skupiny se mezi sebou podělte o talenty, kontakty a další 

zdroje, které jste si zapsali. Zapište si kontakty nebo zdroje, které 
mají k dispozici ostatní a které by vám mohly pomoci.

  

 
3) Nyní si níže vypište zdroje, které jsou dostupné v církevním 

středisku pro podporu soběstačnosti – včetně poradců, počí-
tačů atd. Proč tyto zdroje potřebujete?

 

 
4) Jaké zdroje, které máte k dispozici, mohou vám i ostatním 

pomoci stát se soběstačnými?
 

 
5) Jak pomůžete druhým na jejich cestě k dosažení soběstačnosti?
 

 
6) Jak můžete na své vlastní cestě využít pomoc od druhých?
 

 

„A záměrem mým je 
postarati se o svaté mé, 
neboť všechny věci 
jsou moje. Ale to musí 
nezbytně býti učiněno 
mým vlastním způ-
sobem; a vizte, toto 
je ten způsob, který 
jsem já, Pán, ustano-
vil, abych se postaral 
o svaté své, aby chudí 
byli oslaveni tím, že 
bohatí jsou poníženi. 
Neboť země je plná, a 
je více než dosti.“
NAUKA A SMLOUVY 
104:15–17

BUĎTE SJEDNOCENI, 
SPOLUPRACUJTE7
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 Přečtěte si: Abyste si procvičili schopnost sjednotit se, můžete vyzkoušet toto:
• Pomáhejte své rodině se ve větší míře sjednotit  

a společně pracovat.
• Promluvte si s členy svého sboru, kteří jsou soběstační. Zep-

tejte se jich, kteří lidé nebo jaké zdroje jim pomohli. Zeptejte 
se jich, zda by vám pomohli a poradili!

• Navštivte tři místa ve své obci, kde naleznete zdroje nebo pro-
středky, které vám pomohou stát se soběstačnějšími. Zapište si, 
jaké služby tato místa poskytují. Začněte je využívat!

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující kroky. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Procvičujte si spolupráci s druhými (spolupracujte s rodi-
nou, se členy sboru a pracujte s výše uvedenými zdroji ve 
své obci).

□ Učte této zásadě svou rodinu.
□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásady.

PO ZPŮSOBU PÁNĚ
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přečtěte si tento text.

PRESIDENT EYRING: Zásady církevního 
programu sociální péče neplatí jen v jedné 
době nebo na jednom místě. Platí za všech 
dob a na všech místech. …

Způsob, jak toho dosáhnout, je jasně dán. 
Ti, kteří toho nashromáždili více, se mají 
pokořit a pomáhat těm, kteří jsou v nouzi.

Ti, kteří mají hojnost, mají dobrovolně 
obětovat něco ze svého pohodlí, času, 
dovedností a zdrojů, aby ulevili utrpení 
těch, kteří jsou v nouzi. A tato pomoc má 
být poskytnuta tak, aby posílila schopnost 
příjemců postarat se sami o sebe [a poté se 
starat o druhé].

Když je to vykonáno takto, po způsobu 
Páně, stane se něco úžasného. Dárce i pří-
jemce jsou požehnáni.

(Henry B. Eyring, proslov pronesený při za-
svěcení střediska sociální péče Sugarhouse 
Utah Welfare Services Center, červen 2011, 
lds. org; slova v závorce president Eyring 
připojil během rozhovoru v březnu 2014)

PRESIDENT UCHTDORF: Bratři a sestry, 
každý z nás má smluvní zodpovědnost být 
citlivý vůči potřebám druhých a sloužit tak, 
jako sloužil Spasitel – pomáhat a žehnat 
lidem kolem nás a pozvedat je.

Odpověď na naši modlitbu často nepřichází 
tehdy, když jsme na kolenou, ale když jsme 
na nohou a sloužíme Pánu a těm, kteří 
jsou kolem nás. Nesobecké skutky služby 
a zasvěcení zušlechťují našeho ducha, 
odstraňují šupiny z našich duchovních očí 
a otevírají okna nebes. Když se staneme 
odpovědí na něčí modlitbu, často najdeme 
odpověď i na tu svou.

(Dieter F. Uchtdorf, „Čekání na cestě do 
Damašku“, Liahona, květen 2011, 75–76)

„Když spolupracujeme, 
… můžeme dosáhnout 
čehokoli. Takto odstra-
níme slabost jednoho 
člověka, který je osa-
mocen, a nahradíme 
ji silou mnoha, kteří 
slouží pospolu.“
THOMAS S. MONSON, 

„Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values“, 
Ensign, May 1999, 118
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„Budu mluviti k tobě 
v mysli tvé a v srdci 
tvém skrze Ducha 
Svatého, jenž sestoupí 
na tebe a jenž bude 
dlíti v srdci tvém.“
NAUKA A SMLOUVY 8:2

KOMUNIKUJTE – ŽÁDEJTE A NASLOUCHEJTE
 Zamyslete se: Zažili jste někdy, že Nebeský Otec zodpověděl vaše modlitby 

ohledně vaší práce, podnikání nebo vzdělání?

 Video: „Creating Lift“ [„Vytváření vztlaku“] (Nemáte toto video k dispo-
zici? Přečtěte si text na další straně.)

 Diskutujte: Jak se máme podle presidenta Uchtdorfa pozvednout nad světské 
starosti? Existují chvíle, kdy nedokážeme rozpoznávat odpovědi 
na své modlitby? Je nezbytnou součástí modlitby i naslouchání?

 Přečtěte si: Nauka a smlouvy 8:2; citát od staršího Nelsona (vpravo)

 Diskutujte: V rámci skupiny diskutujte o těchto otázkách: Proč je naslouchání 
nezbytnou dovedností? Jak nám může pozorné naslouchání po-
máhat v práci?

 Uplatněte 
 v praxi: Proveďte tuto činnost, abyste se naučili zdokonalovat v dovednosti 

naslouchat druhým:
• V rámci skupiny si přečtěte níže uvedené kroky a krátce 

o nich diskutujte.
• Požádejte jednoho nebo dva členy skupiny, aby ostatním 

vyprávěli o nějaké těžkosti nebo otázce, kterou mají. Všichni 
ostatní se mají snažit naslouchat, přičemž se budou řídit tě-
mito kroky.

• Zeptejte se členů skupiny, kteří hovořili, jak se cítili, když se 
jim ostatní snažili opravdu naslouchat.

❶ SOUSTŘEĎTE SE
• Zaměřte se na to, co mluvčí říká, 

a na řeč jeho těla.
• Nepřerušujte ho.  ➋ VYJADŘUJTE ZÁJEM

• Dívejte se na řečníka.
• Používejte slova jako „ano“ 

nebo „aha“.
• Řečníkovi poděkujte. 

➌ SHRNUJTE, CO SLYŠÍTE
• Řekněte: „Takže vy se 

domníváte…“
• Poté zopakujte, co jste slyšeli. 

➍ PTEJTE SE
• Zeptejte se: „Rozuměl jsem 

tomu správně, že …?“
• Počkejte na odpověď 

a naslouchejte. 

„Vaše duše bude 
požehnána, když se 
budete učit naslouchat 
a když pak budete 
naslouchat, abyste 
se učili od svých dětí, 
rodičů, manželského 
partnera, bližních 
a vedoucích Církve – 
a to vše prohloubí vaši 
schopnost slyšet rady 
z výsosti.“
RUSSELL M. NELSON, 

„Listen to Learn“, 
Ensign, May 1991, 24

KOMUNIKUJTE – ŽÁDEJTE 
A NASLOUCHEJTE8
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„Náš Nebeský Otec slyší 
modlitby svých dětí, 
které po celé zemi 
úpěnlivě prosí o jídlo, 
aby se mohly najíst, 
o oblečení, aby se 
oblékly, a o důstojnost 
nabytou tím, že jsou 
schopny se postarat 
samy o sebe.“
HENRY B. EYRING, 

„Příležitosti konat dobro“, 
Liahona, květen 2011, 22

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující kroky. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Procvičujte s rodinou kroky vedoucí k lepšímu naslou-
chání:
◼ Požádejte některého člena rodiny, aby se podělil o něja-

kou těžkost nebo otázku, s kterou zápolí.
◼ Až mu budete naslouchat, uplatněte výše uvedené 

kroky vedoucí k lepšímu naslouchání.
□ Učte této zásadě svou rodinu.
□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásady.

VYTVÁŘENÍ VZTLAKU
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přečtěte si tento text.

PRESIDENT UCHTDORF: K tomu, aby se 
letadlo dostalo ze země, musí být povzne-
seno vztlakem. V aerodynamice nastává 
vztlak v okamžiku, kdy vzduch proudí 
kolem křídel letadla takovým způsobem, 
že tlak pod křídlem je vyšší než tlak nad 
křídlem. Když je vztlak, který tlačí vzhůru, 
silnější než gravitace, která táhne dolů, 
letadlo se zvedne ze země a dosáhne letu.

Podobně se můžeme povznést i ve svém 
duchovním životě. Když je síla, která nás 
tlačí k nebi, větší než pokušení a úzkost, 
které nás táhnou dolů, můžeme se vznést 
a stoupat do sféry Ducha.

Přestože je mnoho zásad evangelia, které 
nám pomáhají, abychom se povznesli, rád 
bych se zaměřil hlavně na jednu.

[Modlitba!]

Modlitba je jednou ze zásad evange-
lia, které povznášejí. Modlitba má moc 
povznést nás nad naše [světské starosti. 
Modlitba nás může] pozvednout skrze 
mračna úzkosti [či] temnoty až k jasnému 
a průzračnému obzoru.

Největším požehnáním, výsadou a příle-
žitostí, kterou jako děti Nebeského Otce 
máme, je to, že s Ním můžeme rozmlouvat 
[skrze modlitbu]. Můžeme s Ním hovořit 
o svých životních zkušenostech, zkouškách 
a požehnáních. Můžeme [kdykoli a kdekoli] 
naslouchat, dokud neobdržíme celestiální 
vedení Ducha Svatého.

(Dieter F. Uchtdorf, „Prayer and the Blue 
Horizon“, Ensign nebo Liahona, June 
2009, 5–6; slova v závorkách připojil pre-
sident Uchtdorf během rozhovoru v březnu 
2014)

„Musíme žádat o po-
moc svého Nebeského 
Otce a usilovat o sílu 
skrze Usmíření Jeho 
Syna, Ježíše Krista. 
[Toto] nám v časných 
i duchovních záležitos-
tech umožňuje stát se 
prozíravým zaopatřo-
vatelem pro sebe i pro 
druhé.“
ROBERT D. HALES, 

„Staňte se prozíravým 
zaopatřovatelem – časně 
i duchovně“, Liahona, 
květen 2009, 8
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VYTRVEJTE
 Zamyslete se: Jak se můžeme naučit vytrvale pracovat na nějakém úkolu, dokud 

ho nesplníme?

 Video: „Only a Stonecutter“ [„Pouhý kameník“] (Nemáte toto video 
k dispozici? Přečtěte si text na další straně.)

 Diskutujte: Jak se můžeme naučit vytrvat i tehdy, kdy je to pro nás těžké? Jak 
důvěra v Pána ovlivňuje naši schopnost vytrvat?

 Přečtěte si: Citát od presidenta Fausta; Židům 12:1; Nauka a smlouvy 58:4 
(vpravo)

 Uplatněte 
 v praxi: Společně se snažte osvojit si schopnost vytrvat a překonávat těž-

kosti:
• V rámci skupiny si přečtěte jednotlivé kroky níže uvedeného 

vzoru jednání.
• Obraťte se na některého člena skupiny. Zeptejte se jeden dru-

hého, zda se potýká s nějakou zodpovědností nebo úkolem, 
který je velmi obtížný.

• Jeden druhému pomozte projít si čtyři níže uvedené kroky 
a diskutujte přitom o oné náročné zodpovědnosti nebo úkolu.

• Dejte si vzájemně závazek, že vytrváte – že budete na dané 
zodpovědnosti nebo na daném úkolu pracovat tak dlouho, 
dokud ji nebo jej úspěšně nesplníte.

➊
ZACHOVÁVEJTE  

SI POZITIVNÍ  
POSTOJ

Sepište si svá 
požehnání.

➋
PAMATUJTE NA 

SPOLUPRÁCI 
S DRUHÝMI

Požádejte přátele, vrs-
tevníky, členy skupiny 

a další lidi o pomoc.

➌
NAHRAĎTE  

OBAVY  
VÍROU

Vyvarujte se pochyb-
ností. Pamatujte na 

to, že Pán má veškerou 
moc. Volejte k Němu 
a přijímejte Jeho vůli.

➍
KRÁČEJTE KUPŘEDU 

S TRPĚLIVOSTÍ 
A ODVAHOU

Nikdy, nikdy, nikdy 
se nevzdávejte; vy-

trvejte s vírou.

„Nestaňte se obětí pokušení, které chytilo do pasti Lamana a Lemuela. Píše se, že když dostali onen velkolepý 
úkol získat Labanovy desky, reptali a tvrdili, že to, co jim bylo nařízeno vykonat, je těžké. A tak přišli o svou 
příležitost a o svou odměnu. Kéž máte spíše takový postoj jako jejich bratr Nefi: ‚Půjdu a učiním věci, které 
přikázal Pán.‘ (Viz 1. Nefi 3:5–7.)“

Thomas S. Monson, Teachings of Thomas S. Monson (2011), 54

„Vytrvalost projevují ti, 
kteří … se nevzdávají, 
ani když ostatní říkají: 
‚To se nikdy nepodaří.‘“
JAMES E. FAUST, 

„Vytrvalost“, Liahona, 
květen 2005, 51

„Skrze trpělivost ko-
nejme běh uloženého 
sobě boje.“
ŽIDŮM 12:1

„Po mnohém soužení 
přicházejí požehnání.“
NAUKA A SMLOUVY 58:4

VYTRVEJTE9
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 Uplatněte 
 v praxi: Vyberte si nějaký problém, s nímž se potýká vaše rodina. Použijte 

výše uvedený vzor jednání a určete dvě nebo tři možnosti, jak 
můžete kráčet kupředu ve víře a s důvěrou, že Bůh se o vás postará:
  
 

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující kroky. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Vytrvávejte v tom, co jste si stanovili výše.
□ Učte této zásadě svou rodinu.
□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásady.

POUHÝ KAMENÍK
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přečtěte si tento text.

STARŠÍ HOLLAND: John R. Moyle byl pio-
nýr z Anglie, který přešel Spojené státy s ruč-
ním vozíkem. Usadil se v Alpine v Utahu, 
asi 35 kilometrů od chrámu Salt Lake.

Brigham Young povolal bratra Moylea, aby 
byl během stavby chrámu Salt Lake hlav-
ním vedoucím kamenických prací.

Aby měl bratr Moyle jistotu, že bude každé 
pondělí v 8 hodin v práci, vyrážel pěšky na 
pětatřicetikilometrovou cestu okolo 2. ho-
diny ráno. V práci končíval v pátek v 5 
hodin odpoledne a pak se vydal na cestu 
domů, kam dorazil krátce před půlnocí. To-
hoto režimu se držel každý týden po téměř 
20 let, kdy se podílel na stavbě chrámu.

Když byl bratr Moyle jednou o víkendu 
doma, jedna z jeho krav se při dojení 
splašila a kopla ho do nohy, přičemž mu 
roztříštila kost těsně pod kolenem.

Protože na farmě neměli žádnou odpovída-
jící lékařskou pomoc, jeho rodina a přátelé 
vysadili dveře z pantů a přivázali ho na 
tento provizorní operační stůl. Pak vzali 
pilu, kterou používali na odřezávání větví 
z nedalekého stromu, a amputovali mu 
nohu jen několik centimetrů pod kolenem.

Když se noha začala konečně uzdravovat, 
bratr Moyle vzal kus dřeva a vyřezal si 
umělou. Nejprve chodil doma. Pak ob-
cházel dvůr. Nakonec se vydal obejít svůj 
pozemek.

Když měl pocit, že dokáže snést tu bolest, 
nasadil si dřevěnou nohu, došel pěšky 35 
kilometrů k chrámu Salt Lake, vylezl na 
lešení a s dlátem v ruce vytesal nápis „Holi-
ness to the Lord“ [„Svatost Pánu“].

(Viz také Jeffrey R. Holland, „Jako holubice 
k našim oknům“, Liahona, červenec 2000, 
93.)

„Naší zodpovědností 
je pozvednout se 
z průměrnosti ke 
způsobilosti, z nezdaru 
k úspěchu. Naším 
úkolem je stát se co 
nejlepšími. Jedním 
z největších darů, 
které nám Bůh dává, 
je radost z dalšího po-
kusu, protože žádné 
selhání nemusí nikdy 
být konečné.“
THOMAS S. MONSON, 

„The Will Within“, 
Ensign, May 1987, 68
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Tip pro vedoucího 
diskuse
Pomáhejte všem 
zaměřovat se na činy 
– nikoli jen na slova.

PROJEVUJTE BEZÚHONNOST
 Zamyslete se: Proč podle vás Pán miluje ty, kteří se vyznačují„bezúhonnost[í] 

srdce“? (Viz Nauka a smlouvy 124:15.)

 Video: „What Shall a Man Give in Exchange for His Soul?“ [„Kterou dá 
člověk odměnu za duši svou?“] (Nemáte toto video k dispozici? 
Přečtěte si text na další straně.)

 Diskutujte: Co to znamená být bezúhonný? Kvůli jakým nevýznamným věcem 
například lidé obětují svou duši, aby v tomto životě něčeho dosáhli?

 Přečtěte si: Články víry 1:13; Mosiáš 4:28; Job 27:5 (vpravo)

 Uplatněte 
 v praxi: Ohodnoťte sami sebe v níže uvedených oblastech.

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující kroky. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Každý den projevujte bezúhonnost.
□ Učte této zásadě svou rodinu.
□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásady.

Vedle každé položky napište číslo, které vyjadřuje, jak často se takto chováte.  
1 = nikdy, 2 = občas, 3 = často, 4 = téměř vždy, 5 = vždy
 ___1. Dodržuji všechny sliby, závazky a smlouvy.
 ___2. Vždy uvádím úplnou pravdu v tom, co říkám, i v tom, co si zaznamenávám.
 ___3. Nepřeháním, aby se něco zdálo být lepší, než to ve skutečnosti je.
 ___4. Vracím vše, co si vypůjčím, a neberu si to, co mi nepatří.
 ___5. Jsem naprosto věrný(á) svému manželskému partnerovi ve slovech i skutcích.
 ___6. Nikdy nepodvádím, ani tehdy, když vím, že by mě nikdo nepřistihl.
 ___7. Když najdu něco, co mi nepatří, vrátím to vlastníkovi.
 ___8. Vždy splácím vypůjčené peníze, včetně půjček z církevního Stálého vzděláva-

cího fondu.

PROJEVUJTE 
BEZÚHONNOST

„Věříme, že máme být 
čestní.“
ČLÁNKY VÍRY 1:13

„A chtěl bych, abyste 
si pamatovali, že ten, 
kdo si mezi vámi vy-
půjčí od bližního svého, 
má mu navrátiti to, co 
si půjčil, jak si umluvil, 
nebo jinak se dopouš-
tíš hříchu; a možná 
způsobíš, že se hříchu 
dopustí i bližní tvůj.“
MOSIÁŠ 4:28

„Dokudž dýchati budu, 
neodložím upřímosti 
své od sebe.“
JOB 27:5

10
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KTEROU DÁ ČLOVĚK ODMĚNU ZA DUŠI SVOU?
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přečtěte tento text.

STARŠÍ ROBERT C. GAY: Spasitel jednou 
položil svým učedníkům tuto otázku: „Kte-
rou dá člověk odměnu za duši svou?“

Pečlivě uvažovat nad touto otázkou mě před 
lety naučil můj otec. V dětství mi rodiče 
zadávali různé domácí práce a za tuto práci 
mi dávali kapesné. Za tyto peníze, něco 
přes 50 centů týdně, jsem chodíval do kina. 
Lístek pro 11leté dítě tehdy stával 25 centů. 
25 centů mi díky tomu zbylo na čokoládové 
tyčinky po 5 centech. Film a pět tyčinek! Co 
víc jsem si mohl přát?

Všechno klapalo až do mých 12 let. Jednou 
odpoledne jsem si ve frontě všiml, že lístek 
pro 12leté stojí 35 centů, což znamenalo 
o 2 tyčinky méně. Nebyl jsem zcela při-
praven přinést takovou oběť, a tak jsem 
uvažoval: „Nevypadáš jinak než před týd-
nem.“ Přistoupil jsem k pokladně a požádal 
o lístek za 25 centů. Pokladní ani nemrkla 
a já jsem si koupil svých obvyklých pět 
tyčinek místo tří.

Hrdý na svůj úspěch jsem pak spěchal 
domů, abych o svém skvělém kousku 
vyprávěl tatínkovi. Podrobně jsem mu vše 
popisoval, ale on neříkal nic. Když jsem do-
mluvil, jen se na mě podíval a řekl: „Synu, 
prodal bys svou duši za pětník?“ Jeho slova 
se zabodla do mého 12letého srdce. Na tuto 
lekci jsem nikdy nezapomněl.

(Robert C. Gay, „Kterou dá člověk odměnu za 
duši svou?“, Liahona, listopad 2012, 34.)

„Bezúhonnost … 
znamená to, že vždy 
děláme to, co je 
správné a dobré, bez 
ohledu na okamžité 
následky. Znamená to, 
že jsme spravedlivými 
z hloubi duše, a to 
nejen ve svých činech, 
ale především ve svých 
myšlenkách a ve svém 
srdci. … Trochu lhaní, 
trochu podvádění 
nebo trochu nepocti-
vého využívání dru-
hých – nic z toho není 
pro Pána přijatelné. … 
Vrcholnou odměnou 
za bezúhonnost je 
stálé společenství Du-
cha Svatého, … [který 
nás] povede ve všem, 
co děláme.“
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

„Personal Integrity“, 
Ensign, May 1990, 30–33



Week 3
Můj základ: zásady, dovednosti a návyky

2424

USILUJTE O VĚDOMOSTI A VZDĚLÁNÍ
 Zamyslete se: Proroci říkají, že vzdělání je klíč k příležitostem. Kdy jste byli svědky 

toho, že toto skutečně platí?

 Video: „The Glory of God Is Intelligence“ [„Sláva Boží je inteligence“] (Ne-
máte toto video k dispozici? Přečtěte si scénář na další straně.)

 Diskutujte: Proč je podle Alexandrových slov celoživotní vzdělávání důležité? 
Jaký má Emelda názor na vzdělání a na usilovné studium? Jak ji 
pomohla půjčka ze Stálého vzdělávacího fondu? Byl toto dobrý 
důvod k tomu, aby se zadlužila?

 Přečtěte si: Nauka a smlouvy 88:118–19; Příručka 2, 6.1.1 (vpravo)

 Uplatněte 
 v praxi: V průběhu celého života se můžeme neustále učit. Do níže uvedené 

tabulky si zapište něco z toho, čemu jste se v nedávné době nau-
čili z každého tohoto zdroje vzdělání.

ZDROJ VZDĚLÁNÍ CO JSEM SE Z TOHOTO ZDROJE 
NEDÁVNO NAUČIL(A)

Lidé kolem mě, moji 
vedoucí

Životní zkušenosti

Knihy a média

Třída/učitelé

Písma, chrám, Duch Svatý

„Hledejte pilně slova 
moudrosti a učte jim 
jeden druhého; ano, 
vyhledávejte slova 
moudrosti z nejlepších 
knih; usilujte o vědo-
mosti, dokonce stu-
diem a také vírou. … 
Zřiďte dům … učení.“
NAUKA A SMLOUVY 
88:118–119

„[Členové Církve se 
mají] zdokonalovat ve 
schopnosti číst, psát 
a ovládat základní ma-
tematické počty. Mají 
získat nejvyšší možné 
vzdělání, včetně 
formálního či technic-
kého vzdělání, je- li to 
možné.“
PŘÍRUČKA 2, 6.1.1

USILUJTE O VĚDOMOSTI 
A VZDĚLÁNÍ11
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 Diskutujte: Jak se můžete každý den dál učit a růst?

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující kroky. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Vyhledávejte příležitosti k tomu, abyste se něčemu naučili, 
a získané poznatky si zapisujte.

□ Seznamujte svou rodinu s různými zdroji celoživotního 
vzdělávání. Zamyslete se nad možnostmi, jak může vaše 
rodina získat další vzdělání – ať již se jedná o dospělé, 
nebo o děti.

□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásady.

SLÁVA BOŽÍ JE INTELIGENCE
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přidělte čle-
nům jednotlivé role a přečtěte si tento scénář.

VYPRAVĚČ: Alexander je muž z Peru, 
který zasvětil svůj život studiu a výuce. 
Toto je jeho vyprávění:

ALEXANDER: Když jsem byl malý, otec 
nás učil, abychom studovali a cenili si 
vzdělání.

Existují dvě věci, díky nimž můžeme 
v tomto životě růst a prosperovat. Zaprvé 
– musíme být věrní a vytrvat do konce. 
Zadruhé – musíme studovat a učit se.

V průběhu života jsem zjistil, že vzdělání 
je klíčovým časným prostředkem k tomu, 
abychom v životě dosáhli svých cílů.

Šel jsem na misii jen s velmi malou zna-
lostí evangelia, ale s velkou touhou dělat to, 
co je správné, a učit se.

Jsem přesvědčen, že i když jsem přitom 
nechodil do žádné třídy, má misie byla 
tou nejlepší příležitostí v životě, abych se 
něčemu naučil.

Využívám příležitosti k tomu, abych se učil, 
ať již jsem kdekoli – doma, v práci, v Církvi, 
na univerzitě, nebo dokonce v autobusu. 
Vždy se snažím něčemu se naučit.

Chrám je tím nejdůležitějším místem mého 
života a nejlepší školou na zemi.

VYPRAVĚČ: Emelda je obrácená do Církve 
z Jihoafrické republiky, která dosáhla svého 
snu díky půjčce ze Stálého vzdělávacího 
fondu. Podělila se o své svědectví:

EMELDA: To, že jsem jedna z nejlepších 
studentek, není moje zásluha; je to zásluha 
Církve! Věděla jsem, že když vstoupím do 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních 
dnů, přenese mě to do vyšších duchovních 
sfér, ale nedokázala jsem si představit, že 
mně to otevře dveře i z akademického hle-
diska. …

Učení se evangeliu mi opravdu otevřelo oči. 
Uvědomila jsem si díky němu, že zodpověd-
nost za svůj osud nesu já sama. … Nepo-
chybuji o tom, že nehledě na naši stávající 
situaci a na to, co možná pociťujeme, 
s námi má Nebeský Otec dobré záměry.

„Naší zodpovědností 
a úkolem je zaujmout 
své místo ve světě 
podnikání, vědy, státní 
správy, medicíny, vzdě-
lání a v každém dalším 
přínosném a tvoři-
vém povolání. Naší 
povinností je vycvičit 
ruce a vyškolit mysl, 
abychom vynikali ve 
světské práci, jež bude 
požehnáním pro celé 
lidstvo.“
GORDON B. HINCKLEY, 

„A City upon a Hill“, 
Ensign, July 1990, 5
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DRŽTE SE SVÉHO CÍLE, PŘIJMĚTE OBŘADY
 Zamyslete se: Co nám brání dělat to, na čem záleží nejvíce?

 Video: „Doing What Matters Most“ [„Dělejte to, na čem záleží nejvíce“] 
(Nemáte toto video k dispozici? Přečtěte si scénář na další straně.)

 Diskutujte: Jakými nedůležitými věcmi například lidé marní čas? Pán přikázal 
Josephu Smithovi, aby dal postavit chrámy, přestože byli členové 
Církve velmi chudí. Proč?

 Přečtěte si: Nauka a smlouvy 84:20; 136:4; 1. Nefi 18:2–3 (vpravo)

 Přečtěte si: „Zákonitost obhospodařování půdy“ (na další straně)

 Diskutujte: Co Pán zjevil staršímu Widtsoeovi v chrámu? Co Pán zjevil Nefimu 
na hoře?
Proč je během usilování o dosažení soběstačnosti tak důležité, 
abychom byli hodni vstupu do chrámu?
Přečtěte si ve dvojici níže uvedený verš. Co podle vás znamená, 
že se prostřednictvím chrámového uctívání připravujeme v životě 
přijmout každou nutnou věc? Diskutujte o tom, co to znamená 
pro váš život a pro váš cíl dosáhnout soběstačnosti.

 Učiňte závazek: Dejte si závazek, že během tohoto týdne splníte následující kroky. 
Po splnění každého úkolu zaškrtněte odpovídající políčko:

□ Chovejte se každý den tak, abyste vykazovali způsobilost 
pro vstup do chrámu.

□ Učte této zásadě svou rodinu. Učte je o tom, jak jim na-
vštěvování chrámu pomůže v tom, aby se jim duchovně 
i časně dařilo, a diskutujte s nimi o tom, co musí člověk 
dělat, aby obdržel Pánovu moc, která se nachází v chrá-
mových obřadech.

□ Nadále uplatňujte i předcházející základní zásady.

„A dej, Svatý Otče, aby všichni ti, již budou uctívati v tomto domě, 
mohli býti … připraveni, aby získali každou nutnou věc.“

Nauka a smlouvy 109:14–15

„V obřadech jeho 
se projevuje moc 
božskosti.“
NAUKA A SMLOUVY 84:20

„A toto bude naše 
smlouva – že budeme 
kráčeti ve všech naří-
zeních Páně.“
NAUKA A SMLOUVY 136:4

„Stavěl jsem [loď] po 
způsobu, který mi 
ukázal Pán; pročež, ne-
bylo to po způsobu lidí. 
A já, Nefi, jsem často 
vystupoval na horu 
a často jsem se modlil 
k Pánu; pročež mi Pán 
ukazoval veliké věci.“
1. NEFI 18:2–3

DRŽTE SE SVÉHO CÍLE, 
PŘIJMĚTE OBŘADY12
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DĚLEJTE TO, NA ČEM ZÁLEŽÍ NEJVÍCE
Pokud se nemůžete podívat na zmíněné video, přečtěte tento scénář.

VYPRAVĚČ: Jedné temné prosincové noci 
na Floridě spadlo letadlo. Zahynulo více než 
100 lidí. Došlo k tomu pouhých 30 kilome-
trů od místa, kde by se dalo bezpečně přistát.

PRESIDENT UCHTDORF: Po nehodě se 
vyšetřovatelé snažili najít příčinu. Podvozek 
se vysunul správně. Letadlo bylo v per-
fektním mechanickém stavu. Vše fungovalo 
správně – kromě jedné věci: jedné spálené 

žárovičky. Tato žárovička – v ceně asi 20 
centů – spustila sled událostí, které nakonec 
vedly k tragické smrti více než 100 lidí.

Samozřejmě, že nehodu nezpůsobila roz-
bitá žárovička; stalo se to kvůli tomu, že 
posádka zaměřila svou pozornost na něco, 
co v té chvíli považovala za důležité – a při-
tom ztratila ze zřetele to, na čem záleželo 
nejvíce.

Sklon zaměřovat se na nevýznamné věci na 
úkor těch podstatných nemají jen piloti, ale 
každý z nás. Ohrožuje nás to všechny. … 
Zaměřují se vaše myšlenky a srdce na ony 
krátkodobé, prchavé věci, na kterých záleží 
jen v dané chvíli, nebo na to, na čem záleží 
nejvíce?

(Dieter F. Uchtdorf, „Dílo veliké děláme, 
proto nemůžeme odejít“, Liahona, květen 
2009, 59–60)

ZÁKONITOST OBHOSPODAŘOVÁNÍ PŮDY
STARŠÍ WIDTSOE: Několik let jsme 
v rámci federálního grantu s týmem 
spolupracovníků shromažďovali tisíce 
údajů z oblasti zadržování vláhy v půdě – 
ale nedokázal jsem z nich vyvodit žádnou 
všeobecnou zákonitost. Nakonec jsem to 
vzdal.

S manželkou jsme se toho dne vydali do 
chrámu, abych na tento nezdar zapomněl. 
Ve třetí obdarovací místnosti přišlo z nevi-

ditelného světa řešení, které od té doby bylo 
mnohokrát publikováno v tisku. …

Takovýto dar získávají ti, kteří způsobile 
přicházejí do chrámu, protože chrám je 
místem, kde lze očekávat zjevení. Vydávám 
vám své osobní svědectví, že tomu tak je.

(V: Alan K. Parrish, Modern Temple 
Worship, 156–157)

„Když budeme vyko-
návat posvátné dílo 
chrámových obřadů, 
Pán nám bude žehnat. 
A požehnání, kterých 
se nám dostane, nebu-
dou omezena jen na 
naši chrámovou službu. 
Budeme požehnáni ve 
všech oblastech svého 
života. Staneme se 
hodni toho, aby měl 
Pán zájem na našich 
záležitostech – jak du-
chovních, tak časných.“
BOYD K. PACKER, Svatý 
chrám (1995), 37
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JDĚTE A SLUŽTE
 Zamyslete se: Jak nás podle veršů a citátu, které jsou uvedeny vpravo, může snaha 

ztratit se ve službě bližním ve skutečnosti zachránit ?

 Přečtěte si: Nyní, když jste si prošli celou brožurku Můj základ, vás vyzýváme, 
abyste se znovu zamysleli nad radami uvedenými v 7. zásadě. 
President Uchtdorf řekl:

 Diskutujte: Jak může služba druhým otevřít „okna nebes“ ve vašem životě?

 Uplatněte 
 v praxi: Naplánujte si se skupinou nebo se svou rodinou, že podniknete 

jeden z níže uvedených kroků:
1) Vykonejte ve své obci nějaký projekt služby. Mohli byste 

například sloužit pacientům v nemocnici, přinést jídlo do 
sirotčince nebo si vybrat jinou činnost.

2) Navštivte s rodinou nejbližší církevní 
středisko rodinné historie. Pracujte 
na své rodinné historii s využitím 
brožurky Moje rodina: Příběhy, které 
nás spojují. Poté navštivte chrám 
a vykonejte posvátné obřady za ty 
členy rodiny, kteří již zemřeli.

3) Pomáhejte jako dobrovolník ve 
středisku pro podporu soběstačnosti 
nebo služte jako skupinový vedoucí 
diskuse. Někomu, kdo usiluje o do-
sažení soběstačnosti, poskytněte na 
jeho cestě individuální poradenství.

„Nesobecké skutky služby a zasvěcení zušlechťují našeho ducha, 
odstraňují šupiny z našich duchovních očí a otevírají okna nebes. 
Když se staneme odpovědí na něčí modlitbu, často najdeme 
odpověď i na tu svou.“

Dieter F. Uchtdorf, „Čekání na cestě do Damašku“, 
 Liahona, květen 2011, 76

POSLEDNÍ KROK

„Nebo kdož by chtěl 
duši svou zachovati, 
ztratíť ji; kdož by pak 
ztratil duši svou pro 
mne, nalezneť ji.“
MATOUŠ 16:25

„Když jste ve službě 
bližních svých, jste 
pouze ve službě svého 
Boha.“
MOSIÁŠ 2:17

„Cílem časné i du-
chovní soběstačnosti 
je dostat se na vyšší 
úroveň, abychom 
mohli pozvedat 
druhé, kteří to budou 
potřebovat.“
ROBERT D. HALES, 

„Přijďte sami k sobě: 
svátost, chrám a obětavá 
služba“, Liahona, 
květen 2012, 36

 Moje rodina
  Příběhy, které nás spojují 

„Obzvláště povzbuzujeme mládež a mladé 
svobodné dospělé, aby pro chrámovou 

práci používali jména z vlastní rodiny nebo 
jména předků členů žijících v jejich sboru a 
kůlu.  Vedoucí kněžství mají dbát na to, aby 

se mladí lidé a jejich rodiny učili  nauce o 
 obrácení srdcí k jejich otcům a také o požeh-
náních plynoucích z navštěvování chrámu.“

Dopis Prvního předsednictva, 8. října 2012

Jděte a služte

Můj základ: zásady, dovednosti a návyky
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OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ

Já,  , jsem se zúčastnil(a) setkání 
skupiny pro podporu soběstačnosti, kterou zajišťuje Církev Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů, a splnil(a) jsem tyto podmínky požadované pro absolvování 
tohoto programu:

Zúčastnil(a) jsem se alespoň 10 z 12 setkání.

Použil(a) jsem v praxi všech 12 zásad a učil(a) jsem o nich svou rodinu.

Splnil(a) jsem poslední krok.

Osvojil(a) jsem si a uplatňuji základní dovednosti, zásady a návyky pro 
dosažení soběstačnosti, které budu nadále používat po celý život.

Jméno účastníka  Podpis účastníka  Datum 

Potvrzuji, že tento účastník splnil výše uvedené požadavky.

Jméno skupinového vedoucího diskuse  Podpis skupinového vedoucího diskuse  Datum 

Poznámka: Osvědčení může vydat i k pozdějšímu datu výbor kůlu nebo okrsku pro 
podporu soběstačnosti.

„Tudíž, jakými lidmi máte býti? Vpravdě pravím 
vám, dokonce jako já jsem.“
3. NEFI 27:27

BUDETE DÁL KRÁČET PO CESTĚ 
VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ SOBĚSTAČNOSTI?



JEDNEJTE
každý den odpovědně
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