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Program pro odvykání závislosti Stfiediska rodinn˘ch sluÏeb SPD pfiizpÛsobuje v˘chozí dokument
Dvanáct krokÛ anonymních alkoholikÛ od organizace Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
[Anonymní svûtové sluÏby alkoholikÛm] tak, aby byly v souladu se strukturou nauk, zásad a náboÏen-
ského pfiesvûdãení Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ. PÛvodních Dvanáct krokÛ je uvedeno
níÏe, a onûch dvanáct krokÛ upraven˘ch pro úãely tohoto programu je uvedeno na stranû iv.

K oti‰tûní Dvanácti krokÛ i k jejich upravení poskytla svolení spoleãnost Alcoholics Anonymous World
Services, Inc. (A.A.W.S.) Svolení k oti‰tûní a k upravení Dvanácti krokÛ v‰ak neznamená, Ïe spoleãnost
A.A.W.S. revidovala nebo schválila obsah této publikace, ani to, Ïe A.A.W.S. bezv˘hradnû souhlasí s ná-
zory, které jsou v této publikaci uvedeny. Program A.A. (anonymních alkoholikÛ) je zam˘‰len pouze
k léãbû alkoholikÛ – úãinek Dvanácti krokÛ ve spojení s programy nebo aktivitami, které se fiídí vzo-
rem A.A., které se ale vztahují na jiné závislosti nebo na jakékoli jiné záleÏitosti nesouvisející s A.A.,
nelze v tûchto pfiípadech zaruãit. Kromû toho, aãkoli A.A. je duchovní program, nejedná se o program
náboÏensk˘. Z toho dÛvodu není A.A. spojeno s Ïádnou církví, denominací ani s nûjak˘m konkrétním
náboÏensk˘m pfiesvûdãením. 

Dvanáct krokÛ anonymního alkoholika 

1. Pfiiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem – na‰e Ïivoty zaãaly b˘t neovladatelné.

2. Dospûli jsme k vífie, Ïe síla vût‰í neÏ na‰e obnoví na‰e duchovní zdraví.

3. Rozhodli jsme se pfiedat svoji vÛli a svÛj Ïivot do péãe Boha, tak jak ho my sami chápeme.

4. Provedli jsme dÛkladnou a nebojácnou morální inventuru sami sebe.

5. Pfiiznali jsme Bohu, sami sobû a jiné lidské bytosti pfiesnou povahu sv˘ch chyb.

6. Byli jsme zcela povolni k tomu, aby BÛh odstranil v‰echny tyto na‰e charakterové vady.

7. Pokornû jsme ho poÏádali, aby na‰e nedostatky odstranil.

8. Sepsali jsme listinu lidí, kter˘m jsme ublíÏili a kter˘m to chceme nahradit.

9. Rozhodli jsme se provést tyto nápravy ve v‰ech pfiípadech, kdy situace dovolí, s v˘jimkou kdy
toto poãínání by jim nebo jin˘m u‰kodilo.

10. Pokraãovali jsme v provádûní osobní inventury, a kdyÏ jsme chybovali, pohotovû jsme se pfiiznali.

11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svÛj vûdom˘ styk s Bohem, jak jsme ho chápali
my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vÛle a síly ji uskuteãnit.

12. V˘sledkem tûchto krokÛ bylo, Ïe jsme se spirituálnû probudili a v dÛsledku toho jsme projevili
snahu pfiedávat toto poselství ostatním alkoholikÛm a uplatÀovat tyto principy ve v‰ech na‰ich
záleÏitostech.
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12 KROKÒ
1. krok
Pfiiznejte si, Ïe svou závislost nedokáÏete pfiekonat pouze vlastními silami a Ïe se vá‰ Ïivot stal
nekontrolovateln˘m.

2. krok
Vytvofite si víru v to, Ïe díky moci BoÏí mÛÏete znovu získat úplné duchovní zdraví.

3. krok
Rozhodnûte se, Ïe svou vÛli a svÛj Ïivot pfiedáte do péãe Boha, Vûãného Otce, a Jeho Syna,
JeÏí‰e Krista.

4. krok
Proveìte dÛkladné a smûlé morální sebehodnocení a zapi‰te si ho.

5. krok
Vyznejte sobû, svému Nebeskému Otci ve jménu JeÏí‰e Krista, pfiíslu‰nému vedoucímu knûÏství
a nûjaké dal‰í osobû pfiesnou povahu svého ‰patného chování.

6. krok
Pfiipravte se ve v‰ech ohledech na to, aby vás BÛh mohl zbavit v‰ech va‰ich charakterov˘ch slabostí.

7. krok
S pokorou poÏádejte Nebeského Otce o to, aby vás zbavil va‰ich chyb.

8. krok
Napi‰te si seznam v‰ech tûch, kter˘m jste ublíÏili, a buìte ochotni v‰echno napravit.

9. krok
Kdekoli je to moÏné, ihned napravte v‰echno, ãeho jste se ve vztahu k tûm, kter˘m jste ublíÏili,
dopustili.

10. krok
I nadále provádûjte osobní sebehodnocení, a kdykoli narazíte na nûco nesprávného, okamÏitû si
to pfiiznejte.

11. krok
Prostfiednictvím modlitby a rozjímání usilujte o to, abyste poznali Pánovu vÛli a abyste mûli sílu
podle ní jednat.

12. krok
Jakmile jste dosáhli duchovního procitnutí na základû Usmífiení JeÏí‰e Krista, sdílejte toto poselství
s ostatními a uplatÀujte tyto zásady ve v‰em, co dûláte.

iv
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AÈ uÏ se se závislostí pot˘káte vy sami, nebo znáte
nûkoho, kdo s ní zápasí, tato pfiíruãka mÛÏe b˘t

pro vá‰ Ïivot poÏehnáním. Dvanáct krokÛ anonymních
alkoholikÛ bylo pro tuto pfiíruãku upraveno tak, aby by-
ly v souladu se strukturou nauk, zásad a náboÏenského
pfiesvûdãení Církve JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních
dnÛ. Tyto kroky jsou v této pfiíruãce uvedeny jako klíão-
vé zásady na zaãátku kaÏdé kapitoly. Tato pfiíruãka vám
pomÛÏe poznat, jak tyto klíãové zásady uplatÀovat; mo-
hou vám zmûnit Ïivot.

Tato pfiíruãka slouÏí jako pracovní se‰it a manuál pro
ty, ktefií se úãastní podpÛrn˘ch skupin na odvykání závis-
losti, jeÏ jsou pofiádány Stfiediskem rodinn˘ch sluÏeb
SPD. Nauky a zásady, jimÏ se v pfiíruãce uãí, v‰ak mohou
b˘t velmi pfiínosné i pro ty, ktefií Ïijí v oblasti, kde úãast
v podpÛrn˘ch skupinách není moÏná. Tuto pfiíruãku mo-
hou pouÏívat lidé, ktefií usilují o to, aby zmûnili svÛj Ïivot,
a zvlá‰tû pak ti, jiÏ jsou ochotni pracovat mezi ãtyfima oãi-
ma s biskupem nebo s profesionálním poradcem.

Stfiedisko rodinn˘ch sluÏeb SPD vyzvalo muÏe i Ïe-
ny, ktefií trpûli zniãujícími dÛsledky rozmanit˘ch závis-
lostí a ktefií byli vyléãeni, k tomu, aby se podûlili o své
zku‰enosti t˘kající se uplatÀování tûchto zásad v Ïivo-
tû. Jejich pohled na vûc (v této pfiíruãce vyjádfien˘ prv-
ní osobou mnoÏného ãísla „my“) je zde uveden proto,
aby nastínil muka zpÛsobená závislostí a zároveÀ ra-
dost plynoucí z léãby a uzdravení. Díky tomu mÛÏete
pocítit útûchu a podporu a mÛÏete získat pocit, Ïe vás
s nimi nûco spojuje.

Na psaní a tvorbû této pfiíruãky se podíleli i církevní
vedoucí a profesionální poradci. Spoleãná moudrost a
zku‰enosti tûchto mnoha autorÛ stojí jako dal‰í svûdec-
tví o skuteãnosti Usmífiení JeÏí‰e Krista a o tom, Ïe je
moÏné se ze závislosti vyléãit.

� � �

ZaÏili jsme veliké utrpení, ale byli jsme svûdky toho,
jak moc Spasitele pfiemûnila na‰e nejniãivûj‰í po-

ráÏky v nádherná duchovní vítûzství. My, ktefií jsme kdy-
si kaÏd˘ den proÏívali s depresí, úzkostí, strachem a
vysilujícím hnûvem, se nyní tû‰íme z radosti a pokoje.
Byli jsme svûdky zázrakÛ ve svém vlastním Ïivotû i v Ïi-
votû dal‰ích lidí, ktefií byli chyceni do pasti závislosti.

KvÛli své závislosti jsme zaplatili dûsivou cenu v po-
dobû bolesti a utrpení, které jsme si sami zpÛsobili. Ale
jak jsme podnikali jednotlivé kroky vedoucí k vyléãení,
zaãala se na nás vylévat poÏehnání. ZaÏili jsme duchov-
ní procitnutí, a proto se nyní kaÏd˘ den snaÏíme zlep‰it
svÛj vztah s Nebesk˘m Otcem a Jeho Synem, JeÏí‰em
Kristem. Díky Usmífiení JeÏí‰e Krista jsme uzdraveni.

S ve‰kerou empatií a láskou vás vyz˘váme k tomu,
abyste se k nám pfiipojili a vedli ‰Èastn˘ Ïivot pln˘ svo-
body a bezpeãí, objati náruãí JeÏí‰e Krista, na‰eho
Spasitele. Z vlastní zku‰enosti víme, Ïe se mÛÏete uvol-
nit z fietûzÛ závislosti. AÈ uÏ se moÏná cítíte jakkoli ztra-
cenû a beznadûjnû, jste dítûtem milujícího Nebeského
Otce. Pokud jste byli doposud vÛãi této pravdû slepí, zá-
sady vysvûtlené v této pfiíruãce vám pomohou ji znovu
objevit a zasadit vám ji hluboko do srdce. Tyto zásady
vám mohou pomoci pfiijít ke Kristu a umoÏnit Mu, aby
vás zmûnil. Budete-li se tûmito zásadami fiídit, budete
ãerpat z moci Usmífiení a Pán vás vysvobodí z poroby.

Nûktefií lidé si myslejí, Ïe závislosti jsou prostû jen
‰patné návyky, které lze pfiekonat pouhou silou vÛle,
ale mnozí lidé se na urãitém chování nebo na urãité lát-
ce stanou natolik závisl˘mi, Ïe pak jiÏ nevidí jedinou
moÏnost, jak s tím pfiestat. Ztrácejí perspektivu a smysl
pro ostatní Ïivotní priority. Nic pro nû není dÛleÏitûj‰í
neÏ uspokojit svou zoufalou potfiebu. KdyÏ se s tím sna-
Ïí pfiestat, dostaví se silné fyzické, psychické a citové
touhy. A zatímco ze zvyku ãiní ‰patná rozhodnutí, zji‰-
Èují, Ïe jejich schopnost rozhodovat se správnû je osla-
bena a omezena. President Boyd K. Packer z Kvora
Dvanácti apo‰tolÛ uãil: „Závislost má schopnost odpojit
vÛli ãlovûka a zniãit mravní svobodu jednání. MÛÏe vás
oloupit o schopnost rozhodovat se.“ (Conference
Report, Oct. 1989, 16; nebo Ensign, Nov. 1989, 14.)

Mezi závislosti je moÏno zafiadit uÏívání látek jako
je tabák, alkohol, káva, ãaj, drogy, i léky na pfiedpis,
a jednání jako je hraní hazardních her a sázení, kode-
pendence (spoluzávislost), prohlíÏení pornografie,
nevhodné sexuální chování a poruchy spojené s jíd-
lem. Takovéto látky a ãinnosti omezují schopnost ãlo-
vûka pociÈovat Ducha. Po‰kozují jak fyzické a du‰evní
zdraví, tak i spoleãenské, citové a duchovní blaho.
Star‰í Dallin H. Oaks z Kvora Dvanácti uãil: „Máme
se vyh˘bat jakémukoli chování, které je návykové.
Cokoli, co je návykové, oslabuje na‰i vÛli. KdyÏ svou
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vÛli podfiizujeme svÛdn˘m podnûtÛm, které kaÏdá for-
ma závislosti vyvolává, slouÏíme tím Satanov˘m zámû-
rÛm a podkopáváme zámûry Nebeského Otce. To se
t˘ká závislosti na lécích, jako jsou narkotika, na dro-
gách, na alkoholu, na nikotinu nebo na kofeinu, závis-
losti na takov˘ch ãinnostech, jako je hraní hazardních
her a sázení, a závislosti na jakémkoli jiném návyko-
vém chování. Závislostem se mÛÏeme vyhnout tím, Ïe
budeme dodrÏovat pfiikázání BoÏí.“ („Free Agency and
Freedom“, Brigham Young University 1987–88
Devotional and Fireside Speeches [1988], 45.)

KdyÏ budete pokorní a ãestní a budete prosit Boha i
druhé o pomoc, mÛÏete, skrze Usmífiení JeÏí‰e Krista,

svou závislost pfiekonat. Stejnû jako jsme se vyléãili my,
mÛÏete se vyléãit i vy, a mÛÏete se tû‰it ze v‰ech poÏeh-
nání evangelia JeÏí‰e Krista.

Máte-li podezfiení, Ïe jste na nûãem závislí, a poci-
Èujete-li alespoÀ nepatrnou touhu se z toho vymanit,
vyz˘váme vás, abyste se pfiidali k nám a studovali a
uplatÀovali pfiíslu‰né zásady evangelia JeÏí‰e Krista,
kter˘m uãí tato pfiíruãka. Uji‰Èujeme vás, Ïe pÛjdete-li
po této cestû s upfiímn˘m srdcem, získáte schopnost,
kterou potfiebujete k tomu, abyste se ze své závislosti
vyléãili. Budete-li vûrnû uplatÀovat kaÏdou z tûchto
dvanácti zásad, Spasitel vám dodá sílu a „poznáte
pravdu, a pravda vás vysvobodí“. (Jan 8:32.)

vi



âESTNOST

KLÍâOVÁ ZÁSADA: Pfiiznejte si, Ïe svou závislost
nedokáÏete pfiekonat pouze vlastními silami a
Ïe se vá‰ Ïivot stal nekontrolovateln˘m.

Umnoh˘ch z nás závislost zaãala zvûdavostí. U nû-
kter˘ch z nás zaãala ospravedlnûn˘m uÏíváním ur-

ãitého léku na pfiedpis nebo ze vzdoru. Mnozí se na
této cestû ocitli ve vûku, kdy sotva vyrostli z dûtství. AÈ
uÏ byly na‰e poãáteãní motivy a na‰e okolnosti jakékoli,
brzy jsme zjistili, Ïe ona závislost utû‰uje víc neÏ jen fy-
zickou bolest. Poskytovala nám povzbuzení a otupovala
bolestivé pocity ãi nálady. Pomáhala nám vyh˘bat se
problémÛm, kter˘m jsme ãelili – tedy to jsme si ale-
spoÀ mysleli. Na chvíli jsme mûli pocit, Ïe jsme osvobo-
zeni od strachu, starostí, samoty, zklamání, Ïalu ãi nudy.
Ale protoÏe Ïivot je pln˘ situací, které takovéto pocity
vyvolávají, uchylovali jsme se ke své závislosti stále
ãastûji. Vût‰ina z nás v‰ak stále nedokázala uznat nebo
si pfiipustit, Ïe jsme pfii‰li o schopnost odolat závislosti
vlastními silami, nebo se jí vyhnout. Star‰í Russell M.
Nelson z Kvora Dvanácti poznamenal: „Závislost ãasem
ovládne svobodu rozhodování. Prostfiednictvím chemic-
k˘ch procesÛ mÛÏe b˘t ãlovûk doslova odpojen od své
vlastní vÛle.“ (Conference Report, Oct. 1988, 7; nebo
Ensign, Nov. 1988, 7.)

Lidé, ktefií se pot˘kají s návykov˘m chováním, jen
zfiídkakdy uznávají, Ïe jsou na nûãem závislí. Abychom
skryli váÏnost situace, v níÏ jsme se nacházeli, a aby-
chom se uchránili pfied odhalením a pfied následky
sv˘ch rozhodnutí, snaÏili jsme se své chování zlehãovat
ãi skr˘vat. Neuvûdomovali jsme si, Ïe tím, Ïe oklamává-
me druhé i sebe, sklouzáváme ve své závislosti stále
hloubûji. Zatímco se na‰e bezmocnost vymanit se ze zá-
vislosti zvy‰ovala, mnozí z nás zaãali nacházet chyby na
rodinû, pfiátelích, církevních vedoucích, a dokonce i na
Bohu. Ponofiovali jsme se do stále vût‰í osamocenosti a
izolovali jsme se od druh˘ch, a zvlá‰tû od Boha.

KdyÏ jsme se jako závislí uchylovali ke lhaní a taj-
nÛstkafiení v nadûji, Ïe se z toho vyvlékneme nebo Ïe
to svalíme na druhé, duchovnû jsme slábli. S kaÏd˘m
skutkem neãestnosti jsme sami sebe svazovali „lnûn˘mi
provázky“, které byly brzy silné jako fietûzy (viz 2. Nefi
26:22). Pak nastal ãas, kdy jsme byli postaveni tváfií tváfi

skuteãnosti. UÏ jsme nemohli nadále skr˘vat svou závis-
lost dal‰ím lhaním nebo slovy: „Není to tak hrozné!“

Nûkdo z na‰ich blízk˘ch, nûjak˘ lékafi, soudce nebo
církevní vedoucí nám fiekli pravdu, kterou jsme jiÏ ne-
mohli popfiít – na‰e závislost nám niãila Ïivot. KdyÏ
jsme se upfiímnû podívali do minulosti, museli jsme si
pfiiznat, Ïe nic z toho, co jsme zkou‰eli na vlastní pûst,
nefungovalo. Uznali jsme, Ïe na‰e závislost se stále jen
zhor‰ovala. Uvûdomili jsme si, jak moc ona závislost
zniãila na‰e vztahy s druh˘mi a pfiipravila nás o jakékoli
pocity vlastní hodnoty. V tomto okamÏiku jsme uãinili
první krok k vysvobození a vyléãení – na‰li jsme odva-
hu pfiiznat si, Ïe se nepot˘káme jen s jak˘msi problé-
mem nebo zlozvykem. Koneãnû jsme si pfiiznali onu
pravdu, Ïe se ná‰ Ïivot stal nekontrolovateln˘m a Ïe
k pfiekonání své závislosti potfiebujeme pomoc. Na tom-
to upfiímném uvûdomûní si poráÏky bylo úÏasné to, Ïe
tím bylo koneãnû zahájeno na‰e léãení.

Ammon – prorok z Knihy Mormonovy – bez obalu
prohlásil onu pravdu, na kterou jsme pfii‰li i my, kdyÏ
jsme k sobû byli koneãnû upfiímní:

„Nevychloubám se svou vlastní silou ani svou vlastní
moudrostí; ale viz, radost má je úplná, ano, srdce mé
pfietéká radostí a já se budu radovati ze svého Boha.

Ano, já vím, Ïe nejsem nic; co do síly své jsem slab˘;
tudíÏ se nebudu vychloubati sám sebou, ale budu se vy-
chloubati sv˘m Bohem, neboÈ v síle jeho mohu ãiniti
v‰echny vûci.“ (Alma 26:11–12.)

Realizace

Buìte ochotni zdrÏet se návykového chování

I kdyÏ lidé mají rÛzné závislosti, nûkteré pravdy, jako
napfiíklad tato, se nikdy nemûní – nic nezaãne, pokud
ãlovûk nemá vÛli s tím zaãít. Osvobození od závislosti a
oãi‰tûní zaãíná mal˘m zábleskem pevné vÛle. ¤íká se,
Ïe ãlovûk je ochoten zdrÏet se návykového chování aÏ
tehdy, kdyÏ je bolest pramenící z daného problému
vût‰í neÏ bolest pramenící z daného fie‰ení. Dostali jste
se aÏ k tomuto bodu? Pokud ne a pokud va‰e závislost
pokraãuje, bezpochyby se k tomuto bodu dostanete,
neboÈ závislost je problém, kter˘ neustále narÛstá.
Závislost, podobnû jako degenerativní nemoc, nahlo-
dává va‰i schopnost Ïít normálnû. 
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Jediná podmínka k zahájení léãby je touha pfiestat se
oddávat závislosti. Je-li v souãasné dobû va‰e touha ma-
lá a nedÛsledná, nebojte se. Poroste!

Nûktefií si uvûdomují potfiebu osvobodit se od zá-
vislosti, ale zatím nejsou ochotni s tím zaãít. Pokud se
v takové situaci nacházíte i vy, moÏná mÛÏete zaãít
tím, Ïe uznáte svou neochotu a Ïe se zamyslíte nad
tím, co v‰echno vás va‰e závislost stojí. MÛÏete si vy-
tvofiit seznam toho, co je pro vás dÛleÏité. Zamyslete
se nad svou rodinou a nad sv˘mi vztahy s druh˘mi,
nad sv˘m vztahem s Bohem, nad svou duchovní silou,
nad schopností pomáhat druh˘m a Ïehnat jim a nad
sv˘m zdravím. Pak hledejte rozpory mezi tím, v co vû-
fiíte a doufáte, a tím, jak se chováte. Pfiem˘‰lejte o
tom, jak va‰e skutky podkopávají to, ãeho si váÏíte.
MÛÏete se modlit o to, aby vám Pán pomohl, abyste
dokázali vidût sebe a svÛj Ïivot tak, jak to vidí On –
s ve‰ker˘m va‰ím boÏsk˘m potenciálem – a aby vám
pomohl poznat to, co riskujete, jestliÏe budete ve své
závislosti pokraãovat.

KdyÏ pochopíte, co ztrácíte tím, Ïe se nadále oddá-
váte své závislosti, mÛÏe vám to pomoci objevit v sobû
touhu pfiestat. Pokud dokáÏete objevit alespoÀ náznak
touhy, získáte moÏnost pustit se do 1. kroku. A zatímco
budete procházet jednotliv˘mi kroky tohoto programu
a budete pozorovat ony zmûny, které ve va‰em Ïivotû
nastávají, va‰e touha poroste.

OdloÏte p˘chu a usilujte o pokoru

P˘cha a ãestnost nemohou existovat spoleãnû. P˘cha
je pouhá iluze a základní prvek v‰ech závislostí. P˘cha
zkresluje pravdu o vûcech – jaké jsou, jaké byly a jaké
budou. Je to hlavní pfiekáÏka ve va‰em procesu léãení.
President Ezra Taft Benson definoval p˘chu takto: 

„P˘cha je hfiích, kter˘ je velmi ãasto ‰patnû chápán. …

Vût‰ina z nás povaÏuje p˘chu za soustfiedûnost sama
na sebe, dom˘‰livost, vychloubaãnost, nadutost nebo
pov˘‰enost. Toto v‰e jsou prvky hfiíchu, av‰ak podstata
neboli jádro je jinde.

Hlavním rysem p˘chy je nepfiátelství – nepfiátelství
vÛãi Bohu a nepfiátelství vÛãi bliÏním. Nepfiátelství zna-
mená ‚nenávist k nûãemu, zaujatost vÛãi nûãemu nebo
postoj v opozici‘. Je to moc, kterou chce Satan nad ná-
mi vládnout.

P˘cha je ve své podstatû zaloÏena na soupefiení.
Stavíme svou vÛli proti vÛli BoÏí. Smûfiujeme-li svou
p˘chu vÛãi Bohu, ãiníme tak v duchu ‚má vÛle se staÀ,
a ne tvá‘. …

Na‰e vÛle v protikladu k vÛli BoÏí pak popustí uz-
du touhám, choutkám a vá‰ním (viz Alma 38:12;
3. Nefi 12:30).

Py‰ní nedokáÏí pfiijímat BoÏí autoritu, která dává ve-
dení jejich Ïivotu (viz Helaman 12:6). Stavûjí své pojetí
pravdy proti BoÏí ohromné znalosti, své schopnosti
proti BoÏí knûÏské moci, své úspûchy proti Jeho moc-
n˘m dílÛm.“ (Conference Report, Apr. 1989, 3–4; nebo
Ensign, May 1989, 4.)

Tím, Ïe budete ochotni pfiestat s návykov˘m chová-
ním a uvûdomíte si problémy, kter˘m ãelíte, va‰i p˘chu
postupnû vystfiídá pokora.

Pfiiznejte si svÛj problém; usilujte o pomoc;
úãastnûte se shromáÏdûní

KdyÏ jsme se oddávali své závislosti, lhali jsme sobû
i druh˘m. Ale oklamat jsme se vlastnû nedokázali.
Pfiedstírali jsme, Ïe je nám dobfie, chvástali jsme se, h˘-
fiili jsme v˘mluvami, ale kdesi hluboko v na‰em nitru
nám to bylo jasné. Svûtlo Kristovo nám to stále pfiipo-
mínalo. Vûdûli jsme, Ïe sjíÏdíme po kluzkém svahu
smûrem ke stále vût‰ímu utrpení. Popírání této pravdy
nám dalo takovou práci, Ïe kdyÏ jsme si koneãnû pfii-
znali, Ïe máme problém, byla to pro nás velká úleva.
Najednou se na‰la malinká mezera, kterou do nás
vklouzla nadûje. KdyÏ jsme se rozhodli pfiiznat si, Ïe
máme problém, a kdyÏ jsme byli ochotni usilovat o
podporu a pomoc, umoÏnili jsme nadûji, aby rostla.
Potom jsme byli pfiipraveni na dal‰í krok – úãast na od-
vykacích schÛzkách.

Úãast v podpÛrné skupinû nebo na odvykacích
schÛzkách nemusí b˘t dostupná pro kaÏdého. Pokud se
nemÛÏete úãastnit odvykacích schÛzek, mÛÏete se po
urãit˘ch men‰ích úpravách stále je‰tû fiídit jednotliv˘mi
kroky a spolupracovat pfiitom se sv˘m biskupem nebo
nûjak˘m peãlivû vybran˘m profesionálním poradcem.

Máte-li moÏnost úãastnit se odvykacích schÛzek, zjis-
títe, Ïe je to pfiínosné minimálnû ze dvou dÛvodÛ.
Zaprvé – na tûchto schÛzkách budete studovat konkrét-
ní zásady evangelia, které – pokud je budete uplatÀovat
– vám pomohou zmûnit va‰e chování. President Boyd
K. Packer z Kvora Dvanácti uãil: „Studium nauk evange-
lia zlep‰í chování rychleji, neÏ studium chování zlep‰í
chování. Pfiíli‰né zamûfiení se na nevhodné chování mÛ-
Ïe vést k nevhodnému chování. A to je dÛvod, proã kla-
deme tak siln˘ dÛraz na studium nauk evangelia.“
(Conference Report, Oct. 1986, 20; nebo Ensign, Nov.
1986, 17.) Zadruhé – tyto schÛzky jsou místem, kde se
mÛÏete setkávat s dal‰ími lidmi, ktefií usilují o vyléãení,
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a s tûmi, ktefií si touto cestou jiÏ pro‰li, a jsou tak Ïijí-
cím dÛkazem toho, Ïe je úãinná. Na odvykacích schÛz-
kách najdete porozumûní, nadûji a podporu.

Studium a porozumûní
Budete-li studovat písma a prohlá‰ení církevních ve-
doucích, pomÛÏe vám to zaãít se léãit. Toto studium
prohloubí va‰e vûdomosti a pomÛÏe vám uãit se.

Následující úryvky z písem, citáty a otázky mÛÏete vyu-
Ïít k osobnímu studiu doprovázenému modlitbou,
k psaní a ke skupinové diskusi. My‰lenka psaní vás
moÏná dûsí, ale psaní je pfii léãbû mocn˘m nástrojem.
Poskytne vám to ãas k pfiem˘‰lení; pomÛÏe vám to sou-
stfiedit my‰lenky; pomÛÏe vám to poznávat záleÏitosti,
my‰lenky a zpÛsoby chování t˘kající se va‰í závislosti a
porozumût jim. KdyÏ si budete psát, budete mít záro-
veÀ i záznam sv˘ch my‰lenek. A s kaÏd˘m dal‰ím kro-
kem, kter˘m budete procházet, budete schopni mûfiit
svÛj pokrok. Pro zaãátek platí: pfii zapisování my‰lenek,
pocitÛ a dojmÛ buìte otevfiení a upfiímní.

Obklíãeni poku‰eními

„Jsem obklíãen poku‰eními a hfiíchy, jeÏ mne tak
snadno napadají.

A kdyÏ se chci radovati, srdce mé sténá pro hfiíchy
mé; nicménû vím, v koho dÛvûfiuji.

BÛh mÛj je mi oporou; On mne vodil ve strastech m˘ch
v pustinû; a zachovával mne na vodách veliké hloubky.

NaplÀoval mne láskou svou, aÏ tûlo mé b˘valo stra-
vováno.“ (2. Nefi 4:18–21.)

• Máte pocit, jako byste byli obklíãeni nebo chyceni
do pasti? Kdy míváte takové pocity nejãastûji?

• Jaké situace nebo pocity vás oslabily tak, Ïe jste
se poddali závislosti?

• KdyÏ se Nefi cítil pfiemoÏen, v koho vkládal dÛvûru?
Co mÛÏete dûlat pro to, abyste vkládali více dÛvûry
v Pána?

„Vím, Ïe ãlovûk není niãím“

„Stalo se, Ïe uplynula doba mnoha hodin, neÏli
MojÏí‰ opût obdrÏel svou pfiirozenou sílu jako ãlovûk;
a pravil sám sobû: Nyní, pro tuto pfiíãinu vím, Ïe ãlo-
vûk není niãím, coÏ jsem se nikdy nedomníval.“
(MojÏí‰ 1:10.)

• Jak MojÏí‰ popsal sám sebe v porovnání s Bohem?
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• Jak mÛÏe mít dítû nesmírnou hodnotu, a zároveÀ
b˘t niãím v porovnání se sv˘mi rodiãi?

• V jakém ohledu jste niãím, kdyÏ vám nepomáhá BÛh?

• V jakém ohledu máte nesmírnou hodnotu?

• Napi‰te si nûco o tom, jak vás uznání va‰í bez-
mocnosti pfiekonat závislost vlastními silami mÛÏe
pfiivést k tomu, abyste si pfiiznali, Ïe jste niãím, a
abyste se stali jako malé dítû.

Hlad a ÏízeÀ

„Blahoslavení, ktefiíÏ laãnûjí a Ïíznûjí spravedlnosti,
nebo oni nasyceni budou.“ (Matou‰ 5:6.)

„A du‰e má hladovûla; a já jsem poklekl pfied sv˘m
TvÛrcem a volal jsem k nûmu v mocné modlitbû a
v úpûnlivé prosbû za svou vlastní du‰i; a po cel˘ den
jsem k nûmu volal; ano, a kdyÏ pfii‰la noc, stále je‰tû
jsem pozvedal svÛj hlas vysoko, aÏ dosáhl nebes.“
(Enos 1:4.)

• Z tûchto dvou ver‰Û poznáváme, Ïe na‰e du‰e mÛÏe
hladovût. Máte nûkdy pocit vnitfiní prázdnoty, i kdyÏ
fyzicky hlad nemáte? Co tuto prázdnotu zpÛsobuje?
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• Jak vám hlad po vûcech Ducha mÛÏe pomoci b˘t
ãestnûj‰í?

âestnost

„Nûktefií moÏná povaÏují onu charakterovou vlastnost
zvanou ãestnost za nûco naprosto obyãejného. Já si
v‰ak myslím, Ïe je to samotná podstata evangelia. Bez
ãestnosti ná‰ Ïivot … upadá do o‰klivosti a chaosu.“
(Gordon B. Hinckley, „We Believe in Being Honest“,
Ensign, Oct. 1990, 2.)

• Napi‰te si nûco o tom, jaké lÏi jste pouÏívali a jak
jste se pokou‰eli skr˘vat svou závislost pfied sebou
i pfied druh˘mi. Proã zpÛsobovalo toto chování
„o‰klivost a chaos“?

Pokora

„ProtoÏe jste byli donuceni b˘ti pokorn˘mi, jste poÏeh-
náni; neboÈ ãlovûk nûkdy, jestliÏe je donucen b˘ti po-
korn˘m, usiluje o pokání; a nyní zajisté kaÏd˘, kdo
ãiní pokání, nalezne milosrdenství; a kdo nalezne mi-
losrdenství a vytrvá do konce, ten bude spasen.“
(Alma 32:13.)

• Napi‰te nûco o okolnostech, které vás donutily b˘t
pokorn˘mi a které vás donutily usilovat o pokání.
Jakou nadûji vám dává Alma? Jak mÛÏete tuto na-
dûji nalézt nebo získat?

Kdo se líbí Pánovi

„Ohavností jsou Hospodinu rtové lÏiví, ale ti, jenÏ ãiní
pravdu, líbí se jemu.“ (Pfiísloví 12:22.) 

• Napsat odpovûdi na uvedené otázky od vás vyÏa-
dovalo vysokou míru upfiímnosti k sobû sam˘m. Jak
s touto upfiímností souvisí v˘‰e uveden˘ ver‰ z pí-
sem? Jak se mÛÏete stát tûmi, ktefií se Pánovi líbí?
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NADùJE

KLÍâOVÁ ZÁSADA: Vytvofite si víru v to,
Ïe díky moci BoÏí mÛÏete znovu získat 

úplné duchovní zdraví.

KdyÏ jsme si uvûdomili, Ïe nad svou závislostí
nemáme Ïádnou moc, vût‰ina z nás mûla pocit,

Ïe jsme pfii‰li o ve‰kerou nadûji. Ti z nás, ktefií vyrÛsta-
li bez víry v Boha, byli pfiesvûdãeni o tom, Ïe jsme vy-
ãerpali v‰echny moÏné zpÛsoby pomoci; zatímco ti,
ktefií v Boha vûfiili, byli pfiesvûdãeni o tom, Ïe jsme Ho
natolik zklamali, Ïe nám stejnû nepomÛÏe. V kaÏdém
pfiípadû nám 2. krok poskytl fie‰ení, o kterém jsme
buì vÛbec neuvaÏovali, nebo které jsme jiÏ dávno za-
vrhli – obrátit se k Bohu a získat nadûji z Usmífiení
JeÏí‰e Krista.

Nakonec jsme se pokofiili a poÏádali jsme o po-
moc. Udûlali jsme to, co nám pfiipadalo jako ten nej-
nepatrnûj‰í záblesk nadûje, a zaãali jsme chodit na
odvykací schÛzky. Na prvních schÛzkách jsme byli na-
plnûni pochybami a obavami. Byli jsme vystra‰ení a
moÏná i cyniãtí, ale aspoÀ jsme pfii‰li. Naslouchali
jsme tam muÏÛm i Ïenám, jak otevfienû popisují svÛj
pfiedchozí Ïivot, jak mluví o tom, co jim pomohlo se
zmûnit, a o tom, jaké to je Ïít jako nûkdo, kdo se vy-
léãil ze závislosti. Zjistili jsme, Ïe mnozí z tûch, které
jsme na tûchto schÛzkách poznali, mívali kdysi stejné
pocity beznadûje jako my. Teì se v‰ak smáli, vyprávû-
li, usmívali se, chodili na shromáÏdûní, modlili se, ãet-
li písma a psali si do svého „odvykacího“ deníku.

Zásady, o které se s námi dûlili a podle kter˘ch Ïili,
zaãali postupnû fungovat i v na‰em Ïivotû. S kaÏdou
dal‰í schÛzkou jsme zaãali pociÈovat nûco, co jsme
nepociÈovali jiÏ léta – pociÈovali jsme nadûji. Pokud
existovala nadûje pro druhé, ktefií byli na samém po-
kraji zniãení, moÏná existuje nadûje i pro nás! Byli
jsme vdûãni, kdyÏ jsme se dozvûdûli, Ïe kdyÏ se obrá-
tíme k Pánu, nebude „Ïádn˘ zlozvyk, Ïádná závislost,
Ïádná vzpoura, Ïádn˘ pfiestupek ani Ïádn˘ zloãin, kte-
r˘ by byl ze slibu úplného odpu‰tûní vyÀat“. (Boyd K.
Packer, Conference Report, Oct. 1995, 22; nebo
Ensign, Nov. 1995, 19.) 

V takovémto prostfiedí víry a svûdectví jsme objevi-
li nadûji, díky níÏ jsme si zaãali uvûdomovat milosr-
denství a moc BoÏí. Zaãali jsme vûfiit tomu, Ïe BÛh

nás mÛÏe vysvobodit z podruãí závislosti. ¤ídili jsme
se pfiíkladem sv˘ch pfiátel z odvykacích schÛzek.
Chodili jsme na shromáÏdûní, modlili jsme se, zaãali
jsme b˘t znovu aktivní v Církvi, pfiemítali jsme o ver-
‰ích z písem a uplatÀovali jsme je v Ïivotû, a zaãaly se
dít na‰e vlastní zázraky. Cítili jsme se poÏehnáni mi-
lostí JeÏí‰e Krista, díky níÏ jsme dokázali den za dnem
abstinovat. Pfii uplatÀování 2. kroku jsme byli ochotni
vymûnit dÛvûru v sebe sama a ve svou závislost za ví-
ru v lásku a moc JeÏí‰e Krista. UplatÀovali jsme tento
krok v mysli a v srdci, a pfiitom jsme poznávali onu
pravdu, Ïe základ léãby závislosti musí b˘t duchovní.

KdyÏ se budete fiídit kroky, které jsou doporuãová-
ny v této pfiíruãce, poznáte tutéÏ pravdu i vy. Stojí to
za jakoukoli námahu. Tento program je duchovní, a je
to program vyz˘vající k ãinu. Budete-li se tûmito zása-
dami fiídit a umoÏníte-li jim pÛsobit ve va‰em Ïivotû,
zjistíte, Ïe se vám díky va‰emu novû objevenému
vztahu s Pánem vrací duchovní zdraví. S pomocí Jeho
Ducha zaãnete na svá rozhodnutí nahlíÏet s vût‰í
upfiímností a jasností; budete ãinit rozhodnutí, která
budou v souladu se zásadami evangelia.

Pro nûkteré z nás byl tento zázrak témûfi okamÏit˘;
pro jiné mûl proces léãení spí‰e postupn˘ prÛbûh. AÈ
uÏ k tomu ve va‰em pfiípadû dojde jakkoli, nakonec bu-
dete moci spolu s námi prohlásit, Ïe díky „[stálosti]
v Kristu“ jste ze závislosti osvobozeni a mÛÏete se tû‰it
z „[dokonalého jasu] nadûje“ (2. Nefi 31:20).

Star‰í David A. Bednar z Kvora Dvanácti apo‰tolÛ
uãil o moci, se kterou vám Pán mÛÏe pomáhat:

„Pánova láskyplná milosrdenství nemáme podceÀo-
vat ani nemáme pfiehlíÏet jejich moc. Jednoduchost,
pfiíjemnost a vytrvalost Pánov˘ch láskypln˘ch milosr-
denství udûlají mnoho pro na‰i posilu a ochranu v ne-
klidn˘ch dobách, v nichÏ nyní Ïijeme a budeme je‰tû
Ïít. KdyÏ slova nemohou poskytnout útûchu, kterou
potfiebujeme, nebo vyjádfiit radost, jiÏ pociÈujeme, kdyÏ
je jednodu‰e marné pokou‰et se vysvûtlit to, co je ne-
vysvûtlitelné, kdyÏ logika a rozum neumoÏÀují dostateã-
nû porozumût kfiivdám a nespravedlnostem Ïivota,
kdyÏ smrtelná zku‰enost a hodnocení nestaãí na dosa-
Ïení Ïádoucího v˘sledku a kdyÏ se zdá, Ïe jsme moÏná
zÛstali úplnû sami, jsme vpravdû poÏehnáni Pánov˘mi
láskypln˘mi milosrdenstvími a jsme uãinûni mocn˘mi
aÏ k moci vysvobození (viz 1. Nefi 1:20).
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Nûktefií lidé, ktefií sly‰í nebo ãtou toto poselství
chybnû, mohou dostupnost Pánov˘ch láskypln˘ch mi-
losrdenství ve svém Ïivotû vzít na lehkou váhu nebo ji
mohou odmítnout. … MÛÏeme se mylnû domnívat, Ïe
taková poÏehnání a dary jsou urãeny jin˘m lidem, kte-
fií se jeví jako spravedlivûj‰í nebo slouÏí ve viditeln˘ch
církevních povoláních. Svûdãím, Ïe Pánova láskyplná
milosrdenství jsou dostupná nám v‰em a Ïe Vykupitel
Izraele si velmi pfieje nám takové dary udûlovat.“
(Liahona, kvûten 2005, 99.)

KdyÏ se nauãíte vyhlíÏet láskyplná milosrdenství
Pánû a kdyÏ uvûfiíte, Ïe moc BoÏí vám skuteãnû mÛÏe
pomoci se vyléãit, budete svûdky toho, jak tato milosr-
denství pÛsobí ve va‰em Ïivotû.

Realizace

Modlete se; ãtûte písma a pfiemítejte o nich

Zatímco se zbavujete p˘chy a zaãínáte uvaÏovat o
tom, Ïe do svého Ïivota znovu pfiivedete Boha, zaãnete
o více vûcech pfiem˘‰let s modlitbou. Nakonec budete
pfiipraveni pokleknout a modlit se nahlas. Zjistíte, jak
dobr˘ pocit to je, kdyÏ Bohu vyjadfiujete své pocity a
potfieby. Budete mít pocit, jako byste znovu zaãali roz-
mlouvat s nûk˘m, kdo vám vÏdy odpoví – ne vÏdy bude
odpovûì znít ano, ale vÏdy to bude odpovûì láskyplná.
A nakonec zaãnete pociÈovat ony uzdravující úãinky
pramenící z toho, Ïe jste se osvobodili z izolace, kterou
jste si sami zavinili.

Touha rozmlouvat s Bohem vás povede k tomu, Ïe
budete studovat slova novodob˘ch i dávn˘ch prorokÛ.
Zatímco budete naslouchat druh˘m, ktefií nalezli odpo-
vûdi v písmech, poroste va‰e nadûje v to, Ïe odpovûdi
mÛÏete nalézat i vy. A kdyÏ si budete své my‰lenky za-
pisovat, budete získávat dal‰í vnuknutí od Ducha.
Studujte s modlitbou, a Pán vám dá odpovûdi na va‰e
otázky a potfieby.

Vynikajícím zpÛsobem, jak zaãít se studiem, jsou ver‰e
na konci kaÏdé kapitoly v této pfiíruãce. KaÏd˘ ver‰ byl
vybrán tak, aby se nûjak˘m zpÛsobem t˘kal uzdravení, a
u kaÏdé otázky doufáme, Ïe by vám mohla pomoci uplat-
Àovat tyto ver‰e ve va‰em Ïivotû. KaÏd˘ den usilujte nû-
kolik minut o to, abyste poznali, co vám Pán chce sdûlit. 

Mûjte víru v Boha, Vûãného Otce, a v Jeho Syna,
JeÏí‰e Krista, a v Ducha Svatého

Vût‰ina z nás vyrostla alespoÀ s nûjakou pfiedstavou
o Bohu. A jako ãlenové Církve jsme urãitou míru po-
znání Nebeského Otce, JeÏí‰e Krista a Ducha Svatého

mûli také. Dokonce jsme v Nû moÏná i trochu vûfiili, ale
ãasto jsme si nespojili své osobní problémy s potfiebou
BoÏí moci ve svém Ïivotû.

To, co je tfieba provést v rámci 2. kroku, vede jedno-
du‰e k tomu, abyste byli ochotni uplatÀovat víru v lásku
a milosrdenství Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista a v do-
stupnost Ducha Svatého a v Jeho poÏehnání. Svûdãíme
o tom, Ïe onu dokonale jednotnou lásku BoÏství mÛÏe-
te poznat tehdy, kdyÏ budete vyhledávat dÛkazy Jejich
lásky a moci ve své vlastním Ïivotû i v Ïivotû druh˘ch. 

Studium a porozumûní
Následující ver‰e z písem vám mohou pomoci uplat-
Àovat 2. krok. Doporuãujeme vám, abyste tyto ver‰e a
otázky pouÏili pfii diskusi, studiu a psaní. Pamatujte na
to, abyste pfii psaní byli ãestní, upfiímní a konkrétní.

Víra v Boha

„Vûfite v Boha; vûfite, Ïe on je a Ïe stvofiil v‰echny vûci
jak na nebi, tak na zemi; vûfite, Ïe má ve‰kerou mou-
drost a ve‰kerou moc jak na nebi, tak na zemi; vûfite,
Ïe ãlovûk neobsáhne v‰echny vûci, jeÏ mÛÏe obsáh-
nouti Pán.“ (Mosiá‰ 4:9.)

• O existenci Boha svûdãí mnoho svûdkÛ na nebi i
na zemi. Jaké dÛkazy o Bohu a o Jeho lásce jste
poznali nebo zaÏili vy?

Víra v JeÏí‰e Krista

„KaÏ jim pokání a víru v Pána JeÏí‰e Krista; uã je, aby
se pokofiili a aby byli mírní a pokorní v srdci; uã je,
aby odolávali kaÏdému poku‰ení ìáblovu svou vírou
v Pána JeÏí‰e Krista.“ (Alma 37:33.)
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• Mnozí z nás se snaÏili vymanit se ze závislosti
pouhou silou vÛle nebo tím, Ïe mûli víru v pfiítele
nebo v terapeuta. Dfiíve nebo pozdûji jsme zjistili,
Ïe na‰e víra v sebe samé nebo v druhé nám neu-
moÏÀovala pfiekonat na‰i závislost v plné mífie.
Zapi‰te si své dne‰ní pocity t˘kající se va‰í poko-
ry a ochoty obrátit se ke Kristu a k Jeho evange-
liu a dát tomu v rámci svého léãení pfiednost
pfied v‰ím ostatním. 

SpasitelÛv soucit

„A i hned zvolav otec mládence toho s slzami, fiekl:
Vûfiím, Pane, spomoz nedovûfie mé.“ (Marek 9:24.)

• Tento muÏ usiloval o pomoc od Spasitele, a získal
ji. JeÏí‰ mu jeho pochybování nevyãítal. Napi‰te si
nûco o Spasitelovu soucitu a trpûlivosti.

• Co si myslíte – nebylo by dobré se o své pocity
podûlit s Pánem?

Dar milosti

„PfiistupmeÏ … smûle s doufáním k trÛnu milosti, aby-
chom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomo-
ci v ãas pfiíhodn˘.“ (ÎidÛm 4:16.)

• V PrÛvodci k písmÛm je milost definována jako
„boÏská pomoc neboli síla“, jeÏ je dána „skrze mi-
losrdenství a lásku BoÏí“. („Milost“, 91.) Tento dar
boÏské síly vám umoÏÀuje vykonat toho více, neÏ
byste byli schopni vykonat, kdybyste se o to snaÏili
sami. Spasitel pro vás udûlá to, co pro sebe sami
udûlat nemÛÏete. Jeho milost je oním prostfiedkem,
díky nûmuÏ mÛÏete ãinit pokání a mÛÏete se zmû-
nit. Jak a kdy jste v Ïivotû pocítili dar milosti?
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• Jak díky daru boÏské síly mÛÏete dosáhnout trvalého
vyléãení?

Uzdravení

„Vûfií‰ v moc Kristovu ke spasení? … Vûfií‰-li ve vykou-
pení Krista, mÛÏe‰ b˘ti uzdraven.“ (Alma 15:6, 8.)

• KdyÏ mluvíme o uzdravení, vût‰inou si to spojuje-
me s fyzick˘m tûlem. Co jiného ve va‰em Ïivotû by
mohlo vyÏadovat uzdravující moc JeÏí‰e Krista?

• Napi‰te si nûco o své potfiebû pouÏít Kristovu vy-
kupující (osvobozující, promûÀující) moc.

Procitnutí

„JestliÏe probudíte a povzbudíte své schopnosti, aÏ
tak, abyste vyzkou‰eli slova má a abyste uplatnili tro-
chu víry, ano, nemÛÏete-li ãiniti niãeho více, neÏli si
pfiáti, abyste uvûfiili, nechte toto pfiání v sobû pÛsobiti,
dokud neuvûfiíte tak, abyste mohli dopfiáti místa ãásti
slov m˘ch.“ (Alma 32:27.)

• B˘t si vûdom sv˘ch schopností – nebo je v sobû
probudit a vyburcovat – je dÛleÏitou souãástí pro-
cesu uãení se, jak vûfiit. V jakém ohledu jste si
dnes lépe vûdomi JeÏí‰e Krista a Jeho moci ve
svém Ïivotû, neÏ tomu bylo minul˘ t˘den, minul˘
mûsíc, minul˘ rok?
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Vysvobození z poroby

„Byli v zajetí a Pán je opût vysvobodil z poroby mocí
svého slova.“ (Alma 5:5.)

• Pfii va‰em vysvobozování z poroby bude hrát vel-
kou roli slovo BoÏí. Slovo BoÏí najdete v písmech a
v proslovech, kter˘m nasloucháte na konferenci a
které ãtete v církevních ãasopisech. BoÏí slovo mÛ-
Ïete obdrÏet také pfiímo – prostfiednictvím Ducha
Svatého. Napi‰te si nûkolik vûcí, které jste dnes
ochotni udûlat pro to, abyste pfiijali Jeho slovo.
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DÒVùRA V BOHA

KLÍâOVÁ ZÁSADA: Rozhodnûte se, Ïe svou vÛli a
svÛj Ïivot pfiedáte do péãe Boha, Vûãného Otce,
a Jeho Syna, JeÏí‰e Krista.

3.krok je krokem rozhodovacím. V prvních dvou
krocích jsme procitli a poznali jsme to, co sami

pro sebe udûlat nemÛÏeme a k ãemu potfiebujeme
Boha, aby to udûlal za nás. A pak ve 3. kroku jsme po-
znali to jediné, co pro Boha mÛÏeme udûlat my. Mohli
jsme se rozhodnout, Ïe se Mu otevfieme a Ïe Mu ode-
vzdáme cel˘ svÛj Ïivot – minul˘, souãasn˘ i budoucí –
a svoji vÛli t˘kající se na‰eho Ïivota. 3. krok byl skut-
kem zaloÏen˘m na svobodû jednání. Bylo to to nejdÛle-
Ïitûj‰í rozhodnutí, které jsme kdy uãinili.

Star‰í Neal A. Maxwell z Kvora Dvanácti apo‰tolÛ o
tomto nejdÛleÏitûj‰ím rozhodnutí prohlásil: „Podrobení
vlastní vÛle je skuteãnû jedinou a v˘hradnû osobní vûcí,
kterou vlastníme a kterou mÛÏeme poloÏit na BoÏí oltáfi.
Je to nauka tvrdá, ale je pravdivá. Ty mnohé dal‰í vûci,
které Bohu dáváme, aÈ je to od nás jakkoli milé, jsou ve
skuteãnosti vûci, které On dal jiÏ pfiedtím nám, které nám
pÛjãil. KdyÏ se v‰ak nakonec podrobíme tím, Ïe necháme
svou vÛli pohltit ve vÛli BoÏí, pak Mu skuteãnû nûco dá-
váme.“ („Insights from My Life“, Ensign, Aug. 2000, 9.)

President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti mluvil o
svém rozhodnutí poddat svou vÛli vÛli BoÏí a popsal svo-
bodu, kterou díky tomuto rozhodnutí získal: „MoÏná ten
nejvût‰í objev mého Ïivota a bezpochyby nejvût‰í závazek
pfii‰el tehdy, kdyÏ jsem koneãnû dÛvûfioval Bohu natolik,
abych Mu poskytl, neboli pfienechal svobodu jednání –
bez donucování ãi nátlaku, bez v˘hruÏek, sám za sebe a
jen já. Pfiitom jsem nic nepfiedstíral a neoãekával jsem nic
neÏ jen onu v˘sadu. V podstatû, obraznû fieãeno, kdyÏ se
svoboda jednání, onen drahocenn˘ dar, o nûmÏ písma
jasnû prohla‰ují, Ïe je Ïivotnû dÛleÏit˘, spojí se slovy
‚Udûlám, co fiíká‰‘, vzápûtí poznáte, Ïe díky tomu je va‰e
svoboda jednání o to svobodnûj‰í.“ (Obedience, Brigham
Young University Speeches of the Year [Dec. 7, 1971], 4.)

KdyÏ jsme podnikli 3. krok, uvûdomili jsme si, Ïe na-
‰e vyléãení bude v mnohem vût‰í mífie v˘sledkem
Pánova úsilí neÏ úsilí na‰eho. KdyÏ jsme Ho pozvali do
svého Ïivota, zpÛsobil zázrak. 3. krokem bylo rozhod-
nutí, Ïe dovolíme Bohu, aby nás vyléãil a vykoupil. Bylo
to rozhodnutí, Ïe Mu dovolíme, aby fiídil ná‰ Ïivot –

samozfiejmû s vûdomím, Ïe vÏdy ctí na‰i svobodu jedná-
ní. A tak jsme se rozhodli vloÏit svÛj Ïivot do Jeho ru-
kou tím, Ïe jsme se i nadále fiídili tímto duchovnû
zamûfien˘m léãebn˘m programem.

KdyÏ jsme se úãastnili prvních odvykacích schÛzek,
mûli jsme moÏná pocit, Ïe jsme pod urãit˘m tlakem ne-
bo Ïe nás dokonce druzí nutí tam b˘t. Abychom v‰ak
mohli podniknout 3. krok, museli jsme se rozhodnout,
Ïe budeme jednat sami za sebe. Uvûdomili jsme si, Ïe
chceme-li v takové mífie zmûnit svÛj Ïivot, musí to b˘t
na‰e vlastní rozhodnutí. NezáleÏelo na tom, co dûlali ne-
bo nyní dûlají na‰i rodiãe nebo co by si pfiáli. NezáleÏelo
ani na tom, co si mysleli, pociÈovali, dûlali ãi nedûlali ná‰
manÏelsk˘ partner, na‰e rodina a pfiátelé. Vûdûli jsme,
Ïe musíme b˘t ochotni uchovat se ãist˘mi a stfiízliv˘mi,
bez ohledu na názory ãi rozhodnutí kohokoli jiného.
Na‰e ochota byla tím pevn˘m základem, na nûmÏ spoãí-
val úspûch na‰eho léãení. Pfii ãetbû Knihy Mormonovy
jsme narazili na mocné potvrzení 3. kroku – nachází se
v Almovi 5:13: „Oni se pokofiili a vloÏili svou dÛvûru
v pravého a Ïivého Boha.“

KdyÏ jsme podnikali tento krok, mûli jsme strach
z neznámého. Co se stane, kdyÏ se pokofiíme a odevzdá-
me svÛj Ïivot a svou vÛli zcela do péãe Boha? Pro mno-
hé z nás bylo dûtství velmi tûÏké, a mûli jsme strach
z toho, Ïe se staneme znovu tak zranitelní jako malé dû-
ti. Na základû dfiívûj‰ích zku‰eností jsme byli pfiesvûdãe-
ni o tom, Ïe uãinit nûjak˘ pevn˘ závazek je témûfi
nemoÏné, kvÛli bláznovství, které nás v tomto svûtû ob-
klopuje. Byli jsme svûdky pfiíli‰ mnoha nedodrÏen˘ch
závazkÛ. My sami jsme jich nedodrÏeli aÏ moc. To nej-
lep‰í, co nûktefií z nás dokázali, bylo to, Ïe se pokusili
udûlat to, co navrhovali na‰i vyléãení pfiátelé: „Neberte
to. NepoÏívejte to. Choìte na schÛzky. PoÏádejte o po-
moc.“ Ti, ktefií ony kroky k vyléãení podnikli pfied námi,
nás vyzvali, abychom se o tento nov˘ zpÛsob Ïivota po-
kusili. Trpûlivû ãekali na to, aÏ budeme ochotni alespoÀ
trochu pootevfiít dvefie Bohu.

Pán nás k tomu vyz˘vá také: „StojímÈ u dvefií, a tlu-
ku. JestliÏeÈ by kdo usly‰el hlas mÛj, a otevfiel dvéfie,
vejduÈ k nûmu, a budu s ním veãefieti, a on se mnou.“
(Zjevení 3:20.) 

Na‰e snaha byla zpoãátku úzkostlivá a váhavá.
Neustále jsme Pánovi odevzdávali svou dÛvûru a pak
si ji zase brali zpût. Báli jsme se, Ïe bude nespokojen

3.  KROK
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s na‰í nedÛsledností a Ïe nám odejme svou podporu
a lásku. On to v‰ak neudûlal.

Postupnû jsme Pánovi umoÏnili, aby ukázal svou
uzdravující moc a bezpeãí spoãívající v tom, Ïe následu-
jeme Jeho cestu. Nakonec si kaÏd˘ z nás uvûdomil, Ïe
se musíme nejen vzdát své závislosti, ale také musíme
odevzdat Bohu ve‰kerou svou vÛli a cel˘ svÛj Ïivot. A
kdyÏ jsme to uãinili, zjistili jsme, Ïe BÛh je trpûliv˘ a Ïe
akceptuje na‰e váhavé úsilí ve v‰em se Mu poddat.

Na‰e schopnost odolávat poku‰ení je nyní zakotve-
na v na‰em neustálém podrobování se Pánovû vÛli.
Vyjadfiujeme svou potfiebu obdrÏet onu moc, která je
nám dostupná díky Spasitelovû Usmífiení, a zaãínáme
tuto moc pociÈovat v sobû, protoÏe nás posiluje proti
dal‰ímu poku‰ení. Nauãili jsme se zacházet s Ïivotem
tak, jak to stanovil Pán.

Jak fiekl star‰í Maxwell, toto podrobení se Pánovi je
tvrdá nauka. VyÏaduje, abychom se znovuzasvûtili Jeho
vÛli na zaãátku kaÏdého dne, a obãas i kaÏdou hodinu,
ãi dokonce minutu za minutou. A kdyÏ jsme ochotni to-
to ãinit, získáváme milost neboli uschopÀující moc udû-
lat to, co sami pro sebe udûlat nemÛÏeme.

Neustálé podrobování se BoÏí vÛli zmírÀuje sváry a
dává na‰emu Ïivotu vût‰í smysl. Maliãkosti, jako napfií-
klad dopravní zácpa, nás uÏ nedokáÏí rozãílit. UÏ nemá-
me strach ze sv˘ch vûfiitelÛ. Pfiijímáme zodpovûdnost za
své skutky. Akceptujeme druhé a chováme se k nim tak,
jak bychom si pfiáli, aby se oni chovali k nám, a tak, jak
by se k nám v‰em choval Spasitel. Na‰e oãi, mysl i srdce
jsou koneãnû otevfiené oné skuteãnosti, Ïe smrtelnost
je nároãná a Ïe nám bude vÏdy pfiiná‰et strasti a zkla-
mání, ale i ‰tûstí.

KaÏd˘ den obnovujeme své odhodlání podrobit se
Pánovi a Jeho vÛli. To je to, co má vût‰ina z nás na mysli,
kdyÏ fiíkáme: „Krok za krokem.“ Rozhodli jsme se, Ïe se
vzdáme svévole a prospûcháfiství, které byly u kofiene
na‰í závislosti, a Ïe se budeme i bûhem dal‰ích 24 hodin
tû‰it z vyrovnanosti a síly, které pfiicházejí tehdy, kdyÏ
máme dÛvûru v Boha a v Jeho dobrotivost, moc a lásku.

Realizace

Úãastnûte se shromáÏdûní svátosti; pfiem˘‰lejte
o sv˘ch smlouvách kfitu a obnovujte je

Podniknout 3. krok a dÛvûfiovat pfiitom ve v‰ech
ohledech Bohu mÛÏe b˘t jako nasadit si nové br˘le a
dívat se na v‰echno nov˘ma oãima. KdyÏ se rozhodnete
odevzdat svou vÛli Bohu, zaãnete pociÈovat útûchu a

radost, která pfiichází tím, Ïe usilujete o poznání vÛle
Nebeského Otce a Ïe podle ní jednáte.

Kfiest a svátost symbolizují va‰i lásku a oddanost
JeÏí‰i Kristu. âiníte smlouvu, Ïe na sebe vezmete Jeho
jméno, budete na Nûj stále pamatovat, budete Ho ná-
sledovat a budete dodrÏovat Jeho pfiikázání, „[abyste]
mohli vÏdy míti jeho Ducha, aby byl s [vámi]“. (Moroni
4:3; viz také Moroni 5:2; NaS 20:77, 79.)

Promluvte si se sv˘m biskupem nebo presidentem
odboãky o své závislosti a o svém rozhodnutí fiídit se
vÛlí BoÏí. Ze v‰ech sil se snaÏte kaÏd˘ t˘den nav‰tûvo-
vat shromáÏdûní svátosti. Zatímco budete na shromáÏ-
dûní uctívat, pozornû naslouchejte modlitbám svátosti
a pfiem˘‰lejte o darech, které vám Nebesk˘ Otec nabí-
zí. Pak obnovte svÛj závazek pfiijmout Jeho vÛli t˘kající
se va‰eho Ïivota a fiídit se podle ní tím, Ïe pfiijmete svá-
tost, pokud vám k tomu vá‰ biskup nebo president od-
boãky dá svolení.

Tak, jak bude va‰e léãení postupovat, budete zji‰Èo-
vat, Ïe jste stále ochotnûj‰í patfiit mezi ty, ktefií si váÏí
Spasitelovy obûti. Sami zaãnete rozumût oné skuteã-
nosti, Ïe pro Boha není nic nemoÏné. (Viz Luká‰ 1:37.)

Rozhodnûte se, Ïe budete dÛvûfiovat Bohu a Ïe
Ho budete poslu‰ni; zmûÀte v‰e, co mÛÏete;
pfiijmûte to, co zmûnit nemÛÏete

Tato slova, upravená podle modlitby Reinholda
Niebuhra a známá jako „Modlitba klidu“, vám mohou
pomoci, kdyÏ se rozhodnete dÛvûfiovat Bohu a b˘t
Ho poslu‰ni: „BoÏe, dopfiej mi klid, abych dokázal pfii-
jmout to, co zmûnit nemohu, odvahu, abych dokázal
zmûnit to, co zmûnit mohu, a moudrost, abych to do-
kázal rozeznat.“

Pokud budete dÛvûfiovat BoÏí schopnosti pomoci
vám, mÛÏete s klidem pfiijmout to, v jaké situaci se
zrovna nacházíte. S klidem mÛÏete pfiijmout to, Ïe i
kdyÏ nemÛÏete ovládat rozhodnutí a skutky druh˘ch,
mÛÏete se rozhodnout, jak budete v urãité konkrétní si-
tuaci, ve které se nacházíte, jednat vy.

MÛÏete se s odvahou rozhodnout, Ïe budete dÛvû-
fiovat svému Otci v nebi a Ïe budete jednat v souladu
s Jeho vÛlí. Svou vÛli a svÛj Ïivot mÛÏete svûfiit do Jeho
péãe. MÛÏete se rozhodnout, Ïe budete dûlat to, o co
vás poÏádá, a Ïe budete dodrÏovat Jeho pfiikázání.

MoÏná, Ïe nebudete schopni zmûnit urãité vûci ve
svém Ïivotû, ale mÛÏete zmûnit svou ochotu dÛvûfiovat
Bohu a b˘t Ho poslu‰ni. Jak se budete uãit dÛvûfiovat
Mu, zjistíte, Ïe Jeho plán spoãívá v tom, Ïe se fiídíte tím,
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co Alma nazval „velik˘m plánem ‰tûstí“. (Alma 42:8.)
Poznáte, Ïe i v ãasech strastí a obtíÏí „v‰ecky vûci napo-
máhají k dobrému“ tûm, ktefií milují Boha (¤ímanÛm
8:28) a dodrÏují Jeho pfiikázání (viz také NaS 90:24;
98:3; 100:15; 105:40).

Studium a porozumûní
Následující ver‰e z písem vám mohou pomoci uplat-
Àovat 3. krok. PouÏijte tyto ver‰e a otázky k pfiemítání,
studiu a k zapsání postfiehÛ. Dbejte na to, abyste pfii
psaní byli ãestní, upfiímní a konkrétní.

V souladu s vÛlí BoÏí

„Smifite se s vÛlí BoÏí, a ne s vÛlí ìábla a tûla; a pama-
tujte poté, co se smífiíte s Bohem, Ïe je to pouze milostí
BoÏí a skrze ni, Ïe jste spaseni.“ (2. Nefi 10:24.) 

• Zamyslete se nad tím, co to znamená Ïít v souladu
s vÛlí BoÏí. Pfiem˘‰lejte o tom, jak Jeho uschopÀují-
cí moc mÛÏe pfiijít do va‰eho Ïivota, kdyÏ se na
Nûj obrátíte. Jak˘ máte pocit ohlednû toho, Ïe by-
ste Bohu umoÏnili fiídit vá‰ Ïivot?

• Co vám brání v tom, abyste Mu umoÏnili fiídit
vá‰ Ïivot?

Podrobení se vÛli BoÏí

„Bfiemena, jeÏ byla vloÏena na Almu a jeho bratfií,
byla uãinûna lehk˘mi; ano, Pán je posílil, takÏe sná-
‰eli svá bfiemena lehce a podrobovali se radostnû a
s trpûlivostí ve‰keré vÛli Pánû.“ (Mosiá‰ 24:15.)

• Pán mohl odejmout bfiemena, která tíÏila Almu a
jeho lid; místo toho je v‰ak posílil, aby mohli sná-
‰et „svá bfiemena lehce“. V‰imnûte si, Ïe si nestû-
Ïovali, ale radostnû a s trpûlivostí se podrobili vÛli
Pánû. Napi‰te si nûco o pokofie, které je potfieba
k tomu, aby ãlovûk, kter˘ si pfieje, aby se mu oka-
mÏitû ulevilo, byl pfiesto ochoten nechat si tíhu
bfiemene odnímat postupnû. 

• Co to znamená podrobit se Bohu? Jak se Mu po-
drobujete?
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• Jak˘ máte pocit ohlednû toho, Ïe byste se ochot-
nû a s trpûlivostí podrobili Pánovû ãasovému roz-
vrhu zmûn?

• Jak mÛÏete získávat odvahu jít stále vpfied, dokud
od sv˘ch bfiemen nebudete osvobozeni úplnû?

PÛst a modlitba

„âasto se postili a modlili a stávali se silnûj‰ími a sil-
nûj‰ími v pokofie své, a pevnûj‰ími a pevnûj‰ími ve vífie
v Krista, aÏ se jejich du‰e naplnila radostí a útûchou,
ano, aÏ k oãi‰tûní a posvûcení svého srdce, kteréÏto
posvûcení pfiichází proto, Ïe vzdali své srdce Bohu.“
(Helaman 3:35.) 

• Tento ver‰ popisuje lidi, ktefií vzdali své srdce Bohu.
Jak mÛÏe pÛst posílit va‰i schopnost vzdát srdce
Bohu a zdrÏovat se toho, na ãem jste závislí?

• Zamyslete se nad tím, jak dÛleÏitá je v okamÏiku,
kdy jste pokou‰eni, modlitba, a zapi‰te si nûco o
tom, jak vám mÛÏe modlitba pomoci posilovat po-
koru a víru v Krista.

• Jak silná je v okamÏiku poku‰ení va‰e ochota
vzdát srdce Bohu namísto toho, abyste se poddali
závislosti?
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Pokofiení se pfied Bohem

„On je vysvobodil, protoÏe se pfied ním pokofiili; a
protoÏe k nûmu mocnû volali, vysvobodil je z poroby;
a tak Pán pÛsobí svou mocí ve v‰ech pfiípadech mezi
dûtmi lidsk˘mi a vztahuje rámû milosrdenství k tûm,
ktefií v nûho vkládají svou dÛvûru.“ (Mosiá‰ 29:20.)

• Co vám brání v tom, abyste „mocnû volali“
k Bohu, aby vás vysvobodil podle své vÛle?

• Co vám v minulosti bránilo v tom, abyste usilovali
o takovéto osvobození?

• Jak se mÛÏete nauãit dÛvûfiovat Bohu?

• Pokofiit se je rozhodnutí, které ãiníte vy sami.
Satan se mÛÏe snaÏit pfiimût vás, abyste vûfiili, Ïe
i kdyÏ BÛh pomáhá druh˘m, vám pomáhat nebu-
de, protoÏe vám není pomoci a va‰e situace je
beznadûjná. Pochopte, Ïe toto je leÏ. Vy jste sku-
teãnû dítû BoÏí. Jak vám toto poznání mÛÏe po-
moci stát se pokorn˘mi?
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Rozhodnutí zaãít s léãením

„Chtûl bych, abyste byli pokorní a poddajní a jemní;
aby se s vámi dalo snadno vycházeti; abyste byli plni
trpûlivosti a shovívavosti; jsouce umírnûní ve v‰ech vû-
cech; jsouce pilní v zachovávání pfiikázání BoÏích za
v‰ech dob; Ïádajíce v‰eho, ãeho je vám zapotfiebí,
jak vûcí duchovních, tak ãasn˘ch; vÏdy Bohu vzdávají-
ce díky za v‰e, co dostáváte.“ (Alma 7:23.)

• 3. krok je rozhodnutí. Vyléãení pfiichází BoÏí mocí,
ale aÏ poté, co se rozhodnete, Ïe budete usilovat
o Jeho pomoc. Va‰e rozhodnutí otevfie kanály, kte-
r˘mi mÛÏe Jeho moc proudit do va‰eho Ïivota.
Myslete na to, Ïe pokora, trpûlivost, laskavost a
tak dále jsou rozhodnutí. Poslední vlastností zmí-
nûnou v daném ver‰i je vdûãnost. Jak vám vdûã-
nost pomáhá b˘t pokorn˘mi?

• Jaké dal‰í vlastnosti Alma vyjmenoval?

• Které z tûchto vlastností postrádáte?

• Na kter˘ch mÛÏete pracovat jiÏ dnes? Co mÛÏete
nyní udûlat pro to, abyste s tím zaãali?

StaÀte se jako dítû

„Pfiirozen˘ ãlovûk je nepfiítelem Boha a byl jím od pá-
du Adamova a bude na vûky vûkÛ, ledaÏe se poddá
nutkáním Svatého Ducha a odloÏí pfiirozeného ãlovû-
ka a stane se svat˘m skrze usmífiení Krista Pána a
stane se jako dítû, poddajn˘m, mírn˘m, pokorn˘m, tr-
pûliv˘m, pln˘m lásky, ochotn˘m podrobiti se v‰emu,
co Pán povaÏuje za vhodné na nûj vloÏiti, stejnû jako
se dítû podrobuje otci svému.“ (Mosiá‰ 3:19.)

• Mnozí z nás zaÏili nelaskavé zacházení ze strany
rodiãÛ nebo opatrovníkÛ, a stát se „jako dítû“ je
obtíÏné, moÏná dokonce i dûsivé. Pokud máte nû-
jaké nevyfie‰ené problémy s rodiãem, co mÛÏete
udûlat pro to, abyste své pocity k rodiãi oddûlili
od pocitÛ, které máte vÛãi Bohu?
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• I kdyÏ moÏná máte problémy, které musíte vyfie‰it
se sv˘mi pozemsk˘mi rodiãi, mÛÏete mít dÛvûru
v Nebeského Otce a ve Spasitele coby dokonalé
otce. Proã mÛÏete dÛvûfiovat Nebeskému Otci a
Spasiteli, zatímco Jim podrobujete svÛj Ïivot?

Rozmlouvání s Bohem

„[JeÏí‰] poklek na kolena, modlil se, fika: Otãe, chce‰-li,
pfienes kalich tento ode mne, ale v‰ak ne má vÛle,
ale tvá staÀ se.“ (Luká‰ 22:41–42.)

• V této modlitbû dal Spasitel najevo svou ochotu
podrobit se Otci. Vyjádfiil svou touhu, ale pak s po-
korou uãinil vÛli svého Otce. Zamyslete se nad tím,
jaké poÏehnání je to, Ïe mÛÏete fiíci Bohu o sv˘ch
pocitech. Jak vám vûdomí toho, Ïe BÛh rozumí va‰í
váhavosti, bolesti nebo jak˘mkoli jin˘m pocitÛm,
pomáhá s opravdov˘m zámûrem fiíci „Tvá vÛle staÀ
se“?
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PRAVDA

KLÍâOVÁ ZÁSADA: Proveìte dÛkladné a smûlé
morální sebehodnocení a zapi‰te si ho.

P fii 3. kroku jste se rozhodli, Ïe budete dÛvûfiovat
Pánu. Svou vÛli a svÛj Ïivot jste svûfiili do Jeho péãe.

Ve 4. kroku dáte najevo svou ochotu Bohu dÛvûfiovat.
Vypracujete dÛkladné a smûlé písemné zhodnocení své-
ho Ïivota, v nûmÏ zmapujete my‰lenky, události, emoce
a skutky svého Ïivota, díky ãemuÏ bude va‰e sebehodno-
cení tak úplné, jak je to jen moÏné. 

Provést dÛkladné a smûlé zhodnocení va‰eho Ïivota
nebude jednoduché. KdyÏ fiíkáme smûlé, nemyslíme tím,
Ïe nebudete pociÈovat Ïádné obavy. AÏ budete zkoumat
svÛj Ïivot, budete pravdûpodobnû pociÈovat mnoho emo-
cí, vãetnû rozpaãitosti, studu ãi obav. Smûlé znamená, Ïe
nedovolíte, aby vám obavy znemoÏnily provést dÛkladné
sebehodnocení. Ve 4. kroku jde o to, Ïe se zaváÏete b˘t
naprosto upfiímní, zatímco se budete soustfieìovat na
události ve svém Ïivotû, vãetnû vlastních slabostí, ne v‰ak
slabostí nûkoho jiného.

V minulosti jste si moÏná ‰patné chování ospravedl-
Àovali a obviÀovali jste druhé lidi, místa nebo vûci z to-
ho, Ïe zpÛsobili problémy, které jste si ve skuteãnosti
pfiivodili sami. Nyní se zhostíte zodpovûdnosti za minu-
lé i souãasné skutky, i kdyÏ moÏná bude potfieba, abyste
pfiiznali i urãité bolestivé, trapné ãi nelehké události,
my‰lenky, emoce ãi skutky.

Pokud vám my‰lenka vytvofiení dÛkladného a smûlé-
ho sebehodnocení pfiipadá ohromující, vûzte, Ïe na to
nebudete sami. Na‰e srdce s vámi soucítí. Vzpomínáme
si na svÛj vlastní boj, jak jsme hledali ochotu dokonãit
tento krok. Mnozí z nás si kladli otázku, zda nemÛÏeme
4. krok zcela pfieskoãit, a pfiesto svou závislost pfieko-
nat. Nakonec jsme museli vûfiit slovÛm tûch, ktefií pfied
námi proÏili totéÏ: „Bez dÛkladného a smûlého sebe-
hodnocení … je víra, která v kaÏdodenním Ïivotû sku-
teãnû funguje, stále je‰tû nedostupná.“ (Twelve Steps
and Twelve Traditions [1981], 43.)

Závislost oslabovala na‰i schopnost podívat se na Ïivot
upfiímn˘ma oãima. Omezovala na‰i schopnost pochopit
onu ‰kodu a zkázu – ona bfiemena – která to vná‰elo do
v‰ech na‰ich vztahÛ. Pfiedtím, neÏ jsme se dokázali s jis-
totou spolehnout na Spasitele, jsme potfiebovali vytvofiit

jak˘si systém, skrze nûjÏ by nám On pomohl vyfie‰it na‰i
minulost poctivû. S vytvofiením tohoto systému nám po-
mohl 4. krok; bylo to ono „mocné a peãlivé úsilí, aby-
chom pfii‰li na to, jaká bfiemena nesl a nese kaÏd˘ z nás“.
(Twelve Steps and Twelve Traditions, 42.)

Toto sebehodnocení bylo rovnûÏ krokem, kter˘ nám
pomohl uvést ná‰ Ïivot do souladu s BoÏí vÛlí. V tomto
sebehodnocení jsme identifikovali negativní my‰lenky,
emoce a skutky, které ovládaly ná‰ Ïivot. Tím, Ïe jsme ve
svém Ïivotû tyto niãivé elementy objevili, jsme podnikli
první krok k tomu, abychom je odstranili. Provést toto
sebehodnocení bylo tûÏké; ale tento krok nám otevfiel
dvefie k dal‰í vífie a nadûji, kterou jsme potfiebovali k to-
mu, abychom mohli pokraãovat v léãení a abychom
mohli pfiekonat svou závislost.

Jak provést sebehodnocení

Jakmile jsme uznali, Ïe potfiebujeme i 4. krok, vyvsta-
la dal‰í otázka: „ Jak ale takové sebehodnocení provést?
Co k tomu budu potfiebovat?“ Sebehodnocení je velmi
osobní proces a neexistuje Ïádn˘ jedineãn˘ a správn˘
zpÛsob, jak ho provést. MÛÏete se poradit s tûmi, ktefií
sebehodnocení jiÏ nûkdy provádûli, a mÛÏete usilovat
o Pánovo vedení pfii provádûní toho svého. On vám po-
mÛÏe, zatímco si procházíte své vzpomínky a vybavuje-
te si své pocity, b˘t pravdiv˘mi a naplnûn˘mi láskou.

Jeden zpÛsob, jak provést sebehodnocení, je vytvofiit
si seznam vzpomínek na lidi; na instituce ãi organizace;
na zásady, nápady ãi pfiesvûdãení; a na události, situace
ãi okolnosti, které vyvolávají jak pozitivní, tak i negativ-
ní pocity (vãetnû smutku, lítosti, hnûvu, zá‰ti, strachu,
hofikosti). Nûkteré poloÏky se mohou v seznamu vy-
skytnout nûkolikrát. To je v pofiádku. V tomto bodû se
v‰ak nepokou‰ejte nic tfiídit, hodnotit ani analyzovat.
V tuto chvíli je nejdÛleÏitûj‰í to, abyste byli tak podrob-
ní, jak je to jen moÏné.

Pfii provádûní sebehodnocení se zamyslete nad sv˘m
dfiívûj‰ím chováním a zkoumejte své my‰lenky, pocity a
pfiesvûdãení, které k danému chování vedly. Va‰e my‰len-
ky, pocity a pfiesvûdãení jsou ve skuteãnosti kofienem
va‰eho návykového chování. Pokud neprozkoumáte
v‰echny své sklony k obavám, p˘‰e, zá‰ti, hnûvu, tvrdo-
hlavosti a sebelítosti, va‰e abstinence bude v nejlep‰ím
pfiípadû nejistá. Budete se nadále drÏet své pÛvodní závis-
losti nebo pfiejdete na jinou. Va‰e závislost je pfiíznakem
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dal‰ích „pfiíãin a okolností“ (Alcoholics Anonymous
[2001], 64).

Nûktefií lidé si Ïivot rozdûlí podle vûku, známek ve
‰kole, míst, kde Ïili, nebo podle vztahÛ s druh˘mi. Jiní za-
ãnou jednodu‰e brainstormingem. Nejspí‰ si nevzpome-
nete na v‰echno najednou. Stále se modlete a umoÏnûte
Pánovi, aby vám pomohl si na urãité vûci rozpomenout.
Tento proces nijak neukonãujte, a pfiidávejte si do svého
sebehodnocení cokoli, co se vám bude vybavovat.

Jakmile seznam dokonãíte, usilujte o Pánovo vedení
v tom, abyste se z kaÏdé vzpomínky nûãemu nauãili.
Nûktefií lidé si tuto ãást sebehodnocení uspofiádají do
tabulky nebo pfiehledu se sloupci, pfiiãemÏ kaÏd˘ slou-
pec je nadepsan˘ jednou z níÏe uveden˘ch pûti katego-
rií. Záznamy mají podobu struãn˘ch poznámek. Jiní si
pro kaÏdou poloÏku na seznamu vyhradí samostatnou
stránku a poté si napí‰í odpovûdi na v‰echny níÏe uve-
dené kategorie.

Událost. Co se stalo? Nûkolika slovy struãnû popi‰te
to, na co si v souvislosti s touto událostí pamatujete. Pi‰te
spí‰e formou jakéhosi shrnutí neÏ dlouhého pfiíbûhu.

Dopad. Jak˘ dopad mûla tato událost na vás nebo na
druhé?

Pocity. Jaké jste mûli pocity v dobû, kdy k této udá-
losti do‰lo? Jaké z toho máte pocity nyní? Pfiem˘‰lejte o
tom, jak k tomu mohl dopomoci strach ãi obavy.

Sebeanal˘za. Jak danou situaci ovlivnily slabé nebo
naopak silné stránky va‰eho charakteru? Pozorujete ve
sv˘ch postojích ãi skutcích nûjaké náznaky p˘chy, sebe-
lítosti, sebeklamu nebo tvrdohlavosti? Urãitû si v‰ak za-
pi‰te i ty okamÏiky, kdy jste jednali správnû.

Duch Svat˘ vám mÛÏe pomoci pokofiit se a postavit
se k pravdû ãelem, i kdyÏ ta pravda bolí. S Pánovou po-
mocí mÛÏete objevit své silné i slabé stránky (viz Eter
12:27). Pomoci vám mohou otázky tohoto typu:

• âeho jsem chtûl v této situaci dosáhnout a proã?

• Jakou snahu jsem vyvinul, abych mûl danou situaci
pod kontrolou?

• T˘kalo se to vÛbec mû?

• Co jsem udûlal, nebo naopak neudûlal, pro to,
abych získal to, co jsem chtûl?

• Ignoroval jsem realitu?

• Byla má oãekávání rozumná pro mû i pro druhé?

• Lhal jsem sám sobû nebo druh˘m?

• Ignoroval jsem pocity druh˘ch a myslel jsem pouze
na sebe?

• Proã jsem se choval jako obûÈ se zámûrem ovládat
druhé, získávat jejich pozornost a sympatie, b˘t
zvlá‰tní atd.?

• Odmítal jsem pomoc od Boha i od druh˘ch?

• Trval jsem na tom, Ïe mám pravdu?

• Cítil jsem se opovrhovan˘, protoÏe se mi nedostávalo
uznání nebo podûkování?

Inspirovaná rada. Jakou radu t˘kající se této událos-
ti poskytuje Pán? Nezapomínejte, Ïe se nemáte ãeho
bát, kdyÏ se podrobujete Spasiteli. Jste zde, abyste se
nauãili rozeznat dobro od zla, a Spasitel vám mÛÏe po-
moci odpustit sobû i druh˘m. Zatímco pfiem˘‰líte o in-
spirovan˘ch radách z písem a od církevních vedoucích,
zaznamenávejte si své my‰lenky a dojmy.

âtyfii nezbytné faktory

K provedení úspû‰ného morálního sebehodnocení
jsou klíãové ãtyfii faktory: písemná podoba, upfiím-
nost, podpora a modlitba. Tyto faktory morálního se-
behodnocení vám pomohou rozpoznat hfiíchy a chyby,
a pfiekonat je.

Písemná podoba. Zhodnocení va‰eho Ïivota bude
nejefektivnûj‰í tehdy, kdyÏ ho vypracujete písemnû.
Díky tomu budete moci drÏet v ruce písemn˘ seznam,
procházet si ho a odvolávat se na nûj, kdykoli to bude
potfieba; nezapsané my‰lenky se snadno zapomenou,
a snadno vás mohou pfieru‰it i rÛzné ru‰ivé vlivy. KdyÏ
své morální sebehodnocení provedete písemnû, bude-
te moci jasnûji pfiem˘‰let o událostech svého Ïivota a
budete schopni se na nû soustfiedit, aniÏ byste byli pfií-
li‰ rozptylováni. 

Nûktefií lidé se snaÏí písemnému zpracování morální-
ho sebehodnocení vyhnout, protoÏe jsou na rozpacích,
pokud jde o jejich schopnost psát, nebo mají obavy ze
psaní nebo z toho, Ïe by nûkdo jin˘ ãetl to, co napsali.
Nedovolte tûmto obavám, aby vás zastavily. Na va‰em
pravopise, gramatice, rukopisu nebo psacích dovednos-
tech nezáleÏí. Klidnû kreslete jednoduché postaviãky,
bude-li to tfieba, ale své sebehodnocení zpracujte na pa-
pífie. Dokud ho nebudete mít v hmatatelné podobû, 4.
krok stále nebude splnûn. AÏ budete 4. krok dokonão-
vat, pamatujte na to, Ïe perfekcionismus – snaha vytvo-
fiit dokonalé sebehodnocení a potû‰it tím druhé – vám
mÛÏe zabránit v tom, abyste v‰e fiádnû dokonãili.



Obavy z toho, Ïe nûkdo bude ãíst to, co jste napsali,
mohou b˘t skuteãnû znepokojující, ale i to mÛÏete pfie-
konat. My, ktefií jsme takové sebehodnocení provádûli,
jsme museli tûmto obavám ãelit také. Museli jsme udûlat
v‰e, co jsme mohli, aby na‰e sebehodnocení zÛstalo dÛ-
vûrné, a zbytek jsme svûfiili Bohu. Bylo tfieba, abychom
se více soustfieìovali na své vyléãení neÏ na své ego ne-
bo reputaci. Na‰e sebehodnocení vyÏadovalo, abychom
neustále volali k Bohu o pomoc, aby nás bûhem celého
procesu ochraÀoval a vedl. Musíte mít na pamûti, Ïe 4.
krok je krokem, kdy vystoupíte ze stínÛ studu a pfiiznáte
si, Ïe potfiebujete pokání. Pokud se budete modlit o to,
jak a kde uchovat stránky svého sebehodnocení, Pán vás
povede, abyste dûlali to, co je nejlep‰í.

Upfiímnost. B˘t upfiímn˘m, pokud jde o oblasti v Ïi-
votû spojené s hfiíchem, mÛÏe b˘t dûsivé. Lidé se ãasto
zdráhají podívat se pozornû do zrcadla minulosti, pro-
toÏe mají strach, Ïe by odraz mohl odhalit onu pravdu
t˘kající se toho, co se s jejich Ïivotem stalo. Nyní, ve 4.
kroku, se musíte poctivû postavit tváfií v tváfi pravdû t˘-
kající se va‰eho Ïivota a va‰ich obav.

Ve svém sebehodnocení nejen Ïe odhalíte své slabos-
ti, ale budete lépe rozumût i sv˘m siln˘m stránkám a bu-
dete si jich více váÏit. Do svého sebehodnocení zahrÀte i
své dobré vlastnosti a pozitivní vûci, které jste udûlali.
Popravdû fieãeno, va‰e osobnost je kombinací slab˘ch a
siln˘ch stránek. KdyÏ budete ochotni pohledût na celou
pravdu o své minulosti – na to dobré i na to ‰patné –
umoÏníte mocem nebes, aby vám onu pravdu zjevily a
pomohly vám umístit minulost do správné perspektivy.
Pán vám pomÛÏe zmûnit smûr va‰eho Ïivota a naplnit
vá‰ boÏsk˘ potenciál. Zjistíte, Ïe jste stejní jako v‰ichni
ostatní – Ïe máte silné i slabé stránky. Budete moci nahlí-
Ïet na druhé s vûdomím, Ïe jste si v mnohém podobní. 

Podpora. Povzbuzení a podpora druh˘ch, ktefií pro-
cesu léãení rozumûjí, vám mohou ve va‰em úsilí pomo-
ci. Tito lidé vás mohou vést, abyste poznali metody,
strukturu a pfiístup, které vám pfii procházení va‰í mi-
nulostí pomohou nejvíce. Mohou vám dodat odvahu,
kdyÏ ji budete ztrácet.

Modlitba. KdyÏ pfiem˘‰líte o v˘znamu 4. kroku a o v˘-
zvû, kterou s sebou nese, zamyslete se nad tím, jak vám
Pán pomohl v kaÏdém z pfiedchozích krokÛ. Kdykoli jste
se obrátili k Bohu pro útûchu, odvahu a vedení, nalezli
jste onu pomoc, kterou budete mít k dispozici i nyní,
kdyÏ budete provádût své sebehodnocení. Pavel uãil, Ïe
BÛh je „[Bohem] v‰elikého potû‰ení, kter˘Ï tû‰í nás ve
v‰elikém ssouÏení na‰em“. (2. Korintsk˘m 1:3–4.) Pokud

se pokaÏdé, kdy si sednete, abyste pracovali na svém se-
behodnocení, pomodlíte, BÛh vám bude pomáhat.
Zatímco budete provádût tento zdánlivû nemoÏn˘ krok,
poznáte onu skuteãnost, Ïe BÛh mÛÏe b˘t, a bude, neu-
stále pfiipraven vám pomoci, pokud Ho o to poÏádáte.

Osvoboìte se od minulosti

Nûktefií lidé se bojí podívat se do minulosti kvÛli
obavám, Ïe by si neúmyslnû vytvofiili ‰patné vzpomínky
na základû nejasn˘ch nebo pfiehnan˘ch dojmÛ. Pfii
zpracovávání svého sebehodnocení se zab˘vejte pouze
tûmi vzpomínkami, které jsou dostateãnû jasné, aby se
o nich dalo nûco napsat a aby se daly utfiídit. A i v tom-
to pfiípadû je odpovûdí dÛvûra v Boha. Pokud své sebe-
hodnocení budete vypracovávat s upfiímnou modlitbou,
s opravdov˘m zámûrem, majíce víru v Krista, mÛÏete se
spolehnout na to, Ïe vám pomÛÏe vzpomenout si právû
na to, co vám pfii léãení pomÛÏe.

Jedním z úÏasn˘ch dÛsledkÛ dokonãení 4. kroku je
to, Ïe jste uãinili velk˘ krok k tomu, abyste se osvobo-
dili od chování, které urãovalo va‰i minulost. Va‰e mí-
nûní o sobû, které budete mít poté, co dokonãíte tento
krok, vás mÛÏe inspirovat k tomu, abyste zmûnili smûr
svého Ïivota, pokud to dovolíte. Díky lásce a milosti
Spasitele jiÏ nemusíte b˘t tím, k˘m jste b˘vali. KdyÏ bu-
dete volat k Pánu o vedení, zatímco prozkoumáváte
svÛj Ïivot, zjistíte, Ïe se z va‰ich zku‰eností stávají pfiíle-
Ïitosti k ponauãení. Zjistíte, Ïe odkr˘vání slabostí, se
kter˘mi jste se tak dlouho trápili, vám umoÏní jít vpfied
smûrem k novému Ïivotu.

Realizace

Pi‰te si deník; usilujte o vedení Ducha Svatého

Pro mnohé z nás bylo sebehodnocení prvním poku-
sem napsat si nûco o svém Ïivotû. Velmi mocn˘m ná-
strojem pfii va‰em postupujícím léãení mÛÏe b˘t osobní
deník. Proroci Pánû ãasto uãí o dÛleÏitosti deníkÛ.
Napfiíklad president Spencer W. Kimball nám dal tuto
radu: „Zapisujte si … své kaÏdodenní ãinnosti, své
nejhlub‰í my‰lenky, své úspûchy i neúspûchy, své styky
a své triumfy, své dojmy a svá svûdectví.“ („The Angels
May Quote from It“, New Era, Oct. 1975, 5.)

KdyÏ s modlitbou pí‰ete nûco o svém Ïivotû, posky-
tujete Duchu Svatému pfiíleÏitost pomoci vám vidût a
pochopit ony potenciální lekce, které pfiicházejí s kaÏ-
d˘m va‰ím záÏitkem. Pokud si v souãasné dobû deník
nevedete, povzbuzujeme vás k tomu, abyste zaãali.
Pokud si deník jiÏ vedete, povzbuzujeme vás k tomu,
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abyste pfii psaní byli více naplnûni modlitbou, aby vás
Pán mohl uãit a aby mohl prostfiednictvím svého Ducha
obohatit va‰e poznání.

ZhodnoÈte svÛj Ïivot – dfiívûj‰í i souãasn˘

Zpracovat úplné sebehodnocení bude vyÏadovat ãas.
Není tfieba s tím spûchat, ale je tfieba zaãít. Kde zaãnete,
není ani tak dÛleÏité, dÛleÏitûj‰í je to, abyste postupnû
prozkoumali svou minulost aÏ do té doby, kam vás pa-
mûÈ a Pánova inspirace dovedou. Zkrátka si zapisujte
vzpomínky tak, jak vám vytanou na mysli. To, co si napí-
‰ete, je dÛvûrné, a podûlíte se o to jen s dÛvûryhodnou
osobou, která vám bude pomáhat a kterou si s modlit-
bou vyberete v 5. kroku. Va‰e sebehodnocení se t˘ká vás
a va‰eho vztahu se sebou samotn˘mi, s Bohem a s dru-
h˘mi. KdyÏ seberete odvahu pohledût na sebe tak, jací
ve skuteãnosti jste, BÛh vám otevfie oãi a vy na sebe za-
ãnete nahlíÏet tak, jako na vás nahlíÏí On – jako na jedno
ze sv˘ch dûtí s právy dan˘mi zrozením. Podniknûte tento
krok a myslete na ona práva daná vám zrozením.

Na své hfiíchy jiÏ nevzpomínejte

Po dokonãení va‰eho písemného sebehodnocení, a
nastane-li k tomu vhodná doba, v‰echny ty ãásti sebe-
hodnocení, které obsahují negativní nebo hnûvivé v˘ra-
zy, zprávy o osobních pfiestupcích nebo jakékoli jiné
citlivé otázky, o které byste se nemûli dûlit s nik˘m jin˘m
ani je pfiedávat budoucím generacím, mají b˘t zniãeny.
Zniãení tûchto záznamÛ mÛÏe b˘t symbolem va‰eho po-
kání a mocnou pfiíleÏitostí, jak nechat minulost minulos-
tí. Pán dal Jeremiá‰ovi ohlednû Jeho lidu tento slib:
„[Odpustím zajisté] nepravosti jejich, a na hfiích jejich
nezpomenu více.“ (Jeremiá‰ 31:34.) Máme následovat
PánÛv pfiíklad tím, Ïe odpustíme hfiíchy sobû i druh˘m.

Studium a porozumûní
Následující ver‰e z písem a citáty od církevních ve-
doucích vám mohou pomáhat pfii vykonávání 4. kro-
ku. PouÏijte je k pfiemítání, studiu a k zapsání
postfiehÛ. Dbejte na to, abyste pfii psaní byli ãestní,
upfiímní a konkrétní.

ZhodnoÈte svÛj Ïivot

„Vyz˘vám kaÏdého z vás, abyste pozornû zhodnotili
svÛj Ïivot. Odchylujete se od onûch standardÛ, o
nichÏ víte, Ïe vám pfiinesou ‰tûstí? Existuje nûjak˘ tem-
n˘ kout, kter˘ je potfieba vyklidit? Dûláte v této dobû
nûco, o ãem víte, Ïe je to ‰patné? NaplÀujete svou
mysl neãist˘mi my‰lenkami? KdyÏ nejste nijak ru‰eni a

mÛÏete v klidu pfiem˘‰let, fiíká vám va‰e svûdomí,
abyste ãinili pokání?

V zájmu svého vlastního klidu v této dobû a v zájmu
vûãného ‰tûstí ãiÀte prosím pokání. Otevfiete srdce
Pánovi a poÏádejte Ho o pomoc. Získáte poÏehnání
odpu‰tûní, pokoje a poznání, Ïe jste byli oãi‰tûni a
uzdraveni. Seberte odvahu poÏádat Pána o sílu ãinit
pokání právû teì.“ (Richard G. Scott, Conference
Report, Apr. 1995, 103; nebo Ensign, May 1995, 77.)

• 4. krok je jedním ze zpÛsobÛ, jak mÛÏete radu
star‰ího Scotta uvést do praxe. Najdûte si klidné
místo a pomodlete se o vedení a odvahu, zatímco
si budete procházet svÛj Ïivot. S modlitbou si na-
jdûte ãas na zhodnocení sebe sama, a zatímco
budete pfiem˘‰let o otázkách star‰ího Scotta, za-
znamenejte si v‰echno, co vás pfii tom napadne.

Uznání minulosti

„OdvraÈte se od hfiíchÛ sv˘ch; setfieste fietûzy toho,
kter˘ by vás chtûl pevnû spoutati; pojìte k tomu
Bohu, kter˘ je skálou spasení va‰eho.“ (2. Nefi 9:45.)

• Odvrátit se od hfiíchÛ a setfiást fietûzy závislosti lze
provést teprve tehdy, kdyÏ uznáte, Ïe nûjaké hfiíchy
a fietûzy existují. Napi‰te si nûco o sv˘ch pocitech
o tom, proã se zdráháte b˘t zcela otevfiení a
upfiímní, pokud jde o va‰i minulost.
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VymûÀte popírání za pravdu

„[Pokud fiíkáme], Ïe hfiíchu nemáme, sami se svodí-
me, a pravdy v nás není.“ (1. Janova 1:8.)

• Hlavním znakem závislosti je popírání neboli kla-
mání sebe sama – tedy kdyÏ ãlovûk popírá to, Ïe
nûjak˘ problém má. Jaké uzdravující úãinky mÛÏe
mít to, kdyÏ vymûníte popírání za pravdu?

• Jak vám mÛÏe 4. krok pomoci nûco takového
udûlat?

Nadûje na vyléãení

„Ano, vzpomnûl jsem si na v‰echny hfiíchy své a na ne-
pravosti, pro které jsem byl tr˘znûn bolestmi pekla; ano,
vidûl jsem, Ïe jsem se boufiil proti svému Bohu a Ïe
jsem nezachovával svatá pfiikázání jeho.“ (Alma 36:13.)

• Vzpomínka na vlastní hfiíchy mÛÏe b˘t bolestná, ale
mÛÏe vás popohnat vpfied k novému pokojnému Ïi-
votu (viz Alma 36:19–21). Zeptejte se nûkoho, kdo
tento krok podnikl, jak mu to pomohlo. Jak vám
nadûje na vyléãení mÛÏe pomoci pfiekonat bolest
v˘ãitek a lítosti a pfiinést radost z odpu‰tûní?



Pravda

„Mocí Ducha Svatého mÛÏete znáti pravdu ohlednû
v‰ech vûcí.“ (Moroni 10:5.)

• Nûktefií lidé neradi vzpomínají na onu bolestnou
pravdu t˘kající se minulosti nebo ji neradi pfiizná-
vají, ale Duch Svat˘ vám mÛÏe se vzpomínkami
pomoci a mÛÏe vám pfii provádûní 4. kroku dodat
odvahu. Tato poÏehnání mÛÏete obdrÏet i tehdy,
kdyÏ nemáte dar Ducha Svatého. Napi‰te si nûco
o tom, jak vás Duch Svat˘ mÛÏe pfii zpracovávání
sebehodnocení vést.

• Proã je dÛleÏité znát pravdu ohlednû va‰í souãasné
situace?

• Proã je dÛleÏité znát pravdu o tom, Ïe jste dítû BoÏí?

Slabost a síla

„JestliÏe lidé pfiijdou ke mnû, ukáÏi jim jejich slabost.
Dávám lidem slabost, aby mohli b˘ti pokorní; a mi-
lost má postaãuje pro v‰echny, ktefií se pfiede mnou
pokofií; neboÈ pokofií-li se pfiede mnou a budou-li míti
víru ve mne, pak uãiním, Ïe slabé vûci se pro nû sta-
nou siln˘mi.“ (Eter 12:27.)

• Vztáhnûte tento ver‰ na svÛj Ïivot tím, Ïe si ho
zkopírujete a vloÏíte si do nûj své jméno, jako by
Pán hovofiil pfiímo k vám. Zapi‰te si my‰lenky, kte-
ré vám ohlednû tohoto ver‰e a jeho osobního
uplatnûní pfiijdou na mysl.
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„Pravda vás vysvobodí“

„Poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:32.)

• B˘t vÛãi sobû i vÛãi Pánovi, jenÏ je také znám jako
„Duch pravdy“ (NaS 93:9), upfiímní a otevfiení, je
klíãem ke svobodû ze lÏí, které vás spoutávají.
KdyÏ Ho budete postupnû poznávat, Jeho moc a
pfiítomnost ve va‰em Ïivotû vás osvobodí od va‰í
závislosti. Jak mÛÏe uznání pravdy zlep‰it vá‰
vztah s JeÏí‰em Kristem?
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POZNÁMKY



VYZNÁNÍ

KLÍâOVÁ ZÁSADA: Vyznejte sobû, svému
Nebeskému Otci ve jménu JeÏí‰e Krista, pfií-
slu‰nému vedoucímu knûÏství a nûjaké dal‰í
osobû pfiesnou povahu svého ‰patného chování.

Spoleãn˘m znakem mnoha lidí, ktefií trpûli nûjakou
závislostí, je pocit izolace. Dokonce i v davu, nebo

kdyÏ jsme se úãastnili ãinností, pfii kter˘ch ostatní vût‰i-
nou pociÈovali pospolitost, jsme se cítili, jako bychom
tam nezapadali. KdyÏ jsme chodili na odvykací schÛzky,
zaãali jsme se z oné citové izolace, v níÏ na‰e závislost
vzkvétala, dostávat. Zpoãátku mnozí z nás jen sedûli a
poslouchali, ale ãasem jsme se cítili dostateãnû sebejistí
k tomu, abychom sami promluvili a o nûco se podûlili.
Ale i tak jsme si toho mnoho nechali pro sebe – v‰e
ostudné, trapné, srdcervoucí, v‰e, co v nás vyvolávalo
zraÀující pocity.

Ve 4. kroku jsme provedli upfiímné a dÛkladné sebe-
hodnocení, které v‰ak bylo osobní a dÛvûrné. Stále
jsme mûli pocit osamûlosti, protoÏe jsme se stydûli za
svou minulost. Teprve kdyÏ jsme podnikli 5. krok, byli
jsme schopni zbavit se okovÛ tajností, které nás izolova-
ly od druh˘ch, a získat na sebe i na svou minulost urãi-
t˘ nadhled. Vyznáním zapoãal proces pfiiznání, pfii nûmÏ
jsme se podûlili o své v˘ãitky svûdomí s pfiáteli, rodinou
a druh˘mi lidmi. Byla to souãást pokraãujícího úsilí na-
pravit a znovu vybudovat rozbité vztahy. Vyznání rovnûÏ
vyÏadovalo, abychom usilovali o odpu‰tûní od Pána
prostfiednictvím modlitby a prostfiednictvím nezbytn˘ch
knûÏsk˘ch postupÛ.

Zjistili jsme, Ïe nejlep‰í je podniknout 5. krok co moÏ-
ná nejdfiíve po dokonãení kroku 4. Odkládat 5. krok by
bylo jako vûdût o infikované ránû, ale nevyãistit ji. 5. krok
se zdál b˘t ohromující, ale kdyÏ jsme poÏádali o pomoc
Pána, dodal nám odvahu a sílu. Poté, co jsme si pro‰li
své sebehodnocení, jsme svému biskupovi vyznali jaké-
koli poru‰ení zákona nebo jak˘koli hfiích nebo pfiestu-
pek, kter˘ by nám bránil mít chrámové doporuãení. Toto
pfiiznání se pfiíslu‰né knûÏské autoritû bylo nezbytnou
souãástí na‰eho léãení a uzdravení.

Také jsme si vybrali je‰tû jednu dÛvûryhodnou oso-
bu, které jsme sdûlili pfiesnou povahu svého ‰patného
chování. SnaÏili jsme si vybrat nûkoho, kdo podnikl 4. i
5. krok a byl siln˘ v evangeliu. Setkání s touto osobou

jsme zahájili modlitbou, abychom pfiizvali Ducha, a pak
jsme nahlas pfieãetli své sebehodnocení. Ten, kdo si vy-
slechl na‰e sebehodnocení, nám ãasto pomohl vidût
oblasti, ve kter˘ch jsme dlouhou dobu sami sebe kla-
mali. Pomohl nám získat správn˘ náhled na Ïivot a vy-
hnout se tomu, abychom nezveliãovali nebo naopak
neminimalizovali svou zodpovûdnost.

Pfii psaní svého sebehodnocení jsme mûli pocit, jako
bychom si zaznamenávali stovky rozdíln˘ch v˘jevÛ ze
svého Ïivota. V 5. kroku jsme mûli pfiíleÏitost vidût, jak
se ná‰ Ïivot odkr˘vá, obraz za obrazem, jako by to byl
plynul˘ pfiíbûh. Pfii tom jsme zaãali rozeznávat opakující
se slabosti, které ovlivÀovaly na‰e rozhodnutí. Zaãali
jsme rozumût sv˘m sklonÛm k negativním my‰lenkám
a pocitÛm (tvrdohlavost, strach, p˘cha, sebelítost, Ïárli-
vost, samolibost, hnûv, zá‰È, nespoutané vá‰nû a touhy
atd.). Tyto my‰lenky a pocity byly ve skuteãnosti tou
pravou podstatou na‰ich ‰patn˘ch ãinÛ.

Tím, Ïe jsme dokonãili 5. krok, jsme Bohu, sobû a
jednomu dal‰ímu svûdku dali najevo svÛj závazek za-
ãít nov˘ Ïivot pevnû zaloÏen˘ na tom, Ïe budeme
vÏdy fiíkat pravdu a Ïít podle ní. I kdyÏ 5. krok byl je-
den z nejtûÏ‰ích, odvahu nám dodávala rada presiden-
ta Spencera W. Kimballa: „Pokání nemÛÏe nikdy pfiijít,
dokud ãlovûk neotevfie svou du‰i a nepfiizná své skut-
ky bez v˘mluv nebo rozumového zdÛvodÀování. …
Ti, ktefií se rozhodnou postavit se svému problému a
zmûnit svÛj Ïivot, moÏná nejprve zjistí, Ïe cesta pokání
je cestou obtíÏnûj‰í, ale kdyÏ ochutnají jeho plody,
zjistí, Ïe je nekoneãnû více Ïádoucí.“ („The Gospel of
Repentance“, Ensign, Oct. 1982, 4.)

To, ãemu president Kimball uãil, jsme osobnû zaÏili.
Jakmile jsme upfiímnû a svûdomitû dokonãili 5. krok, ne-
museli jsme nic skr˘vat. Otevfienû jsme dali najevo svou
touhu „[odloÏit] v‰echny hfiíchy své“ (Alma 22:18), aby-
chom mohli obdrÏet vût‰í poznání o lásce Boha a lásce a
podpofie mnoha dobr˘ch lidí, ktefií nás obklopovali.

Realizace

Zaãnûte usilovat o odpu‰tûní; podle potfieby se
raìte s biskupem; buìte upfiímní vÛãi Bohu, vÛ-
ãi sobû i vÛãi druh˘m

„[Povinností] v‰ech osob [je] vyznati v‰echny své hfií-
chy Pánovi.“ (PrÛvodce k písmÛm, „Vyznání, vyznati“,
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188.) ZávaÏnûj‰í pfiestupky musejí b˘t vyznány pfiíslu‰-
n˘m knûÏsk˘m vedoucím, vût‰inou biskupovi: „I kdyÏ
pouze Pán mÛÏe odpou‰tût hfiíchy, tito vedoucí knûÏ-
ství hrají v procesu pokání zásadní úlohu. Va‰e vyznání
budou uchovávat jako dÛvûrné a bûhem procesu poká-
ní vám budou pomáhat. Buìte vÛãi nim naprosto ãest-
ní. Bude-li va‰e vyznání jen ãásteãné a vy se zmíníte
pouze o men‰ích chybách, nebudete schopni napravit
váÏnûj‰í zatajen˘ pfiestupek. âím dfiíve tento proces za-
hájíte, tím dfiíve najdete pokoj a radost, které pfiicházejí
se zázrakem odpu‰tûní.“ (Vûrni vífie – slovník evangelia
[2005], 104.)

AÏ si budete vybírat kromû vedoucího knûÏství je‰-
tû nûkoho dal‰ího, komu vyznáte svá provinûní, buìte
velmi opatrní a rozváÏní. Nefiíkejte o tak citliv˘ch vû-
cech nikomu, o kom se domníváte, Ïe by vás mohl
vést ‰patn˘m smûrem, poskytnout vám nesprávné in-
formace nebo pro kterého je tûÏké uchovat tajemství.
Ti, se kter˘mi se podûlíte o své sebehodnocení, muse-
jí b˘t nanejv˘‰ dÛvûryhodní – ve slovech i skutcích.

Dovolte, aby vá‰ Ïivot naplnil pokoj

President Brigham Young nabádal ãleny, aby nevy-
znávali své hfiíchy, pokud to není nutné: „KdyÏ prosíme
bratfií, coÏ dûláme ãasto, aby promluvili na shromáÏdû-
ní svátosti, Ïádáme je, aby v pfiípadû, Ïe ranili své bliÏ-
ní, své ‰patné chování vyznali; av‰ak nefiíkejte nic o
pfiípadném nerozumném chování, o kterém neví nikdo
jin˘ neÏ vy. ¤eknûte vefiejnosti to, co vefiejnosti patfií.
Pokud jste zhfie‰ili proti lidem, vyznejte se jim. Pokud
jste zhfie‰ili proti rodinû nebo sousedovi, jdûte k nim a
vyznejte se. Pokud jste zhfie‰ili proti svému sboru, vy-
znejte se svému sboru. Pokud jste zhfie‰ili proti jedno-
mu jedinci, vezmûte si ho stranou a vyznejte se mu. A
pokud jste zhfie‰ili proti Bohu, nebo proti sobû, vyznej-
te se Bohu a nechte si to pro sebe, protoÏe já o tom
nechci nic vûdût.“ (Discourses of Brigham Young, sel.
John A. Widtsoe [1954], 158.)

âas od ãasu si mÛÏete na odvykacích schÛzkách ne-
bo v jin˘ch situacích v‰imnout jedincÛ, u kter˘ch se
zdá, Ïe neustále mluví o sv˘ch hfií‰ích a chybách nebo
o hfií‰ích, kter˘ch se vÛãi nim dopustili druzí. Takoví li-
dé se neustále vyznávají, ale nikdy nenacházejí klid.

NepleÈte si 5. krok s posedlou touhou neustále se
zab˘vat negativními vûcmi. Zámûrem 5. kroku je prav˘
opak. 5. krok nepodnikáme proto, abychom se i nadá-
le drÏeli toho, co vyznáme. Podnikáme ho proto, aby-
chom sami zaãali rozeznávat zlo a dobro a abychom si
vybírali dobro.

Studium a porozumûní
Následující ver‰e z písem a citáty od církevních ve-
doucích vám mohou pomáhat pfii vykonávání 5.
kroku. PouÏijte je k pfiemítání, studiu a k zapsání
postfiehÛ. Dbejte na to, abyste pfii psaní byli ãestní,
upfiímní a konkrétní.

Vyznání Bohu

„Já, Pán, odpou‰tím hfiíchy tûm, ktefií vyznávají hfiíchy
své pfiede mnou a prosí o odpu‰tûní.“ (NaS 64:7.)

• Jak vám vyznání hfiíchÛ Bohu pomáhá uskuteãnit
v Ïivotû zmûny k dobrému?

• Vût‰ina z nás má obavy a pociÈuje neochotu pod-
niknout 5. krok. Proã vám vyznání hfiíchÛ Bohu mÛ-
Ïe dodat odvahu a sílu vyznat nakonec své hfiíchy
i nûkomu dal‰ímu?
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Vyznání druh˘m

„VyznávejteÏ se pak jedni druh˘m z hfiíchÛ, a [modlete]
se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli.“ (Jakub 5:16.)

• MoÏná se obáváte, Ïe nûkdo, kdo skuteãnû pozná
v‰echny va‰e slabosti a chyby, vás zavrhne. Ale
vedoucí knûÏství nebo nûjak˘ pfiítel, kterému vûfiíte
a kter˘ procesu léãení rozumí, vût‰inou reaguje
s porozumûním a soucitem. Jak vám taková reakce
mÛÏe pomoci s uzdravením?

Snaha vypadat dobfie v oãích druh˘ch

„NechÈ Ïádn˘ ãlovûk nevydává na odiv svou spraved-
livost …; spí‰e nechÈ vyznává své hfiíchy, a pak mu
bude odpu‰tûno a bude vydávat více ovoce.“ (Joseph
Smith, History of the Church, 4:479.)

• Jedna velká posedlost tûch, ktefií se pot˘kají s nû-
jakou závislostí, je to, Ïe mají velikou touhu vypa-
dat dobfie v oãích druh˘ch. Jak vám tato touha
mÛÏe zabránit v tom, abyste se zlep‰ovali a vydá-
vali „více ovoce“ (neboli dobr˘ch skutkÛ)? 

• Jak by se zmûnilo va‰e chování, kdyby va‰í jedi-
nou starostí bylo to, jak vypadáte v oãích BoÏích?

Upfiímnost

„Kdokoli se dopustí pfiestupku proti mnû, toho budete
souditi podle hfiíchÛ, jichÏ se dopustil; a vyzná-li hfií-
chy své pfied tebou a pfiede mnou a bude-li ãiniti po-
kání v upfiímnosti srdce svého, odpustí‰ mu a já mu
odpustím také.“ (Mosiá‰ 26:29.)

• KdyÏ vyznáváte hfiíchy, musíte b˘t upfiímní.
Zamyslete se nad tím, jak to, kdyÏ pfii vyznání nû-
co zatajíte, podkopává upfiímnost va‰eho snaÏení.
Jakou ãást svého sebehodnocení, pokud vÛbec nû-
jakou, jste pokou‰eni zatajit?
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• Co mÛÏete získat tím, Ïe budete tuto ãást svého
sebehodnocení i nadále tajit? Co mÛÏete naopak
ztratit?

Vyznávejte hfiíchy hned, jakmile je 
rozpoznáte

„V témÏe roce byli pfiivedeni k poznání svého omylu a
vyznali své chyby.“ (3. Nefi 1:25.)

• Tento ver‰ je pfiíkladem lidí, ktefií neodkládali vy-
znání sv˘ch chyb, jakmile pochopili, Ïe takové
chyby mají. K ãemu je dobré to, Ïe 5. krok pod-
niknete co moÏná nejdfiíve po dokonãení 4. kroku?

• Jaké ‰kodlivé úãinky mÛÏe mít to, kdyÏ budete 5.
krok neustále odkládat?

Zbavte se stresu a naleznûte pokoj

„Nezab˘val bych se tv˘mi zloãiny a nedrásal tvou du‰i,
kdyby to nebylo pro tvé dobro.“ (Alma 39:7.)

• Nûktefií lidé by mohli namítnout, Ïe se pfii 4. a 5.
kroku aÏ pfiíli‰ soustfieìujeme na negativní vûci
v Ïivotû a Ïe to ná‰ stres jen zvût‰uje. V tomto ver-
‰i se dozvídáme, Ïe postavit se chybám tváfií v tváfi
nám mÛÏe prospût, a nemusí to jen „drásat“ (ne-
boli tíÏit) na‰i du‰i. Jak vám 4. a 5. krok mohou
pomoci zbavit se stresu a pfiinést více pokoje?



Zanechání hfiíchu

„Podle toho mÛÏete poznati, ãiní-li ãlovûk pokání
z hfiíchÛ sv˘ch – vizte, vyzná je a zanechá jich.“
(NaS 58:43.)

• Zanechat nûãeho znamená, Ïe se toho zfiekneme
neboli Ïe se toho úplnû vzdáme. Jak tím, Ïe do-
konãíte 5. krok, projevíte touhu zanechat sv˘ch
star˘ch zvyklostí?
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PROMùNA SRDCE

KLÍâOVÁ ZÁSADA: Pfiipravte se ve v‰ech ohledech
na to, aby vás BÛh mohl zbavit v‰ech va‰ich cha-
rakterov˘ch slabostí.

P oté, co jsme ve 4. a 5. kroku pro‰li nekompromis-
ním citov˘m a duchovním oãi‰tûním, byla vût‰ina

z nás ohromena promûnou, která se v nás udála.
Modlili jsme se s vût‰í oddaností, ãastûji jsme pfiemítali
o písmech a dÛslednûji jsme si psali deník. Pfiipravili
jsme se na to, abychom uzavfieli posvátné smlouvy a
abychom je dodrÏovali tím, Ïe se budeme úãastnit shro-
máÏdûní svátosti.

Pfii provádûní 5. kroku se mnozí z nás setkali se sv˘m
biskupem a usilovali o pomoc s pokáním. Vût‰ina z nás
shledala, Ïe nás na‰e závislost pokou‰í s men‰í intenzi-
tou a ménû ãasto. Nûktefií z nás jiÏ byli od své závislosti
osvobozeni. S tak mocnou zmûnou na‰eho chování a
na‰eho Ïivota si nûktefií z nás kladli otázku, proã potfie-
bujeme je‰tû nûjaké dal‰í kroky.

Av‰ak jak plynul ãas, zdálo se nám, Ïe kvÛli abstinenci
jsou na‰e charakterové slabosti viditelnûj‰í, obzvlá‰tû
pak pro nás samotné. SnaÏili jsme se své negativní my‰-
lenky a pocity ovládat, ale ty se i nadále vracely, suÏovaly
nás a ohroÏovaly ná‰ nov˘ Ïivot zaloÏen˘ na abstinenci a
aktivitû v Církvi. Ti, ktefií rozumûli duchovnímu v˘znamu
léãebného procesu, na nás naléhali, abychom si uvûdo-
mili, Ïe aãkoli ony vnûj‰í promûny v na‰em Ïivotû byly
úÏasné, Pán nám chce poÏehnat je‰tû více. Na‰i pfiátelé
nám pomohli pochopit, Ïe pokud se své závislosti chce-
me nejenom zbavit, ale také se vyhnout touze se k ní
vrátit, musíme zaÏít promûnu srdce. Tato promûna srdce
neboli promûna touhy je cílem 6. kroku.

„Ale jak?” moÏná zvoláte. „ Jak mohu s dosaÏením ta-
kové promûny vÛbec zaãít?“ Nenechte se tûmito pocity
zastra‰it. 6. krok se podobnû jako kroky pfiedcházející
mÛÏe jevit jako ohromující a nároãn˘ úkol. AÈ se to zdá
sebevíc bolestivé, budete si moÏná muset pfiiznat, jako
jsme to udûlali my, Ïe poznání a vyznání va‰ich charak-
terov˘ch slabostí ve 4. a 5. kroku neznamenalo nutnû
to, Ïe jste byli pfiipraveni se jich vzdát. MoÏná zji‰Èujete,
Ïe i nadále lpíte na star˘ch zpÛsobech toho, jak jste byli
zvyklí reagovat na Ïivotní problémy a fie‰it je – coÏ teì,
kdyÏ jste se zbavili závislosti, platí moÏná dvojnásob.

MoÏná, Ïe to, co vyÏaduje nejvíce pokory, je uznání
toho, Ïe v sobû stále ukr˘váte py‰nou touhu zmûnit
se bez pomoci BoÏí. Úãelem 6. kroku je to, Ïe Bohu
odevzdáte v‰echny zbytky p˘chy a umínûnosti. Tak ja-
ko 1. a 2. krok i 6. krok vyÏaduje, abyste se pokofiili a
uznali, Ïe potfiebujete Kristovu vykupující a promûÀu-
jící moc. KoneckoncÛ právû Jeho usmifiující obûÈ vám
umoÏnila podniknout v‰echny dosavadní kroky. A ani
6. krok není v˘jimkou.

Pokud pfiijdete k JeÏí‰i Kristu a budete tímto kro-
kem usilovat o Jeho pomoc, nebudete zklamáni.
Budete-li Mu dÛvûfiovat a budete-li mít s tímto proce-
sem trpûlivost, budete svûdky toho, jak va‰i p˘chu
postupnû vystfiídá pokora. Kristus bude trpûlivû ãe-
kat, dokud nebudete unaveni z vlastního úsilí zmûnit
se, a jakmile se na Nûho obrátíte, budete opût svûdky
Jeho lásky a moci ve vá‰ prospûch. Va‰e neochota
opustit staré zpÛsoby chování bude vystfiídána otevfie-
nou myslí, zatímco vám Duch bude jemnû na‰eptávat
lep‰í zpÛsob Ïivota. KdyÏ si uvûdomíte, Ïe Pán va‰í
bolesti i oné tvrdé práci, kterou to vyÏaduje, rozumí,
vá‰ strach ze zmûny bude men‰í.

KdyÏ se proces pfiicházení ke Kristu usídlí ve va‰em
srdci, zjistíte, Ïe ony fale‰né domnûnky, které byly pali-
vem negativních my‰lenek a pocitÛ, jsou postupnû na-
hrazovány pravdou. KdyÏ budete i nadále studovat
slovo BoÏí a budete pfiemítat o tom, jak se t˘ká vás, bu-
dete stále silnûj‰í. Díky svûdectví druh˘ch vám Pán po-
mÛÏe poznat onu pravdu, Ïe pro Nûj není nemoÏné,
aby vás uzdravil. Touha obviÀovat druhé z toho, v ja-
kém stavu je vá‰ charakter, nebo si rozumovû zdÛvod-
Àovat, proã nemÛÏete zakusit promûnu srdce, bude
vystfiídána touhou pociÈovat vÛãi Pánovi zodpovûdnost
a poddat se Jeho vÛli. Prostfiednictvím proroka Ezechiela
Pán prohlásil: „Dám vám srdce nové, a ducha nového
dám do vnitfiností va‰ich, a odejma srdce kamenné z tûla
va‰eho.“ (Ezechiel 36:26.)

Pán vám chce poÏehnat tím, Ïe zmûní va‰e sm˘‰lení
tak, Ïe s Ním budete zajedno v mysli i v srdci, stejnû ja-
ko je On zajedno s Otcem. Chce vám ulevit od va‰eho
odlouãení od Boha Otce, odlouãení, které vyvolávalo
ony obavy, jeÏ pfiispívaly k va‰í závislosti. Chce, aby ve
va‰em Ïivotû zaãalo pÛsobit Usmífiení – tady a teì.

KdyÏ budete vûnovat pozornost nabádáním Ducha a
budete hledût ke Spasiteli pro záchranu – nejenom od
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své závislosti, ale i od charakterov˘ch slabostí, mÛÏete
si b˘t jisti, Ïe z va‰eho ochotného srdce vzejde nov˘
zpÛsob sm˘‰lení neboli nov˘ charakter. Sílící touha b˘t
posvûceni Bohem vás pfiipraví na to, aby v samotné va‰í
povaze mohlo dojít ke zmûnû. Jedno z nejlep‰ích vylí-
ãení tohoto procesu mÛÏeme najít v tûchto slovech
presidenta Ezry Tafta Bensona:

„Pán pracuje zevnitfi ven. Svût pracuje zvenku do-
vnitfi. Svût chce vytáhnout lidi ven z jejich brlohÛ.
Kristus vytahuje brlohy ven z lidí, a ti se potom z brlo-
hÛ vytáhnou sami. Svût chce formovat ãlovûka tím, Ïe
zmûní jeho prostfiedí. Kristus zmûní ãlovûka, kter˘ poté
zmûní své prostfiedí. Svût chce formovat lidské chování,
ale Kristus dokáÏe zmûnit lidskou povahu. …

KéÏ jsme pfiesvûdãeni, Ïe JeÏí‰ je Kristus, kéÏ se roz-
hodneme, Ïe Ho budeme následovat, Ïe se díky Nûmu
zmûníme, Ïe Jím budeme vedeni, Ïe Jím budeme pohl-
ceni a Ïe budeme znovuzrozeni.“ (Conference Report,
Oct. 1985, 5–6; nebo Ensign, Nov. 1985, 6–7.)

Realizace

Buìte ochotni umoÏnit Spasiteli, aby promûnil va-
‰e srdce; podílejte se na Kristovû spoleãenství tím,
Ïe se budete úãastnit Nedûlní ‰koly a Pomocného
sdruÏení nebo knûÏsk˘ch shromáÏdûní

KdyÏ jsme byli pokfitûni, jen málo z nás rozumûlo to-
mu, Ïe skuteãné obrácení je celoÏivotní proces. Av‰ak
president Marion G. Romney z Prvního pfiedsednictva
to vysvûtlil jasnû: „V ãlovûku, kter˘ je skuteãnû zcela ob-
rácen, touha po tom, co je v rozporu s evangeliem
JeÏí‰e Krista, ve skuteãnosti uhasla. A místo toho tudíÏ
nastupuje láska k Bohu s pevn˘m a vûdom˘m odhodlá-
ním dodrÏovat Jeho pfiikázání.“ (Conference Report,
Guatemala Area Conference 1977, 8.)

Zatímco budete zaÏívat onen zázrak postupujícího
léãení – nejprve od zniãujícího návykového chování a
poté od charakterov˘ch slabostí – zaÏijete skuteãné ob-
rácení. Zaãnete se probouzet a vzpamatujete se tak, ja-
ko se vzpamatoval marnotratn˘ syn (viz Luká‰ 15:17).
Zaãnete si uvûdomovat, Ïe proto, abyste se mohli vrátit
do království Nebeského Otce, se musíte nejenom pro-
budit, ale musíte i povstat a umoÏnit JeÏí‰i Kristu, aby
byl va‰ím Vykupitelem.

Zatímco budete své srdce odevzdávat Bohu a bude-
te sílit v pokofie, va‰e odhodlání nevracet se k dfiívûj‰í-
mu chování bude stále pevnûj‰í. Budete osvobozeni
od poroby minulosti a mezi bratry a sestrami v Církvi

se budete stále více a více cítit pfiíjemnû. Zjistíte, Ïe
máte touhu vrátit se a b˘t shromáÏdûni jako dítû BoÏí
a b˘t souãástí plného spoleãenství s ovcemi Jeho stáda
(viz 1. Nefi 22:24–26; Mosiá‰ 27:25–26; Mosiá‰ 29:20;
Helaman 3:35).

Buìte ochotni se zmûnit, aby moc BoÏí mohla
odstranit va‰e nedokonalosti

AÈ uÏ jste byli závislí na alkoholu, drogách, hazard-
ních hrách, pornografii, sebepo‰kozujících stravovacích
zpÛsobech, nutkavém utrácení nebo na jiném chování
ãi látce, jeÏ ztûlesÀovaly va‰i potfiebu utéct a skr˘t se
pfied stresem nebo Ïivotními problémy, mÛÏete si uvû-
domit, Ïe to v‰echno zaãalo ve va‰í mysli a srdci. A ve
va‰í mysli a srdci zaãíná i proces léãení. KdyÏ jste ochot-
ni se zmûnit tím, Ïe pfiijdete k JeÏí‰i Kristu, poznáte
Jeho moc uzdravovat. 

Tím, Ïe podniknete 6. krok, posílíte svÛj závazek
zdrÏet se dfiívûj‰ích závislostí díky tomu, Ïe prohloubíte
svÛj vztah se Spasitelem, JeÏí‰em Kristem, a s Otcem,
kter˘ Ho poslal. Rozhodnete se, Ïe budete rozváÏné
mysli jako mlad˘ prorok Mormon (viz Mormon 1:15).
I nadále budete pfiijímat skuteãnost, Ïe BÛh se pro vás
musí stát opravdu v‰ím, aby vás mohl zachránit od sla-
bostí mysli, slov i skutkÛ.

Studium a porozumûní
Následující ver‰e z písem a citáty od církevních ve-
doucích vám mohou pomáhat pfii vykonávání 6. kro-
ku. PouÏijte tyto ver‰e a otázky k pfiemítání, studiu a
k zapsání postfiehÛ.

Zbavte se v‰ech hfiíchÛ

„Král pravil: … co mám ãiniti, abych mohl b˘ti zrozen
z Boha, aby byl tento zlovoln˘ duch vykofienûn z mé
hrudi, a abych pfiijal jeho Ducha, abych mohl b˘ti na-
plnûn radostí. … Vzdám se v‰eho, co mám, … abych
mohl obdrÏeti tuto velikou radost. …

Král se sklonil pfied Pánem na kolena; ano, dokonce
padl na zem a mocnû zvolal fika:

Ó BoÏe, … já odloÏím v‰echny hfiíchy své, abych tû
poznal a abych mohl b˘ti pozvednut z mrtv˘ch a b˘ti
spasen posledního dne.“ (Alma 22:15, 17–18.)

• Znovu si pozornû pfieãtûte Almu 22:15, 17–18.
Jaké pfiekáÏky – vãetnû postojÛ a pocitÛ – vám
brání odloÏit „v‰echny hfiíchy [va‰e]“ a plnûji pfiijí-
mat Ducha Pánû? 
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Uãte se pokofie

„JestliÏe lidé pfiijdou ke mnû, ukáÏi jim jejich slabost.
Dávám lidem slabost, aby mohli b˘ti pokorní; a mi-
lost má postaãuje pro v‰echny, ktefií se pfiede mnou
pokofií; neboÈ pokofií-li se pfiede mnou a budou-li míti
víru ve mne, pak uãiním, Ïe slabé vûci se pro nû sta-
nou siln˘mi.“ (Eter 12:27.)

• ProtoÏe jsme smrtelní a nedokonalí, jsme podrobe-
ni mnoha slabostem. V tomto ver‰i Pán vysvûtluje
smysl toho, proã nás nechává proÏít smrtelnost a
narazit na takové slabosti – je to proto, aby nám
pomohl b˘t pokorn˘mi. V‰imnûte si ale, Ïe se mu-
síme rozhodnout, Ïe se pokofiíme. Jak je proces
pfiípravy v 6. kroku souãástí na‰í cesty k pokofie?

• Napi‰te si nûkteré své charakterové slabosti a
vedle nich napi‰te, jaké silné stránky se z nich mo-
hou stát, kdyÏ pfiijdete ke Kristu.

Zapojte se do spoleãenství Církve

„Pro [tuto] pfiíãinu klekám na kolena svá pfied Otcem
Pána na‰eho Jezukrista,

Z nûhoÏ v‰eliká rodina na nebi i na zemi se jmenuje,

Aby vám dal, podlé bohatství slávy své, [abyste byli po-
silnûni mocí] skrze Ducha svého na vnitfiním ãlovûku,

Aby Kristus skrze víru pfieb˘val v srdcích va‰ich, abyste
v lásce vkofienûni a zaloÏeni jsouce,

mohli [pochopiti] se v‰echnûmi svat˘mi, kteraká by
byla ‰irokost, a dlouhost, a hlubokost, a vysokost,

A poznati pfienesmírnou lásku Kristovu, abyste naplnûni
byli ve v‰elikou plnost BoÏí.“ (Efezsk˘m 3:14–19.)

• Díky tomu, Ïe na sebe vezmete jméno Kristovo a
budete posilováni Jeho Duchem, zaãnete se ztotoÏ-
Àovat se Svat˘mi – s bratry a sestrami, ktefií byli
pokfitûni a stali se souãástí Jeho rodiny na zemi (viz
Mosiá‰ 5:7). Jak jste se díky tomu, Ïe jste lépe po-
znali své spolubliÏní Svaté, stali ochotnûj‰ími plnûji
se zapojovat do spoleãenství knûÏství, Pomocného
sdruÏení a Nedûlní ‰koly?
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Vykoupení

„Pfiirozen˘ ãlovûk je nepfiítelem Boha a byl jím od pá-
du Adamova a bude na vûky vûkÛ, ledaÏe se poddá
nutkáním Svatého Ducha a odloÏí pfiirozeného ãlovû-
ka a stane se svat˘m skrze usmífiení Krista Pána a
stane se jako dítû, poddajn˘m, mírn˘m, pokorn˘m,
trpûliv˘m, pln˘m lásky.“ (Mosiá‰ 3:19.)

• Mnozí z nás se stanou Svat˘mi jen podle jména,
kdyÏ jsou pokfitûni, a zbytek Ïivota stráví tím, Ïe
zápasí s tím, aby „[odloÏili] pfiirozeného ãlovûka“
a rozvinuli vlastnosti uvedené v tomto ver‰i. Jak
vás tento zápas pfiipravil na uznání skuteãnosti, Ïe
jedinû prostfiednictvím Kristova Usmífiení – tím, Ïe
budete zajedno s JeÏí‰em Kristem a s Otcem –
mÛÏete zaÏít vykoupení? 

Pojìte ke Kristu

„AÈ uÏ je zdrojem obtíÏí cokoli a aÈ uÏ zaãnete pfiijímat
pomoc od kohokoli – kvalifikovaného profesionálního
terapeuta, lékafie, knûÏského vedoucího, pfiítele, sta-
rostlivého rodiãe nebo nûkoho blízkého – aÈ zaãnete
jakkoli, takováto fie‰ení nikdy neposkytnou koneãnou

odpovûì. Definitivní uzdravení pfiichází vírou v JeÏí‰e
Krista a v Jeho uãení, na základû zlomeného srdce a
zkrou‰eného ducha a poslu‰nosti Jeho pfiikázání.“
(Richard G. Scott, Conference Report, Apr. 1994, 9;
nebo Ensign, May 1994, 9.)

• Star‰í Richard G. Scott z Kvora Dvanácti apo‰tolÛ
uãil, Ïe spasení vám nepfiinese Ïádná míra pomoci
nebo pfiátelské podpory – dokonce ani ve skupi-
nách na odvykání závislosti nebo v církevních kon-
gregacích. Ostatní lidé vás na va‰í cestû mohou
podporovat a Ïehnat vám, ale nakonec musíte ke
Kristu pfiijít sami. Napi‰te si nûco o tom, jak zaãa-
la va‰e cesta za vyléãením.

• Kdo vám pomohl nastoupit na cestu vedoucí k po-
kání a k vyléãení? Jak vás jejich pfiíklad nasmûro-
val ke Spasiteli?



• Co konkrétního jste se nauãili o Spasiteli, co vám
pomohlo získat touhu nebo schopnost zmûnit své
chování nebo co vás pfii tom ovlivnilo?

Trpûlivost bûhem léãení

„Vy jste malé dûti a vy nemÛÏete snésti v‰echny vûci
nyní; vy musíte rÛsti v milosti a v poznání pravdy.

Nebojte se, malé dûti, neboÈ jste moje a já jsem pfie-
mohl svût, …

A Ïádn˘ z tûch, které mi Otec mÛj dal, nebude ztracen.“
(NaS 50:40–42.)

• Nûkdy jsme netrpûliví nebo ztrácíme odvahu, pro-
toÏe na‰e léãení dosud není ukonãeno. Tyto ver‰e
ukazují, jakou trpûlivost s námi, „mal˘mi dûtmi“,
mají Spasitel a Nebesk˘ Otec. Vztáhnûte tyto ver-
‰e na sebe tím, Ïe si je napí‰ete tak, aby byly ad-
resovány vám osobnû.

• Jak vás mohou sliby uvedené v tûchto ver‰ích posí-
lit v dobû, kdy ztrácíte odvahu?

Pomoc od Pána

„Milovaní bratfií moji, poté, co jste vstoupili na tuto
tûsnou a úzkou cestu, chci se zeptati, je-li v‰e vykoná-
no? Vizte, pravím vám: Nikoli; neboÈ nedo‰li byste tak
daleko, jestliÏe by to nebylo slovem Kristov˘m s neo-
chvûjnou vírou v nûho, cele spoléhajíce na zásluhy to-
ho, kter˘ má moc ke spasení.

ProãeÏ, musíte se tlaãiti kupfiedu se stálostí v Kristu,
majíce dokonal˘ jas nadûje a lásku k Bohu a ke v‰em
lidem. ProãeÏ, budete-li se tlaãiti kupfiedu, hodujíce na
slovû Kristovû, a vytrváte-li do konce, vizte, tak praví
Otec: Budete míti Ïivot vûãn˘.“ (2. Nefi 31:19–20.)

• Pfiemítejte o tom, jak vám Pán na oné tûsné a
úzké cestû pomáhá, a své my‰lenky si zapi‰te. Jak
vás va‰e rostoucí láska k Bohu a k druh˘m osvo-
bozuje od závislosti, jak vám pomáhá s abstinencí
a jak vám navrací nadûji na vûãn˘ Ïivot?
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POKORA

KLÍâOVÁ ZÁSADA: S pokorou poÏádejte
Nebeského Otce o to, aby vás zbavil va‰ich chyb.

V ‰echny kroky vyÏadují pokoru, ale 7. krok ji
vyÏaduje zcela otevfienû: „S pokorou poÏádejte

Nebeského Otce o to, aby vás zbavil va‰ich chyb.“
Pokorné srdce, které jsme si vypracovali v 6. kroku, nás
dostalo na kolena, abychom v 7. kroku mohli poÏádat
Pána o zbavení sv˘ch chyb. KdyÏ jsme se dostali aÏ
sem, byli jsme pfiipraveni modlit se jen s jedinou moti-
vací – touhou b˘t v srdci i v mysli zajedno s Nebesk˘m
Otcem a s Pánem JeÏí‰em Kristem. UÏ jsme nechtûli
zmûnit jen své návyky nebo dokonce Ïivotní styl.
Koneãnû jsme byli pfiipraveni na to, aby BÛh promûnil
na‰i samotnou povahu.

7. krok znamenal pro kaÏdého z nás tak úplné ode-
vzdání se Spasiteli, Ïe mnozí z nás nemohli jinak, neÏ
jen v srdci zvolat, tak jako Alma: „Ó JeÏí‰i, ty Synu BoÏí,
buì milosrdn˘ ke mnû.“ (Alma 36:18.) Srdce nám napl-
nila skuteãná lítost, nejen proto, Ïe jsme sami trpûli ne-
bo Ïe jsme zpÛsobili utrpení druh˘m, ale proto, Ïe nás
mrzelo, Ïe ani pfii léãení jsme se stále je‰tû nedokázali
zbavit sv˘ch chyb.

Díky tomu, Ïe jsme pocítili ãást BoÏí lásky, jsme
touÏili vzdát se v‰ech sv˘ch hfiíchÛ, dokonce i sklonÛ
hfie‰it, abychom mohli Boha lépe poznat. Nakonec
jsme dobrovolnû a z celého srdce obûtovali celou
svou du‰i Bohu a poÏádali jsme Ho, aby nám odpustil
a promûnil nás ke svému obrazu. Koneãnû jsme si
uvûdomili, Ïe úplné odpu‰tûní hfiíchÛ nemÛÏeme zís-
kat od Ïádného jiného jména, Ïádn˘m jin˘m zpÛso-
bem ani prostfiedky. Nic jsme si neponechali pro sebe
a úpûnlivû jsme prosili Otce o to, aby nám, ve svém
nekoneãném milosrdenství, odpustil ve‰kerou p˘chu,
pfiestupky a chyby. PoÏádali jsme Ho, aby nám udûlil
milost, abychom si s Jeho pomocí dokázali tento nov˘
zpÛsob Ïivota udrÏet.

Pán nezaãal s tak pfievratnou zmûnou celého na‰eho
charakteru, dokud jsme Mu to neumoÏnili. 7. krok bylo
na‰e rozhodnutí. Museli jsme se vûdomû pokofiit.
Museli jsme se vzdát kaÏdé ãásteãky samolibé p˘chy a
pfiiznat si, Ïe na‰e úsilí zachránit sebe sama na to nesta-
ãilo. Museli jsme zakusit onu pravdu, které uãil král
Beniamin, a museli jsme podle ní Ïít – Ïe pfied Bohem

jsme v‰ichni Ïebráci a nemáme Ïádnou nadûji na spase-
ní sv˘mi vlastními silami, ale jedinû milosrdenstvím a
milostí JeÏí‰e Krista (viz Mosiá‰ 2:21; 4:19–20).

7. krok pro kaÏdého z nás znamenal okamÏik, kdy
jsme se koneãnû a bez v˘hrad poddali oné vûãné prav-
dû, které jsme uãeni v Mosiá‰ovi 16:4: „Ve‰keré lidstvo
bylo ztraceno; a vizte, bylo by nekoneãnû ztraceno,
kdyby BÛh lid svÛj ze ztraceného a padlého stavu jeho
nevykoupil.“ Na‰e zku‰enosti nás nauãily, Ïe pfii prová-
dûní 7. kroku jsme nebyli zpro‰tûni zodpovûdnosti za
práci, která nám náleÏela. I nadále jsme museli b˘t trpû-
liví a museli jsme se „tlaãiti kupfiedu se stálostí
v Kristu“. (2. Nefi 31:20.)

Nebyli jsme zcela osvobozeni od touhy hfie‰it. Museli
jsme se nauãit pfiijímat Ïivot zaloÏen˘ na BoÏích pod-
mínkách a museli jsme ãekat, aÏ splní své zámûry v Jeho
vlastním ãase – a to i pokud jde o odstranûní na‰ich
chyb. Pfii provádûní 7. kroku jsme se nauãili, Ïe musíme
Ïít se stejnou pokorou a trpûlivostí vÛãi Bohu, jakou
projevovali Alma a jeho bratfií, kdyÏ jejich bfiemena byla
odlehãena, ale ne zcela odÀata: „Podrobovali se radost-
nû a s trpûlivostí ve‰keré vÛli Pánû.“ (Mosiá‰ 24:15.)
Nakonec jsme se vzdali oné my‰lenky, Ïe se mÛÏeme
stát dokonal˘mi vlastními silami, a pfiijali jsme onu prav-
du, Ïe BÛh si pfieje, abychom pfiekonávali své slabosti
v tomto Ïivotû tím, Ïe pÛjdeme ke Kristu a budeme
v Nûm zdokonalováni. Zjistili jsme, Ïe BÛh nám svou mi-
lostí umoÏÀuje popfiít v sobû ve‰kerou bezboÏnost a po-
chopit, Ïe spasení pfiichází nikoli na‰í vlastní mocí, ale
Jeho (viz Moroni 10:32).

Ke kaÏdému kroku v‰ak patfií urãité varování, a ani
7. krok není v˘jimkou. My, ktefií jsme tyto zásady pfiijali,
vás musíme varovat, Ïe nemÛÏete oãekávat, Ïe tento
krok podniknete, aniÏ byste pfiinesli nûjakou obûÈ – a
tak je to správnû. V Nauce a smlouvách 59:8 Pán pfiika-
zuje: „Bude‰ pfiiná‰eti obûÈ Pánu Bohu svému ve spra-
vedlivosti, a to srdce zlomené a ducha zkrou‰eného.“
Tato obûÈ je podstatou 7. kroku. I tehdy, kdyÏ budete
pociÈovat bolest pramenící z vlastního znovuzrození,
pamatujte na to, Ïe je to Jeho utrpení, nikoli to va‰e, co
vám zajistí vykoupení z hfiíchu. Va‰e obûÈ je jen malou
pfiipomínkou Jeho „veliké a poslední obûti“ ve vá‰ pro-
spûch (Alma 34:14).

KdyÏ vloÏíte v‰echno do BoÏích rukou, udûlali jste ko-
neãnû v‰e, co jste mohli, abyste obdrÏeli Jeho neomylné
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svûdectví, Ïe va‰e hfiíchy jsou vám odpu‰tûny, Ïe va‰e mi-
nulost je vskutku minulostí. Tak jako lidé, ktefií byli obrá-
ceni v Knize Mormonovû, mÛÏete i vy dosvûdãit, Ïe jste
„byli nav‰tíveni mocí a Duchem BoÏím, jeÏ [je] v JeÏí‰i
Kristu“. (3. Nefi 7:21.) Spolu s Almou mÛÏete zvolat:
„Nemohl jsem si jiÏ více vzpomenouti na bolesti své;
ano, vzpomínka na hfiíchy mé mne jiÏ nedrásala. A ó, ja-
ká radost a jaké podivuhodné svûtlo jsem uzfiel; ano, du-
‰e má byla naplnûna radostí tak nesmírnou, jakou byla
bolest má!“ (Alma 36:19–20.)

Realizace

Usilujte o to, aby moc Spasitelova Usmífiení za-
ãala úãinkovat i ve va‰em osobním Ïivotû tím,
Ïe budete rozjímat o modlitbách svátosti

Jedna z úãinn˘ch moÏností, jak o nûãem rozjímat, je
myslet na nûjak˘ ver‰ nebo citát z písem, zatímco se
modlíte o to, abyste porozumûli jeho v˘znamu a tomu,
jak ho uplatnit v Ïivotû. JelikoÏ kaÏd˘ z nás musí uzavfiít
smlouvu, která se opakuje v modlitbách svátosti, mÛÏe-
te rozjímat o nich.

Na základû v˘zvy prorokÛ, abychom písma uplatÀo-
vali ve vlastním Ïivotû, si mÛÏete pfieãíst Moroniho 4:3 a
5:2 a s pokorou o tûchto posvátn˘ch slovech pfiem˘‰let,
zatímco si je fiíkáte sami pro sebe – napfiíklad takto: „Ó
BoÏe, Vûãn˘ Otãe, [prosím] tû ve jménu tvého Syna,
JeÏí‰e Krista, abys poÏehnal a posvûtil tento chléb [mé
du‰i, která jej pfiijímá]; … [abych zachovával] jeho pfii-
kázání, jeÏ [mi] dal, [abych mohl] vÏdy míti jeho
Ducha, aby byl [se mnou].“

Modlete se s pokorou k Bohu o to, aby pro vás
udûlal to, co pro sebe sami udûlat nemÛÏete

KdyÏ si budete v srdci uchovávat jednoduchou mod-
litbu, jako napfi. „Pane, co chce‰, abych udûlal?“ nebo
„Tvá vÛle se staÀ“, budete si neustále pfiipomínat svou
naprostou závislost na Pánovi. Láska BoÏí, va‰e k Nûmu
a Jeho k vám, vám pomÛÏe vybudovat si jeden vztah,
kterému se mÛÏete bez v˘hrad odevzdat. Tuto lásku
jste hledali celé ty roky, kdy jste byli chyceni v pasti zá-
vislosti. V 7. kroku pfiijdete na zpÛsob, jak získat pokoj
tím, Ïe vejdete „v odpoãinutí Pánû“ (Moroni 7:3; viz ta-
ké Alma 58:11; Ezra Taft Benson, „ Jesus Christ—Gifts
and Expectations“, Ensign, Dec. 1988, 2).

Studium a porozumûní
Následující ver‰e z písem a citáty od církevních vedou-
cích vám mohou pomáhat pfii vykonávání 7. kroku.

PouÏijte tyto ver‰e a otázky k pfiemítání, studiu a k za-
psání postfiehÛ. Pfii psaní buìte upfiímní a konkrétní.

Rozhodnûte se, Ïe budete pokorní

„Jak jsem vám pravil, protoÏe jste byli donuceni b˘ti
pokorn˘mi, byli jste poÏehnáni, nedomníváte se snad,
Ïe poÏehnanûj‰í jsou ti, ktefií se vpravdû pokofiují pro
slovo?“ (Alma 32:14.)

• Vût‰ina z nás pfii‰la na odvykací schÛzky ze zou-
falství, popohnáni následky na‰ich závislostí. Byli
jsme donuceni b˘t pokorn˘mi. Av‰ak pokora po-
psaná v 7. kroku má jin˘ dÛvod. Je dobrovolná. Je
to v˘sledek va‰eho vlastního rozhodnutí, Ïe se po-
kofiíte. Jak se zmûnily va‰e pocity pokory od doby,
kdy jste zaãali s léãením?

Naplnûni radostí

„A oni spatfiili sami sebe ve svém vlastním tûlesném
stavu, Ïe jsou dokonce ménû neÏli prach zemû. A
v‰ichni volali nahlas jedním hlasem fikouce: Ó, buì
milosrdn˘ a obraÈ k nám smírnou krev Kristovu, aby-
chom mohli obdrÏeti odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch a aby
srdce na‰e mohlo b˘ti oãi‰tûno; neboÈ my vûfiíme
v JeÏí‰e Krista, Syna BoÏího, kter˘ stvofiil nebe a zemi
a v‰echny vûci; a kter˘ sestoupí mezi dûti lidské.

A stalo se, Ïe poté, co promluvili tato slova, sestoupil
na nû Duch Pánû a byli naplnûni radostí, obdrÏev‰e
odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch, majíce pokoj svûdomí pro ne-
smírnou víru, kterou mûli v JeÏí‰e Krista, kter˘ pfiijde.“
(Mosiá‰ 4:2–3.)

• Lid krále Beniamina pronesl stejnou modlitbu, ja-
kou proná‰íme my, kdyÏ podnikáme 7. krok. KdyÏ
na nû sestoupil Duch Pánû a udûlil jim odpu‰tûní
hfiíchÛ, pociÈovali pokoj a radost. Pfiem˘‰lejte o zá-
Ïitcích, které jste s tûmito pocity mûli. Napi‰te si
nûco o tom, jaké by to bylo, kdyby se z tûchto po-
citÛ stal zpÛsob va‰eho Ïivota.
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Vûfite v Boha

„Vûfite v Boha; vûfite, Ïe on je a Ïe stvofiil v‰echny vûci
jak na nebi, tak na zemi; vûfite, Ïe má ve‰kerou mou-
drost a ve‰kerou moc jak na nebi, tak na zemi; vûfite,
Ïe ãlovûk neobsáhne v‰echny vûci, jeÏ mÛÏe obsáh-
nouti Pán.

A opût, vûfite, Ïe musíte ãiniti pokání z hfiíchÛ sv˘ch a
zanechati jich a pokofiiti se pfied Bohem; a prositi
v upfiímnosti srdce, aby vám odpustil; a nyní, vûfiíte-li
v‰em tûmto vûcem, hleìte, abyste je ãinili.

A opût vám pravím, jak jsem jiÏ pravil pfiedtím, Ïe po-
kud jste do‰li poznání slávy BoÏí neboli pokud jste
poznali dobrotivost jeho a ochutnali jste z lásky jeho
a obdrÏeli jste odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch, coÏ zpÛsobuje
tak nesmírnû velikou radost v du‰i va‰í, stejnû tak
bych chtûl, abyste pamatovali na velikost BoÏí a na
svou vlastní nicotu a na dobrotivost jeho a na shoví-
vavost jeho s vámi, nehodn˘m stvofiením, a to vÏdy
uchovávali v pamûti, a abyste se pokofiili aÏ do hlubin
pokory, dennû vz˘vajíce jméno Pánû a stojíce neo-
chvûjnû ve vífie v to, co pfiijde, co bylo promlouváno
ústy andûla.

… Budete-li toto ãiniti, budete se vÏdy radovati a bu-
dete naplnûni láskou BoÏí a vÏdy si budete udrÏovati
odpu‰tûní hfiíchÛ sv˘ch; a porostete v poznání slávy
toho, kter˘ vás stvofiil, neboli v poznání toho, co je
spravedlné a pravdivé.“ (Mosiá‰ 4:9–12.) 

• S modlitbou napi‰te seznam toho, co král Beniamin
fiíká, Ïe musíme dûlat. Jak tyto vûci souvisejí se
7. krokem?

• Jaká máme zaslíbení, kdyÏ budeme dûlat to, ãemu
ná‰ uãí král Beniamin? (Viz poslední ver‰.)

• Kdybyste tato zaslíbení obdrÏeli, co by se ve va-
‰em Ïivotû zmûnilo?

Poslu‰nost zákona a pfiikázání

„Z tohoto dÛvodu byl zákon dán; proãeÏ zákon se
pro nás stal mrtv˘m a my jsme obÏiveni v Kristu pro
svou víru; pfiece v‰ak zachováváme zákon kvÛli pfiiká-
záním.“ (2. Nefi 25:25.)
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• Jsme „obÏiveni v Kristu pro svou víru“ v Nûho. Co to
znamená, Ïe zákon je pro nás mrtv˘? Proã i nadále
dodrÏujeme zákon neboli jsme poslu‰ni pfiikázání?

• Jaké máte ohlednû dodrÏování zákona pocity dnes?

• Proã je dodrÏování pfiikázání projevem va‰í lásky
k Bohu?

Láska BoÏí

„KdyÏ dáme Boha na první místo, v‰echny ostatní
vûci zaujmou své správné místo nebo z na‰eho Ïi-
vota vypadnou. Na‰e láska k Pánu bude fiídit to, co
si ãiní nárok na na‰i náklonnost, na ná‰ ãas, bude
fiídit na‰e zájmy a pofiadí na‰ich priorit.“ (Ezra Taft
Benson, Conference Report, Apr. 1988, 3; nebo
Ensign, May 1988, 4.)

• ProtoÏe jste dosud poznávali milosrdenství a dob-
rotivost BoÏí, zaãali jste pravdûpodobnû pociÈovat
i lásku BoÏí – svou lásku k Nûmu a Jeho lásku
k vám. Pfiem˘‰lejte o tom, jak láska, kterou jste
pociÈovali, rostla, zatímco jste pracovali na jednot-
liv˘ch krocích. Své my‰lenky si zapi‰te.

• Proã pfiedstavuje 7. krok zatím ten nejvût‰í skutek
va‰í lásky?



Vezmûte na sebe jméno Kristovo

„Kdo toto uãiní, bude shledán na pravici BoÏí, neboÈ
pozná jméno, jímÏ je nazván; neboÈ bude nazván
jménem Kristov˘m.“ (Mosiá‰ 5:9.) 

• Vût‰ina z nás, kdyÏ sly‰í slova „vzít na sebe jméno
Kristovo“, myslí na kfiest a na svátost – a oprávnû-
nû. Zamyslete se na chvíli nad tím, co by to mohlo
znamenat b˘t naz˘ván jménem Kristov˘m a mít
stejnû dobrou povûst, jako má On.

• Co musíte dûlat pro to, abyste byli shledáni na
pravici BoÏí? Co slibujete, Ïe budete dûlat, kdyÏ
jste pokfitûni a kdyÏ pfiijímáte svátost?

• Napi‰te si nûco o pocitech, které máte, kdyÏ pfie-
m˘‰líte o Jeho ochotû dát vám Jeho jméno neboli
dobrou povûst v˘mûnou za v‰echny va‰e chyby.

Zbavte se sv˘ch slabostí

„NáboÏenství, které nevyÏaduje obûÈ v‰ech vûcí, nikdy
nemá moc dostateãnou k tomu, aby vytvofiilo víru nut-
nou pro Ïivot a spasení.“ (Joseph Smith, comp.,
Lectures on Faith [1985], 69.)

• Nûktefií lidé, kdyÏ ãtou tato slova, si myslejí, Ïe
„v‰echny vûci“ znamenají ve‰ker˘ majetek. Jak
vám odevzdání v‰ech va‰ich slabostí Pánu roz‰ífiilo
va‰e pochopení toho, co to znamená obûtovat
v‰echny vûci?
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POZNÁMKY



USILUJTE O ODPU·TùNÍ

KLÍâOVÁ ZÁSADA: Napi‰te si seznam v‰ech tûch,
kter˘m jste ublíÏili, a buìte ochotni v‰echno na-
pravit.

Pfied na‰ím vyléãením byl ná‰ Ïivotní styl zaloÏen˘
na závislosti podobn˘ tornádu plnému niãící ener-

gie, které niãilo na‰e vztahy a zanechávalo za sebou
mnoho ‰kod. 8. krok byla pfiíleÏitost k tomu, aby-
chom si vytvofiili plán, jak tyto ‰kody napravit a znovu
vybudovat to, co se je‰tû zachránit dalo. Na základû
uzdravující moci Spasitelova milosrdenství, kterou
jsme pocítili, kdyÏ jsme pracovali na 7. kroku, jsme
mûli velikou touhu projevit zájem o druhé a napravit
pochroumané vztahy. Poznali jsme v‰ak, Ïe horlivû
spûchat, abychom dosáhli onoho napravení, aniÏ by-
chom vûnovali ãas modlitbû a snad i radû od nûjaké-
ho dÛvûryhodného rádce, jako napfiíklad od biskupa
nebo od jiného vedoucího knûÏství, by mohlo b˘t
stejnû tak ‰kodlivé jako neprospû‰né. 8. krok byl zá-
rukou toho, Ïe neublíÏíme druh˘m, aÏ s nimi zaãne-
me navazovat kontakt v 9. kroku.

Bylo tfieba, abychom pfiedtím, neÏ jsme zaãali pfií-
slu‰né vztahy znovu budovat, identifikovali ty vztahy,
které jsme zniãili. Zaãali jsme se seznamem lidí, kter˘m
jsme ublíÏili, ale mnozí z nás zjistili, Ïe nedokáÏí takov˘
seznam napsat, aniÏ by je pfii tom zneklidÀovaly pocity
zlosti vÛãi tûm, ktefií ublíÏili nám. Své negativní pocity
jsme upfiímnû vyznali Pánu. V odpovûdi na to nám uká-
zal, Ïe jsme stáli pfied t˘mÏ rozhodnutím, jako onen
muÏ v podobenství, kterému byly odpu‰tûny v‰echny
jeho dluhy, a kter˘ musel odpustit druh˘m. Jako by-
chom Pána sly‰eli, jak nám fiíká: „V‰ecken ten dluh od-
pustil jsem tobû, [neboÈ jsi] mne prosil. ZdaliÏ i ty
nemûl se smilovati nad spolusluÏebníkem sv˘m, jako i
já smiloval jsem se nad tebou?“ (Matou‰ 18:32–33.) 

Pokud se pot˘káte se stejn˘m problémem, moÏná bu-
dete muset udûlat to, co udûlali mnozí z nás. Pfiedtím,
neÏ si napí‰ete seznam lidí, které musíte poÏádat o od-
pu‰tûní, si nejprve napi‰te seznam tûch, kter˘m musíte
odpustit vy sami. Nebuìte pfiekvapeni, kdyÏ se nûkterá
jména objeví na obou seznamech. Lidé jsou ãasto vtaÏeni
do hrÛzného cyklu, kdy si s druh˘mi navzájem ubliÏují.
Aby bylo moÏné tento cyklus vzájemné zlosti zastavit, nû-
kdo musí b˘t ochoten odpustit.

Na zaãátku tohoto procesu odpu‰tûní jsme znovu
zjistili, Ïe zapisování si postfiehÛ je neocenitelné. Hned
vedle jmen tûch, kter˘m jsme potfiebovali odpustit,
jsme si napsali to, jak jsme se pÛvodnû cítili, kdyÏ
k onûm bolestiv˘m incidentÛm do‰lo, a co jsme i nyní
byli pokou‰eni pociÈovat. Seznam nám pomohl b˘t
konkrétní v na‰ich modlitbách, pfii nichÏ jsme Otci sdû-
lovali v‰echny své nevyfie‰ené pocity. Usilovnû jsme
prosili o Kristovu milost, aby nám pomohla poskytnout
druh˘m stejné milosrdenství, jaké poskytl Kristus nám.
Pokud jsme na seznamu mûli jména, kter˘m bylo ob-
zvlá‰tû tûÏké odpustit, uplatnili jsme Spasitelovu radu a
modlili jsme se za jejich blaho a Ïádali jsme pro nû
v‰echna ta poÏehnání, která bychom si sami pfiáli obdr-
Ïet (viz Matou‰ 5:44).

Díky tomu, Ïe jsme se modlili o pomoc s odpu‰tû-
ním druh˘m – i kdyÏ to na zaãátku mohlo znít neu-
pfiímnû – byli jsme nakonec poÏehnáni zázraãnou
mírou soucitu. Dokonce i v tûch nejobtíÏnûj‰ích pfií-
padech lidé, ktefií se tímto postupem fiídili, obdrÏeli
schopnost odpustit, která daleko pfiesahovala jejich
vlastní schopnosti. Jedna sestra strávila nûkolik t˘dnÛ
tím, Ïe psala o svém dûtství a modlila se za svého ot-
ce, kter˘ ji zneuÏíval a t˘ral. Nyní s radostí svûdãí o
tom, Ïe jí Spasitel ulevil od jejích negativních a boles-
tiv˘ch pocitÛ vÛãi jejímu otci. My jsme vynaloÏili po-
dobné úsilí a zjistili jsme, Ïe díky tomu, Ïe jsme
provedli dÛkladné zhodnocení své zá‰ti a pfiiznali
jsme ji Spasiteli, jsme koneãnû pfiestali b˘t obûtí tûch,
ktefií nám ublíÏili. Jakmile jsme upfiímnû usilovali o
to, abychom jiÏ pustili z hlavy pfieãiny vÛãi nám, zjisti-
li jsme, Ïe jsme schopni dokonãit svÛj seznam tûch, u
nichÏ jsme doufali, Ïe odpustí nám.

Jakmile se k tomuto bodu dostanete a zaãnete vytvá-
fiet svÛj seznam, mûli byste se pomodlit o Pánovo vede-
ní. Toto vedení vám mÛÏe pomoci. Ptejte se sami sebe:
„ Je, nebo byl, v mém Ïivotû nûkdo, v jehoÏ pfiítomnosti
mám rozpaãité, nepfiíjemné nebo zahanbující pocity?“
Napi‰te si jejich jména a braÀte se poku‰ení ospravedl-
Àovat své pocity nebo si omlouvat své negativní skutky
vÛãi nim. Samozfiejmû do seznamu zahrÀte i ty, kter˘m
jste ublíÏili vûdomû, ale i ty, kter˘m jste ublíÏit nechtûli.
ZahrÀte tam i ty, ktefií jiÏ zemfieli, i ty, u kter˘ch vÛbec
nevíte, jak je kontaktovat. Tûmito zvlá‰tními pfiípady se
budete zab˘vat v 9. kroku. Prozatím, v rámci 8. kroku,

8. KROK
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se soustfieìte na svou ochotu b˘t dÛslední a neúprosní,
pokud jde o va‰i upfiímnost.

Aby to bylo úplné, zamyslete se i nad tím, co jste
opomnûli udûlat nebo co jste nedokonãili, co druh˘m
ublíÏilo. Nevynechávejte ani maliãkosti. Upfiímnû se za-
myslete nad bolestí, kterou jste druh˘m pÛsobili tím, Ïe
jste se oddávali své závislosti, i kdyÏ jste vÛãi nim nebyli
nijak agresivní. Uznejte i bolest, kterou jste zpÛsobili
sv˘m blízk˘m a pfiátelÛm tím, Ïe jste byli bezohlední,
vznûtliví, kritiãtí, netrpûliví a neãestní. VzpomeÀte si na
cokoli více i ménû v˘znamného, co nûjaké osobû jakko-
li pfiitíÏilo nebo co nûkoho rozesmutnûlo ãi urazilo.
VzpomeÀte si na lÏi, které jste pronesli, nebo na sliby,
které jste poru‰ili, a na to, jak˘m zpÛsobem jste mani-
pulovali s druh˘mi nebo jste je vyuÏívali. Napi‰te na se-
znam kaÏdého, koho jste nûjak zasáhli. Bûhem tohoto
procesu pro vás moÏná bude uÏiteãnou pomÛckou se-
behodnocení, které jste provedli ve 4. kroku.

A nakonec, poté, co jste si vypsali v‰echny, kter˘m
jste nûjak ublíÏili, pfiidejte na seznam je‰tû jedno jméno
– to své. KdyÏ jste se oddávali své závislosti, ubliÏovali
jste sobû stejnû tak jako druh˘m.

V tomto procesu nezapomínejte na to, Ïe zámûrem
8. kroku není svalit na nûkoho vinu nebo nûkoho zo-
studit – aÈ uÏ sebe nebo ty, které máte na seznamu.
Spasitel ulehãí ona bfiemena viny a hanby, kdyÏ se je‰tû
jednou upfiímnû podíváte na problémy ve sv˘ch vzta-
zích a na to, jak jste k nim pfiispûli. Tím, Ïe jste se od-
hodlali tyto vûci napravit, vás bude tû‰it klid z vûdomí,
Ïe Nebesk˘ Otec je s va‰í snahou spokojen. Tento krok
vám pomÛÏe udûlat v‰e potfiebné, co Spasiteli umoÏní,
aby vás vysvobodil z va‰í minulosti. Díky své ochotû bu-
dete pfiipraveni na 9. krok.

Realizace

OdpusÈte sobû i druh˘m; napi‰te si seznam
lidí, které jste mohli urazit nebo kter˘m jste
moÏná ublíÏili

V 8. kroku zaãíná úÏasné dobrodruÏství, pfii nûmÏ
získáte nov˘ postoj k sobû, k druh˘m i k Ïivotu. Jste
pfiipraveni vná‰et do svûta mír, místo abyste pfiiná‰eli
sváry a negativní pocity. Jste ochotni pfiestat s nespra-
vedliv˘m posuzováním druh˘ch a s hodnocením Ïivota
a chyb druh˘ch. Jste pfiipraveni pfiestat se zlehãováním
vlastního chování nebo s jeho omlouváním. Jste ochot-
ni provést dal‰í dÛkladn˘ hodnotící soupis – tentokrát
tûch, kter˘m jste ublíÏili.

Jste pfiipraveni setkat se s lidmi na svém seznamu, aÏ
se k tomu naskytne pfiíleÏitost, aãkoli vás moÏná zamra-
zí, kdyÏ na to pomyslíte. MÛÏete se pfiipravovat na to,
abyste udûlali v‰e, co mÛÏete, abyste ve vztahu k nim
dali vûci do pofiádku. MÛÏete Ïít s vírou v Pána, nikoli
ve strachu z toho, co mohou udûlat druzí. V 8. kroku
budete moÏná ochotni vést Ïivot zaloÏen˘ na zásadách
– místo na studu ãi strachu.

Usilujte o dar pravé lásky; modlete se za druhé

JiÏ tisíce let ãtou lidé Pavlovo slavné kázání o pravé
lásce a snaÏí se podle nûj Ïít. Pro mnohé je obtíÏné
mít pravou lásku, a ãasto jsou smutní z toho, Ïe se jim
to nedafií.

Záznamy proroka Moroniho vysvûtlují, co pravá lás-
ka je a jak ji mÛÏeme získat. Moroni definoval pravou
lásku jako „ãistou lásku Kristovu“ a uãil, Ïe Otec ji dává
tûm, ktefií se „[modlí] … k Otci z celé síly srdce“, a
v‰em tûm, „ktefií jsou prav˘mi následovníky Syna jeho,
JeÏí‰e Krista“. (Moroni 7:47, 48.)

Pravá láska je dar, kter˘ získáváme tehdy, kdyÏ se
uãíme následovat JeÏí‰e Krista a kdyÏ Ho milujeme ce-
l˘m sv˘m srdcem, myslí a du‰í. KdyÏ jsme naplnûni
touto ãistou láskou od Nûho i k Nûmu, zji‰Èujeme, Ïe
jsme schopni mít rádi druhé tak, jak nás má rád On.
Zaãínáme b˘t schopni odpou‰tût druh˘m jejich chyby
a napravovat ty vlastní.

KdyÏ jsme se pfiipravovali napravovat své chyby,
mnoh˘m z nás pomohlo následující doporuãení.
Myslete na nûkoho, vÛãi komu máte ‰patné pocity. Po
dobu dvou t˘dnÛ kaÏd˘ den vûdomû pokleknûte a za
tuto osobu se pomodlete. Zaznamenávejte si zmûny ve
sv˘ch my‰lenkách a pocitech, které se t˘kají této osoby.
(Viz Matou‰ 22:37–38; 1. Korintsk˘m 13; 1. Janova 4:19;
Moroni 7:44–48.)

Studium a porozumûní
Následující ver‰e z písem a citáty od církevních ve-
doucích vám mohou pomáhat pfii vykonávání 8. kro-
ku. PouÏijte tyto ver‰e a otázky k pfiemítání, studiu a
k zapsání postfiehÛ.

Pokojní následovníci Kristovi

„Chci promluviti k vám, ktefií jste z církve, ktefií jste
pokojn˘mi následovníky Kristov˘mi a ktefií jste obdrÏe-
li dostateãnou nadûji, kterou mÛÏete vejíti v odpoãinu-
tí Pánû, od této doby nadále, dokud nebudete
odpoãívati u nûj v nebi.
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A nyní, bratfií moji, soudím tyto vûci o vás pro va‰e
pokojné kráãení s dûtmi lidsk˘mi.“ (Moroni 7:3–4.)

• V prvních sedmi krocích jste zapoãali proces, pfii
kterém se stáváte pokojn˘m následovníkem
Kristov˘m. Máte-li pfiátelsk˘ vztah s Pánem, jste
lépe pfiipraveni mít pfiátelsk˘ vztah i s druh˘mi. Co
je‰tû musíte udûlat pro to, abyste mûli pfiátelsk˘
vztah s lidmi ve svém Ïivotû?

• Napi‰te si nûco o tom, proã je moudré jednotlivé
kroky podniknout postupnû.

Pánova dokonalá láska

„BáznûÈ není v lásce, ale láska dokonalá ven vyhání
bázeÀ; nebo bázeÀ trápení má, kdoÏ se pak bojí,
není dokonal˘ v lásce.

My milujeme [Boha], nebo on prvé miloval nás.“
(1. Janova 4:18–19.)

• My‰lenka na napravení toho, co je tfieba napravit,
mÛÏe b˘t dûsivá, pokud se soustfiedíte na to, aby-
ste to udûlali dokonale. Jak mÛÏe va‰e dÛvûra
v Pánovu dokonalou lásku, jiÏ chová k vám i
k tûm, které Ïádáte o odpu‰tûní, posílit va‰e od-
hodlání napravit to, co je tfieba napravit, kdykoli
je to moÏné?

Projevujte zájem o druhé 

„Nesuìte, a nebudete souzeni. Nepotupujte, a nebu-
dete potupeni. Odpou‰tûjte, a budeÈ vám odpu‰tûno.

Dávejte, a budeÈ vám dáno. Míru dobrou, natlaãe-
nou, a natfiesenou, a [pfiekypující dají] v lÛno va‰e;
touÏ zajisté mûrou, kterouÏ mûfiíte, bude vám zase
odmûfieno.“ (Luká‰ 6:37–38.)

• I kdyÏ se moÏná obáváte, Ïe nûktefií lidé odmítnou
va‰i snahu se s nimi smífiit, nedovolte tûmto oba-
vám, aby vám zabránily v tom, abyste jména tûch-
to lidí napsali na svÛj seznam a pfiipravili se na to,
Ïe o tyto lidi projevíte zájem. PoÏehnání jsou mno-
hem vût‰í neÏ bolest. Prostudujte si následující ver-
‰e a napi‰te si nûco o poÏehnáních pramenících
z va‰í ochoty napravit to, co je tfieba napravit.
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„âím více se pfiibliÏujeme k na‰emu Nebeskému Otci,
tím více máme sklon pohlíÏet se soucitem na hynoucí
du‰e; pfiejeme si je vzít na svá bedra a odhodit jejich
hfiíchy za sebe. … Chcete-li, aby k vám byl BÛh milo-
srdn˘, buìte [milosrdní jeden ke druhému].“ (Joseph
Smith, History of the Church, 5:24.)

• Bez JeÏí‰e Krista jsme v‰ichni hynoucí a nedokona-
lé du‰e. Jak vám pomáhá vûdomí toho, Ïe v rámci
8. kroku jste jednou z hynoucích du‰í, která se pfii-
pravuje na to, aby napravila to, co je tfieba na-
pravit, vÛãi jiné hynoucí du‰i?

Odpou‰tûjte a Ïádejte o odpu‰tûní

„Tedy pfiistoupiv k nûmu Petr, fiekl: Pane, kolikrát zhfie‰í
proti mnû bratr mÛj, a odpustím jemu? [AÏ sedmkrát]?

I dí mu JeÏí‰: Nepravím tobû aÏ do sedmikrát, ale aÏ
do sedmdesátikrát sedmkrát.“ (Matou‰ 18:21–22.)

• Odpustit a Ïádat o odpu‰tûní za jedno provinûní
je snaz‰í neÏ odpou‰tût nebo Ïádat o odpu‰tûní za
dlouhotrvající stav vyznaãující se ãetn˘mi provinû-
ními. Pfiem˘‰lejte o vztazích, dfiívûj‰ích i souãas-
n˘ch, v nichÏ do‰lo k ãetn˘m provinûním a u nichÏ
bude potfieba Ïádat o odpu‰tûní. Jak mÛÏete zís-
kat sílu odpustit a Ïádat o odpu‰tûní?

• Proã je JeÏí‰ Kristus tím nejvût‰ím pfiíkladem
schopnosti odpustit? Zamyslete se nad Jeho ocho-
tou pomoci vám odpustit druh˘m.

„Pravím vám, Ïe si máte navzájem odpou‰tûti; neboÈ
ten, kdo neodpou‰tí bratru svému pfiestupky jeho, stojí
pfied Pánem odsouzen; neboÈ v nûm zÛstává vût‰í hfiích.

Já, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od
vás je poÏadováno, abyste odpou‰tûli v‰em lidem.“
(NaS 64:9–10.) 

• JeÏí‰ uãil, Ïe neodpustit druh˘m je vût‰í hfiích neÏ sa-
motn˘ pÛvodní pfiestupek nebo provinûní. Proã se to,
kdyÏ odmítáme odpustit sami sobû nebo druh˘m,
rovná odmítnutí Spasitelova Usmífiení za hfiíchy?



• Jak vás zá‰È a hofikost niãí fyzicky, du‰evnû 
i duchovnû?

Jak pfieru‰it cyklus hofikosti a pfiestupkÛ

„Nic tak nevede lidi k tomu, aby zanechali hfiíchu neÏ
to, Ïe je vezmeme za ruku a bdíme nad nimi s nûÏ-
ností. Projeví-li mi lidé sebenepatrnûj‰í laskavost a
lásku, ó, jak mocnû to pÛsobí na mou mysl, zatímco
opaãné chování má sklon vzbudit ve‰keré trpké pocity
a sklíãit lidskou mysl.“ (Joseph Smith, History of the
Church, 5:23–24.)

• Prorok Joseph Smith vysvûtlil, jak laskavost mÛÏe
vést k pokání a k odpu‰tûní. Pfiemítejte o své ocho-
tû b˘t tím, kdo pfieru‰í onen cyklus hofikosti a pfie-
stupkÛ. Své dojmy si zapi‰te.

• Pfiem˘‰lejte o lidech, ktefií vám projevili nebo pro-
jevují laskavost a lásku. Jak vás jejich skutky in-
spirovaly nebo motivovaly k tomu, abyste se
chovali jinak?

• Zamyslete se nad v‰emi pochrouman˘mi vztahy
ve svém Ïivotû. V jakém ohledu by se mohly zmû-
nit, kdybyste projevovali zájem o druhé s láskou
a laskavostí?
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NAPRAVENÍ A SMÍ¤ENÍ

KLÍâOVÁ ZÁSADA: Kdekoli je to moÏné, ihned
napravte v‰echno, ãeho jste se ve vztahu k tûm,
kter˘m jste ublíÏili, dopustili.

KdyÏ jsme se dostali k 9. kroku, byli jsme pfiipraveni
usilovat o odpu‰tûní. Podobnû jako kajícní syno-

vé Mosiá‰ovi, ktefií se „horlivû … [snaÏili] napraviti
ve‰keré ‰kody, jeÏ … uãinili“ (Mosiá‰ 27:35), jsme i my
touÏili po tom, abychom v‰e napravili. PfiestoÏe jsme
byli u 9. kroku, vûdûli jsme, Ïe svou touhu nedokáÏe-
me uskuteãnit, pokud nám BÛh nepoÏehná sv˘m
Duchem. Potfiebovali jsme odvahu, dobr˘ úsudek, vní-
mavost, opatrnost a správné naãasování. To byly vlast-
nosti, které v té dobû vût‰ina z nás nemûla. Uvûdomili
jsme si, Ïe 9. krok znovu provûfií na‰i ochotu pokofiit
se a usilovat o pomoc a milost Pánû.

Na základû sv˘ch zku‰eností s tímto nároãn˘m pro-
cesem vám chceme dát nûkolik doporuãení. SnaÏíte-li
se nûco napravit, je velice dÛleÏité, abyste nebyli vznût-
liví nebo nedbalí. A stejnû dÛleÏité je i to, abyste jed-
notlivé kroky nápravy neodkládali. Mnoho jednotlivcÛ,
ktefií se snaÏili vyléãit, znovu klop˘tlo, kdyÏ dovolili
strachu, aby jim zabránil vykonat 9. krok. Modlete se o
Pánovo vedení a poÏádejte o pomoc nûjakého dÛvûry-
hodného poradce, abyste se tûmto nástrahám vyhnuli.

Nûkdy mÛÏete b˘t pokou‰eni, abyste se vyhnuli set-
kání s nûjakou osobou, kterou máte na seznamu. My
v‰ak doporuãujeme, abyste tomuto poku‰ení odolali,
pokud vám samozfiejmû právní omezení nebrání se
s nûk˘m st˘kat. Duch pokory a pocit ãestnosti mohou
napravit po‰kozené vztahy, pokud udûláte v‰e, co je
rozumné, pro to, abyste se s dan˘m ãlovûkem osobnû
setkali. Zajistûte, aby lidé vûdûli, Ïe se na nû obracíte
proto, Ïe chcete nûco napravit. Pokud vám dají naje-
vo, Ïe by o dané vûci radûji nehovofiili, respektujte je-
jich pfiání. Pokud vám dají moÏnost se omluvit, mluvte
o situaci, kterou máte na mysli, struãnû a konkrétnû.
Detaily nejsou nutné. Úãelem není to, abyste vysvûtlili
nebo popsali vá‰ názor na vûc. Úãelem je to, abyste
pfiiznali to ‰patné, ãeho jste se dopustili, abyste se
omluvili a abyste napravili v‰e, co se napravit dá.
Nehádejte se s lidmi, ani je nekritizujte, i kdyby jejich
reakce nebyla pfiíznivá nebo souhlasná. Ke kaÏdému

pfiistupujte v duchu pokory a nabídnûte mu smír, ale
nikdy se neospravedlÀujte.

Omluvit se za urãité skutky mÛÏe b˘t obzvlá‰tû ná-
roãné. Napfiíklad budete moÏná muset mluvit o nû-
ãem, co by mohlo mít právní dÛsledky – napfiíklad
neãestnost nebo váÏné sexuální hfiíchy. MoÏná budete
pokou‰eni, abyste urãité vûci zveliãovali nebo abyste
se vymlouvali a snaÏili se procesu napravení vyhnout.
Pfiedtím, neÏ v takov˘ch závaÏn˘ch pfiípadech nûco
podniknete, byste mûli s modlitbou usilovat o knûÏ-
skou nebo profesionální radu.

V jin˘ch pfiípadech moÏná nebudete mít vÛbec moÏ-
nost napravit vûci pfiímo. Dotyãné osoby jiÏ moÏná ne-
Ïijí nebo se vám moÏná nepodafií zjistit, kde daná
osoba bydlí. V takov˘ch pfiípadech mÛÏete vûci stále
je‰tû napravit nepfiímo. MÛÏete dotyãnému napsat do-
pis, v nûmÏ vyjádfiíte lítost a touhu po smífiení – i v pfií-
padû, Ïe tento dopis nebude moci b˘t doruãen.
MÛÏete dát nûjak˘ dárek oblíbené dobroãinné organi-
zaci dotyãné osoby. MÛÏete najít nûkoho, kdo vám do-
tyãnou osobu pfiipomíná, a mÛÏete udûlat nûco pro
nûj. Nebo moÏná budete mít pfiíleÏitost udûlat nûco,
ãím anonymnû pomÛÏete ãlenovi dané rodiny. 

V urãité dobû mÛÏe b˘t to, kdyÏ se na nûkoho ob-
rátíte nebo usilujete o nápravu, pro danou osobu bo-
lestné, nebo dokonce jí to mÛÏe ublíÏit. Pokud se
domníváte, Ïe to je vá‰ pfiípad, promluvte si o této si-
tuaci s nûjak˘m dÛvûryhodn˘m poradcem, neÏ pod-
niknete jakékoli kroky. Tato ãást léãby nikdy nesmí
vést k dal‰ímu ubliÏování druh˘m. Nûkdy se také mÛ-
Ïe stát, Ïe jste zpÛsobili ‰kody, jejichÏ napravení pfie-
sahuje lidské schopnosti. O této skuteãnosti hovofiil
star‰í Neal A. Maxwell: „Obãas … není napravení sku-
teãnû moÏné, napfiíklad v pfiípadech, kdy nûkdo pfii-
spûl k tomu, Ïe nûkdo dal‰í ztratil svou víru ãi ctnost.
Náhradní zpÛsob nápravy spoãívá v tomto pfiípadû
spí‰e v tom, Ïe ãlovûk je od té doby nadále pfiíkladem
spravedlivosti.“ (Conference Report, Oct. 1991, 41;
nebo Ensign, Nov. 1991, 31.) V okamÏiku, kdy se roz-
hodnete pfiijmout tyto pravdivé zásady za svÛj nov˘
zpÛsob Ïivota, zaãínáte napravovat své chyby.

Poté, co napravíte vût‰inu sv˘ch dfiívûj‰ích skutkÛ,
budete mít moÏná stále je‰tû jednu nebo dvû osoby, u
nichÏ budete mít pocit, Ïe se s nimi nedokáÏete sejít.
Nezoufejte. Mnozí z nás se pot˘kali s tímtéÏ.
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Doporuãujeme vám, abyste své pocity vyjádfiili Pánu
v upfiímné modlitbû. Pokud i nadále budete vÛãi nûko-
mu pociÈovat velk˘ strach nebo zlost, mûli byste setká-
ní s dotyãn˘m nejspí‰ odloÏit na pozdûji. Abyste se
zbavili negativních pocitÛ, mÛÏete se modlit o pravou
lásku a o schopnost nahlíÏet na danou osobu tak, jak
na ni nahlíÏí Pán. MÛÏete se soustfiedit na pozitivní
stránku toho, proã vám napravení a smífiení pomÛÏe.
Budete-li to ãinit a budete-li trpûliví, Pán vám – sv˘m
zpÛsobem a ve svém vlastním ãase – mÛÏe dát a dá
schopnosti a zázraãné pfiíleÏitosti k tomu, abyste se
smífiili s kaÏdou osobou, kterou máte na seznamu.

Jakmile dokonãíte 9. krok podle sv˘ch nejlep‰ích
schopností, udûlali jste koneãnû v‰e, co jste mohli, aby-
ste uvedli samy sebe v soulad s Pánov˘mi pfiikázáními.
Zaãali jste nov˘ Ïivot zaloÏen˘ na nadûji – nikoli v sebe,
ale v lásku BoÏí. Sestoupili jste do hlubin pokory a na-
lezli jste Pána, kter˘ ãekal na to, aÏ vás bude moci obe-
jmout. Udûlali jste v‰e, co jste mohli, pro napravení
vztahÛ a pro to, abyste se s ostatními smífiili. AlespoÀ
zãásti jste vstoupili v Jeho odpoãinutí; a zÛstat v nûm se
stalo va‰í nejsilnûj‰í touhou. Uãíte se snadnûji rozpoz-
návat a následovat osobní zjevení, coÏ vás vede k tomu,
Ïe Ïijete v souladu s uãením dávn˘ch i novodob˘ch
prorokÛ BoÏích. I v tûch nejtûÏ‰ích okamÏicích pociÈu-
jete nov˘ stupeÀ pokoje. Poznali jste, jak získat poÏeh-
nání, o nûmÏ se zmínil Pavel, kdyÏ napsal: „Pokoj BoÏí,
kter˘Ï pfievy‰uje v‰elik˘ rozum, hájiti bude srdcí va‰ich
i smyslÛ va‰ich v Kristu JeÏí‰i.“ (Filipensk˘m 4:7.)

Realizace

Mûjte druhé rádi; nesuìte druhé; buìte 
ochotni pfiijmout církevní povolání a platit 
desátky a obûti

V minulosti, pokud jste byli náboÏensky aktivní,
jste moÏná byli motivováni strachem z BoÏího soudu
nebo tím, co si o vás myslejí druzí. MoÏná jste dûlali
vûci z povinnosti. Dnes rozumíte tomu, Ïe sluÏba je
jedním ze zpÛsobÛ, jak pfiijít ke Kristu. Je to zpÛsob,
jak vyjádfiit Bohu lásku. SluÏba je projevem neustálé
potfieby Jeho moci a vyjadfiuje vdûãnost za Jeho boÏ-
skou pomoc. Zamyslete se nad tím, zda va‰e aktivita
v Církvi je stále motivována strachem nebo povinností
nebo zda se jedná o pfiirozen˘ následek va‰í znovu-
zrozené víry v Krista.

Kdekoli jste, hledejte pfiíleÏitosti ke sluÏbû. StaÀte
se zpÛsobil˘mi a schopn˘mi slouÏit v církevním povo-
lání nebo jakkoli jinak. Tím, Ïe budete slouÏit sv˘m

bratrÛm a sestrám a budete je uãit slovem a pfiíkla-
dem, se s nimi budete dûlit o své Ïivotní pfiesvûdãení,
Ïe BÛh skuteãnû Ïije. (Viz Matou‰ 25:40; Jan 13:34–35;
Jan 15:15; Mosiá‰ 2:17.)

Buìte ochotni udûlat cokoli, co je nezbytné pro
napravení ‰patn˘ch skutkÛ

Pfii plnûní 9. kroku se musíte vyvarovat toho, abyste
ztratili odvahu v pfiípadû, Ïe druzí nepfiijmou va‰i omlu-
vu, nebo kdyÏ nebudou vûfiit tomu, Ïe jste se skuteãnû
zmûnili. Napravit ‰patné skutky mÛÏe vyÏadovat hodnû
ãasu a trpûlivosti. Dejte druh˘m ãas na to, aby poznali,
Ïe tentokrát to myslíte jinak. Tentokrát jim nedáváte jen
plané sliby; Ïijete tak, abyste obdrÏeli úplnou úlevu od
své závislosti a charakterov˘ch slabostí. Nakonec budou
va‰e abstinence a odli‰né chování mluvit samy za sebe.

Studium a porozumûní
Následující ver‰e z písem a citáty od církevních vedou-
cích vám mohou pomáhat pfii vykonávání 9. kroku.
PouÏijte tyto ver‰e a otázky k pfiemítání, studiu a k za-
psání postfiehÛ. Pfii psaní buìte upfiímní a konkrétní.

OvlivÀujte druhé k dobrému

„Duch Pánû mi praví: PfiikaÏ dûtem sv˘m, aby ãinily
dobro, aby nesvedly srdce mnoha lidí ke zkáze; tudíÏ
ti pfiikazuji, synu mÛj, v bázni BoÏí, aby ses zdrÏel
sv˘ch nepravostí;

Aby ses obracel k Pánu celou svou myslí, mocí a si-
lou; abys jiÏ nesvádûl srdce dal‰ích k tomu, aby ãinili
zlovolnû; ale radûji aby ses k nim vrátil a aby ses pfii-
znal k sv˘m chybám a k tomu zlu, které jsi uãinil.“
(Alma 39:12–13.)

• Mezi nejvût‰í ‰kody, které jsme zpÛsobili druh˘m,
patfií to, kdyÏ jsme je ovlivÀovali tak, Ïe si sami vy-
tvofiili závislost. Napi‰te si nûco o lidech, které jste
v Ïivotû tímto zpÛsobem ovlivnili.
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• Kde, podle Almova uãení v tûchto ver‰ích, mÛÏete
najít odvahu podívat se tûmto lidem do oãí?

Pfiesvûdãování nebo donucování

„KaÏd˘, kdo chce pfiijíti, mÛÏe pfiijíti a volnû poÏíti
z vod Ïivota; a kdo nechce pfiijíti, ten není nucen, aby
pfii‰el; ale v poslední den mu bude navráceno podle
skutkÛ jeho.“ (Alma 42:27.)

• Ke splnûní 9. kroku existuje mnoho mocn˘ch dÛvo-
dÛ, a proto se nikdy nesmíte poddat rozumovému
zdÛvodÀování nebo lÏím o tom, Ïe nemáte Ïádnou
‰anci. Program pro odvykání závislosti je program
zaloÏen˘ na pfiesvûdãování, nikoli na donucování.
Napi‰te si nûco o tom, zda se k vykonání 9. kroku
cítíte b˘t pfiesvûdãováni nebo nuceni. Jaké dÛvody
k pfiesvûdãování jsou vyjmenovány v tomto ver‰i?

Pfiíprava na setkání s Bohem

„Chtûl bych, abyste vy‰li a nezatvrzovali jiÏ déle srdce
své; neboÈ vizte, nyní je doba a den spasení va‰eho;
a tudíÏ, budete-li ãiniti pokání a nebudete-li zatvrzo-
vati srdce své, velik˘ plán vykoupení se pro vás bude
ihned uskuteãÀovati.

NeboÈ vizte, tento Ïivot je dobou na to, aby se lidé
pfiipravili na setkání s Bohem; ano, vizte, den tohoto
Ïivota je dnem na to, aby lidé vykonávali práce své.“
(Alma 34:31–32.) 

• âeho je‰tû mÛÏete dosáhnout tím, Ïe obmûkãíte
své srdce a rozhodnete se napravit ‰patné skutky?

• Jak vzroste va‰e ochota napravit ‰patné skutky,
kdyÏ si uvûdomíte, Ïe se zároveÀ pfiipravujete na
setkání s Bohem?
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Aktivita v Církvi

„[Synové Mosiá‰ovi] putovali po celé zemi … horlivû
se snaÏíce napraviti ve‰keré ‰kody, jeÏ církvi uãinili,
vyznávajíce ve‰keré své hfiíchy a oznamujíce ve‰keré
vûci, jeÏ vidûli, a vysvûtlujíce proroctví a písma v‰em,
ktefií si je pfiáli sly‰eti.“ (Mosiá‰ 27:35.)

• KvÛli závislosti mnoho lidí pfiestane chodit na
shromáÏdûní. Nûktefií vyuÏívají chyb druh˘ch 
k tomu, aby ospravedlnili svou omezenou úãast.
Napi‰te si nûco o sv˘ch zku‰enostech s aktivitou
v Církvi JeÏí‰e Krista Svat˘ch posledních dnÛ.

• Jak vám to, Ïe jste se prostfiednictvím této léãby
pfiiblíÏili Spasiteli, pomáhá mít pocit, Ïe jste znovu-
sjednoceni s Jeho Církví?

• Jak vám to, Ïe jste aktivní v Církvi, pomáhá na-
pravovat ‰patné ãiny a léãit se efektivnûji?

Ochota napravit ‰patné skutky

„Tak dalece, jak je to moÏné, musíte nahradit v‰e, co
bylo ukradeno, po‰kozeno nebo poskvrnûno. Ochota
napravit ‰patné skutky je pro Pána jasn˘m dÛkazem
toho, Ïe jste odhodláni udûlat v‰e, co mÛÏete, abyste
ãinili pokání.“ (Richard G. Scott, Conference Report,
Apr. 1995, 102; nebo Ensign, May 1995, 76.)

• Napi‰te si nûco o tom, jak provádûní 9. kroku je
nejen pro Pána, ale také pro vás a pro druhé dÛ-
kazem toho, Ïe jste odhodláni vést Ïivot vyznaãují-
cí se pokorou a ãestností.
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Zámûry va‰eho srdce

„Tomu, kdo ãiní pokání a poslouchá pfiikázání Pánû,
bude odpu‰tûno.“ (NaS 1:32.)

• Zatímco se budete snaÏit napravit ‰patné skutky,
narazíte moÏná na lidi, ktefií vám nechtûjí odpustit.
MoÏná, Ïe jejich srdce je vÛãi vám stále zatvrzelé,
a nebo moÏná nevûfií va‰im zámûrÛm. Jak vám po-
máhá vûdomí toho, Ïe Pán chápe opravdov˘ zá-
mûr va‰eho srdce a Ïe On pfiijme va‰i nabídku
pokání a snahu napravit ‰patné skutky, a to i teh-
dy, kdyÏ jiní lidé to moÏná nepfiijímají.

Co pro vás mÛÏe Spasitel udûlat

„Lidé si nemohou odpustit své hfiíchy; nemohou sami
sebe oãistit od dÛsledkÛ sv˘ch hfiíchÛ. Lidé mohou
pfiestat hfie‰it a nadále dûlat to, co je správné, a po-
tud jsou jejich skutky pfiijatelné pfied Pánem a hodny
zfietele. Kdo ale napraví zlo, které uãinili sobû i dru-
h˘m, neboÈ jim se zdá nemoÏn˘m, aby to napravili
sami? Usmífiením JeÏí‰e Krista budou hfiíchy kajícníka
smyty; i kdyby byly jako ‰arlat, budou uãinûny bílé ja-
ko vlna. Toto je slib, kter˘ vám byl dán.“ (Joseph F.
Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 98–99.)

• Zatímco se budete snaÏit napravit ‰patné skutky,
nenechte se odradit my‰lenkami typu „To je ne-
moÏné! Je nemoÏné, abych plnohodnotnû napravil
v‰echno to ‰patné, co jsem tomu ãlovûku zpÛso-
bil!“ I kdyÏ to mÛÏe b˘t pravda, zamyslete se nad
mocí JeÏí‰e Krista spravit to, co vy sami spravit
nemÛÏete. Napi‰te si nûco o tom, jak je dÛleÏité
dÛvûfiovat v to, Ïe JeÏí‰ Kristus udûlá v‰e, co vy
udûlat nemÛÏete.

• Jak mÛÏete projevovat Pánu svou dÛvûru v Nûho?
Jak mÛÏete onu dÛvûru prohloubit?
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KAÎDODENNÍ 
ZODPOVùDNOST

KLÍâOVÁ ZÁSADA: I nadále provádûjte osobní
sebehodnocení, a kdykoli narazíte na nûco ne-
správného, okamÏitû si to pfiiznejte.

VokamÏiku, kdy jste se dostali k 10. kroku, jste pfii-
praveni na nov˘ zpÛsob Ïivota. Prvních devût kro-

kÛ vám pomohlo osvojit si zpÛsob Ïivota zaloÏeného na
duchovních zásadách. Tyto zásady se nyní stanou zákla-
dem, na nûmÏ budete stavût po cel˘ zbytek Ïivota.

V rámci prvních devíti krokÛ jste uplatÀovali zásady
evangelia – víru v Pána JeÏí‰e Krista a pokání. Byli jste
v Ïivotû svûdky zázraãn˘ch promûn. Zakusili jste lásku a
shovívavost a rozvinuli jste touhu po klidu a pokoji. Va‰e
touha po závislosti se témûfi zcela vytratila. âasto ve chví-
lích, kdy jste pokou‰eni, zji‰Èujete, Ïe se spí‰e od své zá-
vislosti odvracíte, neÏ abyste po ní touÏili. PociÈujete
pokoru a respekt díky tomu, co pro vás Nebesk˘ Otec
udûlal, co jste nedokázali udûlat sami.

Poslední tfii kroky vám pomohou udrÏet si vá‰ nov˘
duchovnû zamûfien˘ zpÛsob Ïivota. âasto se proto na-
z˘vají udrÏovací kroky.

Sebehodnocení v prÛbûhu Ïivota není niãím nov˘m.
Alma v Knize Mormonovû uãil, Ïe udrÏet si mocnou pro-
mûnu srdce vyÏaduje úsilí. Ver‰ za ver‰em dával najevo,
Ïe upfiímné a na modlitbû zaloÏené sebehodnocení a
okamÏité pokání musejí b˘t trvalou souãástí Ïivota (viz
Alma 5:14–30). Abyste si udrÏeli to, co jste získali, musí-
te zÛstat v dobré duchovní kondici. Toho dosáhnete
tím, Ïe si budete klást takové hloubavé otázky, které na-
vrhuje Alma a které se zamûfiují na va‰e pocity, my‰len-
ky, motivy a chování. KaÏdodenní sebehodnocení vás
ochrání pfied sklouznutím do negativismu a samolibosti.

Jak jste poznali ve 4. a 5. kroku, sebehodnocení, je-
hoÏ obsahem je jen va‰e chování, není dostateãné pro
to, abyste zaÏili promûnu srdce. Museli jste také pro-
zkoumat své my‰lenky a pocity. Tato zásada je právû tak
platná i v 10. kroku. I nadále dávejte pozor na p˘chu ve
v‰ech jejích podobách a pokornû pfiiná‰ejte své slabosti
ke svému Nebeskému Otci, jak jste se to nauãili v 6. a
7. kroku. Pokud se cítíte ztrápenû, lítostivû, ustaranû,
úzkostlivû, rozzlobenû, smyslnû nebo jakkoli ustra‰enû,

ihned se obraÈte na Otce a umoÏnûte Mu, aby nahradil
tyto pocity pocity klidu a pokoje.

KdyÏ se budete soustfieìovat na své my‰lenky a poci-
ty, mÛÏete také objevit pfiípadné negativní názory, které
stále máte. PoÏádejte svého Otce v nebi o to, aby vás
jich zbavil. Pfii vykonávání 10. kroku se jiÏ nebudete
muset uchylovat k ospravedlÀování, rozumovému zdÛ-
vodÀování nebo ke svalování viny na druhé nebo na co-
koli jiného. Va‰ím cílem bude uchovat si otevfiené srdce
a mysl zamûfienou na zásady, kter˘m uãil Spasitel.

Mnozí z nás se k 10. kroku vracejí tím, Ïe kaÏd˘ den
provádûjí sebehodnocení. Pfii plánování toho, co bude-
te dan˘ den dûlat, si s modlitbou projdûte své pohnut-
ky. Dûláte toho pfiíli‰ mnoho, nebo naopak pfiíli‰ málo?
Staráte se o své základní duchovní, du‰evní a fyzické
potfieby? SlouÏíte druh˘m?

Pokládejte si tyto i dal‰í otázky, kdyÏ v dan˘ den
usilujete o rovnováhu a vyrovnanost. Bûhem dne pak
budete moci rychle zahnat negativní my‰lenky nebo
pocity, které vás budou ohroÏovat nebo pfiemáhat.
Obzvlá‰tû ostraÏití buìte bûhem velmi stresujících si-
tuací, abyste nesklouzli do star˘ch zpÛsobÛ chování
nebo my‰lení.

Nûktefií lidé nahlíÏejí na takovéto sebehodnocení
jako na oddechov˘ ãas. Bûhem tohoto oddechového
ãasu vûnujte nûkolik okamÏikÛ tomu, abyste ve své
aktuální situaci uplatnili jednotlivé zásady, kter˘m jste
se nauãili pfii plnûní jednotliv˘ch krokÛ. Brzy si uvû-
domíte, jak zásadní je to, abyste se ve v‰ech ohledech
svého úsilí vyléãit se spoléhali na Pána. V kritick˘ch
okamÏicích si mÛÏete fiíci: „ Jaká charakterová slabost
se ve mnû teì probouzí? âím jsem k tomuto problé-
mu pfiispûl? Je nûco, co bych mohl fiíci nebo udûlat,
aniÏ bych cokoli pfiedstíral, co povede k pfiíznivému
fie‰ení pro mû i pro toho druhého? Pán má ve‰kerou
moc. Uklidním se a budu Mu dÛvûfiovat.“

Pokud jste se vÛãi nûkomu dopustili nûãeho ne-
správného, napravte to, co nejrychleji to jde. OdloÏte
p˘chu a pfiipomeÀte si, Ïe ona upfiímná slova „Udûlal
jsem chybu“ jsou ãasto pro napravení vztahÛ stejnû tak
dÛleÏitá jako slova „Mám tû rád“.

NeÏ pÛjdete spát, zhodnoÈte uplynul˘ den. Zeptejte
se sami sebe, je-li potfieba, abyste se s Pánem poradili
je‰tû o nûjakém dal‰ím negativním chování, my‰lenkách

10.  KROK
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nebo pocitech. Kromû rozmlouvání s Pánem si mÛÏete
promluvit také s nûjak˘m poradcem nebo pfiítelem z to-
hoto programu, s nûk˘m, komu mÛÏete vûfiit, Ïe bude
ohlednû va‰eho sm˘‰lení objektivní.

Zatímco se budete st˘kat s druh˘mi lidmi, budete se
i nadále dopou‰tût chyb, ale závazek v 10. kroku spoãívá
v tom, Ïe se zaváÏete pfievzít za své chyby zodpovûd-
nost. Budete-li kaÏd˘ den hodnotit své my‰lenky a skut-
ky a budete-li je fie‰it, nebudou se negativní my‰lenky a
pocity prohlubovat do té míry, aby ohroÏovaly va‰i absti-
nenci. UÏ nebudete muset Ïít izolováni od Pána ãi dru-
h˘ch. Budete mít sílu a víru k tomu, abyste mohli ãelit
tûÏkostem a mohli je pfiekonávat. MÛÏete se radovat ze
svého pokroku a vûfiit, Ïe uplatÀování tûchto zásad
v praxi spolu s trpûlivostí vám zajistí trvalé vyléãení.

Realizace

V rámci závazku provádût sebehodnocení se
úãastnûte knûÏsk˘ch pohovorÛ; i nadále posiluj-
te své vztahy s dal‰ími ãleny Církve

V‰ichni si pamatujeme na dobu, kdy jsme mûli
strach podívat se upfiímnû na své chování. Mnozí z nás
se snaÏili takov˘m okamÏikÛm vyh˘bat a to byl jeden
z dÛvodÛ, proã jsme omezovali svou aktivitu v Církvi.
Nicménû jak jsme pokraãovali v tomto programu ne-
kompromisní upfiímnosti, zaãali jsme chápat, jak dÛleÏi-
té je sebehodnocení.

Dnes se jiÏ nebojíme pfiíleÏitostí k sebehodnocení,
které pfiicházejí díky aktivitû v Církvi. VáÏíme si pravdy
v tomto prohlá‰ení star‰ího Josepha B. Wirthlina
z Kvora Dvanácti:

„Pohovory pro urãení zpÛsobilosti, shromáÏdûní svá-
tosti, náv‰tûvy chrámu a dal‰í církevní shromáÏdûní – to
v‰e je souãástí plánu, kter˘ nám Pán poskytuje proto,
aby vzdûlával na‰i du‰i, aby nám pomáhal rozvinout
onen zdrav˘ návyk neustále kontrolovat na‰e postoje,
abychom zÛstali na cestû víry. Pravidelné duchovní kon-
troly nám pomáhají jet na dálnicích a silnicích Ïivota
správn˘m smûrem. …

V‰ichni mÛÏeme … získat prospûch z toho, kdyÏ se
bûhem uctiv˘ch chvil uctívání a modlitby podíváme
hluboko do srdce a poloÏíme si tuto prostou otázku:
‚ Jsem ãestn˘?‘

Tato otázka nabude je‰tû na vût‰ím v˘znamu, bude-
me-li se sv˘mi odpovûìmi naprosto upfiímní a bude-li
nás to motivovat k tomu, abychom uãinili urãité zmûny
kursu v podobû pokání, které nás udrÏuje na cestû víry.“

(Conference Report, Apr. 1997, 20; nebo Ensign, May
1997, 17.)

KdyÏ budete vyuÏívat tûchto pfiíleÏitostí k sebehod-
nocení, zjistíte, Ïe va‰e láska k bratrÛm a sestrám ve
spoleãenství Církve roste.

KaÏd˘ den posuzujte své my‰lenky, slova a
skutky; cokoli ‰patného okamÏitû napravte

10. krok pfiedstavuje pfiijetí pravdy, Ïe musíte nadále
Ïít podle duchovních zásad. JestliÏe se od nich odch˘líte,
ihned ãiÀte pokání a zároveÀ poÏádejte Boha, aby vám
skrze svého Ducha znovu poskytl pokoj. Upfiímnost a
pokora vám mohou dodávat sílu. Budete-li se obracet na
Nebeského Otce s Ïádostí o pomoc, aby vám pomohl zÛ-
stat duchovnû ãist˘mi, budete mnohem vûdomûji poci-
Èovat Jeho pfiítomnost. Nauãíte se váÏit si pokroku a
odpou‰tût nedokonalosti sobû i druh˘m. Zbavíte se tou-
hy b˘t s ãímkoli nebo k˘mkoli ve sporu. Oprostíte-li se
od strachu a budete-li kaÏd˘ den pfiekonávat poku‰ení,
stane se sebehodnocení zpÛsobem va‰eho Ïivota.

Studium a porozumûní
Prostudujte si následující pasáÏe z písem a prohlá‰ení
církevních vedoucích. PouÏijte tyto ver‰e, prohlá‰ení a
otázky k pfiemítání, studiu a k zapsání postfiehÛ.
Buìte upfiímní a konkrétní.

Bdûte nad sv˘mi my‰lenkami, slovy
a skutky

„Nebudete-li bdíti nad sebou sam˘mi a nad my‰len-
kami sv˘mi a nad slovy sv˘mi a nad skutky sv˘mi a
nebudete-li dodrÏovati pfiikázání BoÏí a nevytrváte-li
ve vífie v to, co jste sly‰eli o pfiíchodu Pána na‰eho, aÏ
do konce Ïivota svého, musíte zahynouti. A nyní, ó
ãlovûãe, pomni a nezahyÀ.“ (Mosiá‰ 4:30.)

• Pokud byste nedávali pozor na to, co dûláte pfii fií-
zení automobilu, mohlo by to b˘t nebezpeãné ne-
bo by to mohlo mít smrtelné následky. Jak vám
10. krok pomáhá zÛstat bdûl˘mi a ostraÏit˘mi ve
vztahu ke smûru, kter˘m se v Ïivotû ubíráte? 
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• Napi‰te si nûco o tom, jak na sebe dáváte pozor.
Jak vám sebehodnocení pomáhá vyvarovat se
znovupropadnutí závislosti (a sebezniãení)?

Pokora a sebekontrola

„PoÏehnaní jsou ti, ktefií se pokofií, aniÏ by byli donu-
ceni b˘ti pokorn˘mi.“ (Alma 32:16.)

• Ochota omezit negativní my‰lenky pfiedtím, neÏ
propuknou ve ‰kodlivé chování, je jedním ze zpÛso-
bÛ, jak se pokofiit, aniÏ byste k tomu byli donuceni.
Napi‰te si nûco o své ochotû pokofiit se. Zkuste je-
den den Ïít s tím, Ïe vylouãíte jakékoli negativní
my‰lenky. Jaká poÏehnání k vám pfiicházejí?

Îijte v pfiítomnosti

„âím více je ãlovûk osvícen, tím více usiluje o dar po-
kání, a tím usilovnûji se snaÏí osvobodit se od hfiíchu,
kdykoli se mu nepodafií následovat boÏskou vÛli. …
Následkem je to, Ïe hfiíchy bohabojn˘ch a spravedli-
v˘ch lidí jsou neustále odpou‰tûny, protoÏe takoví lidé
ãiní pokání a vyhledávají Pána vÏdy znovu kaÏd˘ den
a kaÏdou hodinu.“ (Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1966–1973],
3:342–343.)

• Jeden z nejpfiínosnûj‰ích v˘sledkÛ – v oblasti du-
‰evní, citové i duchovní – toho, kdyÏ Ïijete podle
zásad uveden˘ch v tûchto krocích, je to, Ïe se
nauãíte Ïít v pfiítomnosti. Jak vám 10. krok pomá-
há vypofiádat se se Ïivotem hodinu po hodinû,
je-li to nutné?

• Jak vám pomáhá vûdomí toho, Ïe podle tûchto zá-
sad musíte Ïít vÏdy jen ze dne na den?



Trvalé pokání a odpou‰tûní

„Ale kolikráte s opravdov˘m zámûrem ãinili pokání a
usilovali o odpu‰tûní, tolikráte jim bylo odpu‰tûno.“
(Moroni 6:8.)

• Vûdomí toho, Ïe Pán je ochoten vám odpustit po-
kaÏdé, kdyÏ budete s opravdov˘m zámûrem ãinit
pokání, vám mÛÏe dodat odvahu, abyste zkusili jít
dál, kdykoli klop˘tnete. Napi‰te si nûco o tom, co
podle vás znamená ãinit pokání a usilovat o od-
pu‰tûní s opravdov˘m zámûrem.

Pokraãujte v duchovním rÛstu

„Chtûl bych, abyste byli pokorní a poddajní a jemní;
aby se s vámi dalo snadno vycházeti; abyste byli plni
trpûlivosti a shovívavosti; jsouce umírnûní ve v‰ech vû-
cech.“ (Alma 7:23.)

• AÈ uÏ staré rãení „Procviãováním pfiichází dokona-
lost“ vymyslel kdokoli, zapomnûl se zmínit o tom,
kolik trpûlivosti takové procviãování vyÏaduje. Jak
vám kaÏdodenní sebehodnocení a napravování
‰patn˘ch ãinÛ zaruãuje, Ïe budete i nadále pokor-
ní a Ïe se budete duchovnû rozvíjet?

„Vizte, v posledních dnech … jak ti, ktefií pfiijdou do
této zemû, tak ti, ktefií budou v jin˘ch zemích, ano,
dokonce ve v‰ech zemích svûta, vizte, budou zpiti ne-
pravostí a v‰elik˘mi ohavnostmi. …

… Vizte, vy v‰ichni, ktefií ãiníte nepravosti, zastavte se
a divte se, neboÈ vykfiiknete, a dovolávejte se; ano,
budete opilí, ale ne vínem, budete vrávorati, ale ne
po silném nápoji.“ (2. Nefi 27:1, 4.)

„KdyÏ pfii‰la noc, byli opilí hnûvem, stejnû jako muÏ,
kter˘ je opil˘ vínem; a spali opût na sv˘ch meãích.“
(Eter 15:22.)

• V tûchto ver‰ích jsou lidé popisováni jako opilí,
av‰ak ne vínem. Lidé léãící se ze závislosti o tako-
vém stavu ãasto mluví jako o „suché opilosti“ nebo
„du‰evním flámování“. Napi‰te si nûco o jak˘chkoli
sklonech, které mÛÏete mít k tomu, abyste setrvá-
vali ve hnûvu nebo v jin˘ch zraÀujících emocích.
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• Jak vám provedení sebehodnocení na konci kaÏ-
dého dne pomáhá tyto sklony pfiekonat?

CeloÏivotní zdokonalování

„Chci Svat˘m posledních dnÛ neustále v‰tûpovat nut-
nost peãlivého pouÏívání zásad evangelia v na‰em Ïi-
votû, jednáním a slovy a v‰ím, co dûláme; a to
vyÏaduje celého ãlovûka, cel˘ Ïivot b˘t oddáni zdoko-
nalování, abychom do‰li poznání pravdy, jak se na-
chází v JeÏí‰i Kristu.“ (Brigham Young, Discourses of
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 11.)

• Provedení tûchto krokÛ je bezpochyby moÏné po-
psat jako „peãlivé pouÏívání“ zásad evangelia. Jak
vám ochota provádût kaÏdodenní hodnocení v‰ech
oblastí – skutkÛ, slov, my‰lenek, pocitÛ a pfiesvûd-
ãení – pomáhá zasvûtit sami sebe celoÏivotnímu
zdokonalování?
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OSOBNÍ ZJEVENÍ

KLÍâOVÁ ZÁSADA: Prostfiednictvím modlitby a
rozjímání usilujte o to, abyste poznali Pánovu
vÛli a abyste mûli sílu podle ní jednat.

Jak jsme prÛbûÏnû studovali a uplatÀovali jednotlivé
kroky léãby, seznámili jsme se se Ïivotem zaloÏe-

n˘m na pokofie a pfiijímání BoÏí vÛle, a zvykli jsme si
na nûj. Pryã byly ty zlé a rozboufiené ãasy, kdy jsme se
modlili buì s postojem zaryté tvrdohlavosti, nebo
s postojem sebelítosti, pokud jsme se vÛbec modlili.
Zaãali jsme Ïít tak, aby ná‰ Ïivot odráÏel tuto proroc-
kou radu presidenta Ezry Tafta Bensona: „V mysli má-
me trvale mít tuto stále se opakující otázku, která se
dot˘ká kaÏdé my‰lenky a skutku v na‰em Ïivotû:
‚Pane, co chce‰, abych ãinil?‘ (Skutkové 9:6.) Odpovûì
na tuto otázku pfiichází pouze skrze Svûtlo Kristovo a
Ducha Svatého. ·Èastní jsou ti, ktefií Ïijí tak, Ïe jejich
celá bytost je naplnûna obojím.“ („ Jesus Christ—Gifts
and Expectations“, Ensign, Dec. 1988, 2.)

V 11. kroku jsme uãinili celoÏivotní závazek, Ïe bu-
deme den za dnem usilovat o poznání Pánovy vÛle a o
sílu podle Jeho vÛle jednat. Na‰ím nejvût‰ím pfiáním
bylo posílit na‰i schopnost získávat vedení od Ducha
Svatého a vést podle toho svÛj Ïivot. Toto pfiání bylo ve
velikém kontrastu k postojÛm, které jsme mûli, kdyÏ
jsme byli ztraceni ve své závislosti.

Pokud jste byli jako my, pfied zaãátkem léãby jste se
domnívali, Ïe nadûji, radost, pokoj a pocity naplnûní
úãelu Ïivota získáte z nûjakého pozemského zdroje.
AÈ jiÏ tímto zdrojem byl alkohol, drogy, sex, hraní ha-
zardních her, neãestné utrácení, nezdravé stravování
nebo kodependence (spoluzávislost) – aÈ uÏ byla va‰e
závislost jakákoli – va‰í snahou bylo pfieÏít ve svûtû,
ve kterém jste se cítili zmatení, ztracení a osamocení.
KdyÏ se vám ostatní snaÏili projevit lásku, moÏná jste
to nedokázali pociÈovat. Jejich láska nikdy nebyla do-
stateãná. Hlad, kter˘ jste pociÈovali, nedokázalo uti‰it
nic. Av‰ak kdyÏ jste zaãali Ïít podle zásad tohoto od-
vykacího programu, ve va‰em srdci i Ïivotû zaãalo do-
cházet ke zmûnû.

Zaãali jste chápat a doceÀovat svou potfiebu
Spasitele, JeÏí‰e Krista, a úlohu, kterou ve va‰em Ïivotû
hraje, a zaãali jste si váÏit i Svûtla Kristova. Zaãali jste si

uvûdomovat, Ïe nemluvíte jen sami k sobû, kdyÏ máte
pocit, Ïe vás vede svûdomí. Zpoãátku jste se moÏná cíti-
li tûÏkopádnû a nezku‰enû, ale nyní se modlíte k Otci
ve jménu Krista, abyste s Ním mohli mít bliÏ‰í vztah.
Vûdomû hledáte „tohoto JeÏí‰e, o kterém psali proroci
a apo‰tolové“. (Eter 12:41.)

Studujete písma, protoÏe ta o Nûm svûdãí na kaÏdé
stranû, obzvlá‰tû Kniha Mormonova. V jednom svû-
dectví za druh˘m proroci Knihy Mormonovy popisují,
jak hledat a najít hlub‰í porozumûní Otci skrze Ducha
Svatého. Písma jste vyzkou‰eli a zjistili jste, Ïe jsou
pravdivá. Modlitba a pfiemítání se staly Ïivotodárn˘m
zdrojem va‰eho nového Ïivota. Dfiíve byly modlitba a
pfiemítání opomíjenou povinností, zatímco touhou va-
‰eho srdce dnes je poklekat pfied va‰ím Otcem ale-
spoÀ ráno a veãer a vylít Mu své srdce ve vdûãnosti za
JeÏí‰e Krista a za Ducha Svatého.

Zatímco budete pracovat na 11. kroku, je‰tû více si
uvûdomíte, Ïe poznání neboli zjevení t˘kající se Otcovy
vÛle pro vás obdrÏíte prostfiednictvím Ducha Svatého.
Díky Usmífiení budete mít moc (neboli poctu) konat
Otcovu vÛli. Budete vûdût, Ïe vám Ïehnají a pomáhají
tfii nádherné bytosti – BÛh Otec, JeÏí‰ Kristus a Duch
Svat˘ – které jsou zajedno v moci a úãelu, kter˘m je
uskuteãnit nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot.

KdyÏ budete studovat písma, kdyÏ se pfii tomto stu-
diu budete modlit a pfiemítat, poroste va‰e schopnost
odolávat poku‰ení. Nauãit se pfiijímat zjevení vyÏaduje
cvik a trpûlivost. Pfiipravit se mÛÏete tím, Ïe budete
studovat to, co fiekli proroci a apo‰tolové, a tím, Ïe se
budete snaÏit Ïít podle jejich uãení. Pfiipravit se mÛ-
Ïete tím, Ïe budete hotovi pfiijmout vedení, které ob-
drÏíte, zapsat si ho, pfiem˘‰let o nûm a fiídit se jím.
KdyÏ budete vyjadfiovat vdûãnost Pánovi za poÏehná-
ní, kter˘ch se vám dostalo, va‰e schopnost pfiijímat
vedení poroste.

KdyÏ se budete své závislosti vyh˘bat, budete o to ví-
ce schopni pfiijímat vedení Ducha Svatého. Star‰í Dallin
H. Oaks z Kvora Dvanácti uãil: „Duch Svat˘ nás ochrání
pfied podvedením, ale abychom toto nádherné poÏeh-
nání získali, musíme vÏdy dûlat vûci potfiebné k tomu,
abychom si onoho Ducha uchovali. Musíme zachovávat
pfiikázání, modlit se o vedení a kaÏdou nedûli chodit na
shromáÏdûní a pfiijímat svátost. Nikdy nesmíme udûlat
nic, co by tohoto Ducha odehnalo. Obzvlá‰tû se máme
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vyh˘bat pornografii, alkoholu, tabáku a drogám a vÏdy,
vÏdy se máme vyh˘bat poru‰ení zákona cudnosti. Nikdy
nesmíme do svého tûla pfiijmout nûco nebo se sv˘m tû-
lem dûlat nûco, co zaÏene Ducha Pánû a ponechá nás
bez duchovní ochrany pfied podvodem.“ (Liahona, lis-
topad 2004, 43.) 

Modlitba a meditace jsou siln˘mi protilátkami na
strach a depresi. „Nedo‰li byste tak daleko, jestliÏe by to
nebylo slovem Kristov˘m s neochvûjnou vírou v nûho,
cele spoléhajíce na zásluhy toho, kter˘ má moc ke spa-
sení.“ (2. Nefi 31:19.) I nadále ãinit pokrok a duchovnû
rÛst mÛÏete jedinû tehdy, budete-li pfiicházet k Otci skr-
ze JeÏí‰e Krista, v Jeho jménu a s Jeho Duchem, kter˘
na vás bude pÛsobit. 11. krok pfiedstavuje závazek pro-
hloubit vá‰ vztah s Bohem vytvofiením celoÏivotního
zvyku spoãívajícího v tom, Ïe budete kaÏd˘ den usilovat
o vedení a Ïe budete dodrÏovat pfiikázání.

Realizace

Prostfiednictvím osobní modlitby a pfiemítání se
obracejte na Otce ve jménu JeÏí‰e Krista, aby
vám dal vedení a sílu; pfiijmûte patriarchální
poÏehnání a studujte je

V prÛbûhu odvykacího programu se mnozí z nás na-
uãili vstávat brzy, aby si na‰li chvilku o samotû ke studiu
a modlitbû. Pokud jste tak je‰tû neuãinili, naplánujte si
ãas na modlitbu a pfiemítání, napfiíklad ráno. Bûhem té-
to doby mÛÏete dát Boha na první místo pfied cokoli
nebo kohokoli v daném dni. Jste-li toho fyzicky schop-
ni, pokleknûte. Pomodlete se, ãasto nahlas, k Otci, a
usilujte o Ducha, aby vás vedl (viz ¤ímanÛm 8:26). Pak
zaãnûte studovat a pouÏívejte písma a uãení novodo-
b˘ch prorokÛ, aby vás vedla pfii pfiemítání. âasto si pro-
cházejte své patriarchální poÏehnání. S modlitbou
pfiemítejte o vedení, které v nûm nacházíte. (Pokud jste
patriarchální poÏehnání je‰tû nepfiijali, promluvte si se
sv˘m biskupem o tom, Ïe byste je rádi pfiijali.)

Zapisování bude i v tomto pfiípadû mocn˘m nástro-
jem k vyjádfiení vlastních názorÛ a k sebehodnocení
tím, Ïe si do svého deníku budete zapisovat své my‰-
lenky a pocity. MÛÏete si rovnûÏ zaznamenat vnuknutí
t˘kající se rad, útûchy nebo moudrosti, které pfiicházejí
od Ducha Svatého.

KdyÏ tento drahocenn˘ ãas osobního pfiemítání
skonãí, nepfiestávejte se modlit. Tichá modlitba
v hloubi srdce a mysli se stane zpÛsobem va‰eho my‰-
lení bûhem kaÏdého dne. Pfii styku s druh˘mi lidmi,

pfii rozhodování a nebo kdyÏ se pot˘káte s emocemi a
poku‰eními – raìte se s Pánem. Vyhledávejte a pfiivo-
lávejte Jeho Ducha, aby byl neustále s vámi a aby vás
mohl vést, abyste mohli dûlat to, co je správné. (Viz
Îalm 46:1; Alma 37:36–37; 3. Nefi 20:1.)

Bûhem dne pfiemítejte o písmech a o dal‰ích in-
spirovan˘ch spisech; i nadále se modlete

11. krok je v mnoha ohledech pfiirozen˘m pokra-
ãováním va‰eho úsilí z 10. kroku – stále si v Ïivotû
uvûdomovat, co je pravda. KdyÏ plánujete své dny,
kdyÏ plníte své úkoly a kdyÏ veãer uleháte ke spánku,
nechÈ je va‰e srdce neustále nasmûrováno v modlitbû
k Bohu. Napfiíklad si mÛÏete vzít nûjakou my‰lenku
z toho, co jste ãetli pfii ranním studiu, a ãasto o ní bû-
hem dne pfiemítat. Tento zvyk vám pomÛÏe uchovat
si mysl naladûnou na pravdu.

My v‰ichni máme pfiirozen˘ sklon b˘t nedisciplinova-
ní. KdyÏ v‰ak budete vzhlíÏet k JeÏí‰i Kristu a k pfiíkla-
du, kter˘ nám dal, naleznete potfiebnou pokoru, abyste
se mohli i nadále podvolovat Otci. Tak jako Spasitel bu-
dete moci v prÛbûhu dne upfiímnû fiíci: „StaniÏ se vÛle
tvá“ (Matou‰ 26:42). Svûtlo Kristovo vás povede a pfii-
praví vás na pfiijetí spoleãenství Ducha Svatého.
Spoleãenství Ducha Svatého se stane stálej‰í a va‰e
schopnost rozpoznat pravdu a svûdãit o ní vzroste.

Studium a porozumûní
Prostudujte si následující pasáÏe z písem a prohlá‰ení
církevních vedoucích. Prohloubí va‰e porozumûní a
pomohou vám uãit se. Tyto ver‰e, prohlá‰ení a otázky
mÛÏete pouÏít k pfiemítání doprovázenému modlit-
bou, k osobnímu studiu a ke skupinové diskusi.

PfiibliÏte se Pánovi

„PfiibliÏte se mi, a já se pfiiblíÏím vám; hledejte mne
pilnû, a naleznete mne; proste, a obdrÏíte; klepejte, a
bude vám otevfieno.“ (NaS 88:63.)

• Pán respektuje va‰i vÛli a svobodu jednání.
UmoÏÀuje vám se na Nûj obrátit, aniÏ byste k to-
mu byli nuceni. PfiiblíÏí se vám, kdyÏ Ho pozvete,
aby vám byl nablízku. Napi‰te si nûco o tom, jak
se k Nûmu pfiiblíÏíte dnes.
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Vdûãnost

„Bez pfiestání se [modlete], Ze v‰eho díky ãiÀte; nebo
ta jest vÛle BoÏí v Kristu JeÏí‰i pfii vás. Ducha neuha-
‰ujte.“ (1. Tessalonicensk˘m 5:17–19.)

• Budete-li pamatovat na to, abyste byli za v‰echno
v Ïivotû vdûãní, i za to, ãemu nerozumíte, budete
si moci udrÏet neustál˘ kontakt s Bohem, jenÏ
Pavel nazval modlitbou „bez pfiestání“. SnaÏte se
dûkovat Bohu v prÛbûhu celého dne. Jak to ovliv-
Àuje va‰i blízkost k Duchu?

Hodujte na slovech Kristov˘ch

„Andûlé mluví mocí Ducha Svatého; proãeÏ, oni mluví
slova Kristova. ProãeÏ, pravil jsem vám, hodujte na
slovech Kristov˘ch; neboÈ vizte, slova Kristova vám fie-
knou v‰e, co máte ãiniti.“ (2. Nefi 32:3.)

• V tomto ver‰i Nefi uãil, Ïe kdyÏ hodujete na slo-
vech Kristov˘ch, tato slova vás povedou ve v‰em,
co potfiebujete vûdût a dûlat. Pfiedstavte si, jaké by
to bylo, kdyby s vámi JeÏí‰ Kristus cel˘ den chodil
a rozmlouval. Napi‰te si nûco o pocitech, které
máte, kdyÏ o této pfiedstavû pfiem˘‰líte.

Osobní zjevení

„Spasitel fiekl: ‚Budu mluviti k tobû v mysli tvé a v srd-
ci tvém skrze Ducha Svatého.‘ (NaS 8:2, zv˘raznûní
pfiidáno.) … Vnuknutí do mysli je velmi konkrétní. Je
moÏné sly‰et neboli pociÈovat konkrétní slova, jako by
vám ony pokyny byly diktovány, a tato slova je moÏné
si zapsat. Sdûlení do srdce je spí‰e obecnûj‰í vnuknu-
tí.“ (Richard G. Scott, „Helping Others to Be Spiritually
Led“, Doctrine and Covenants and Church history
symposium, August 11, 1998, 2.)
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• Jak se bude va‰e chápání osobního zjevení
prohlubovat, budete ho rozpoznávat ãastûji a roz-
liãnûj‰ími zpÛsoby. Napi‰te si nûco o tom, jaké
máte zku‰enosti s vnuknutími a zjeveními od Pána.

„Pravím vám, Ïe [tyto vûci, o kter˘ch jsem mluvil,] 
mi byly oznámeny Svat˘m Duchem BoÏím. Vizte, po
mnoho dnÛ jsem se postil a modlil, abych mohl po-
znati tyto vûci sám za sebe. A nyní opravdu vím sám
za sebe, Ïe jsou pravdivé; neboÈ Pán BÛh mi je proje-
vil sv˘m Svat˘m Duchem; a toto je duch zjevení, kter˘
je ve mnû.“ (Alma 5:46.)

• Alma svûdãil o tom, Ïe kdyÏ se modlil a postil, je-
ho schopnost pfiijímat zjevení vzrostla. ZdrÏování
se závislosti mÛÏe b˘t povaÏováno za urãitou for-
mu pÛstu. Napi‰te si nûco o tom, jak abstinence
posílila va‰i schopnost mít ducha zjevení.

„My‰lenka, Ïe ãetba písem mÛÏe vést k inspiraci a ke
zjevení, otevírá dvefie k pravdû, Ïe písmo se neome-
zuje jen na to, jak˘ v˘znam mûlo v dobû, kdy bylo
napsáno, ale patfií k tomu i to, jak˘ v˘znam má pís-
mo pro ãtenáfie dnes. Ba co víc, ãtení písem mÛÏe ta-
ké vést k aktuálnímu zjevení na jakékoli téma, které si
Pán pfieje ãtenáfii v dané dobû sdûlit. Nepfieháníme,
kdyÏ fiíkáme, Ïe písma mohou b˘t Urimem a
Thumimem, kter˘ kaÏdému z nás pomÛÏe obdrÏet
osobní zjevení.“ (Dallin H. Oaks, „Scripture Reading
and Revelation“, Ensign, Jan. 1995, 8.)

• Uãení se jazyku písem je velmi podobné uãení se
cizímu jazyku. Nejlep‰ím zpÛsobem, jak se tomuto
jazyku uãit, je ponofiit se do písem, ãíst a studovat
je kaÏd˘ den. Napi‰te si nûco o nûjaké pasáÏi
z písem, která se pro vás otevfiela a stala se pro
vás osobním zjevením.
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Pfiijímejte rady od Pána

„NesnaÏte se raditi Pánu, ale snaÏte se bráti radu
z ruky jeho. NeboÈ vizte, vy sami víte, Ïe on radí
v moudrosti a ve spravedlivosti a ve velikém milosr-
denství, ohlednû v‰ech sv˘ch dûl.“ (Jákob 4:10.)

• Na‰e modlitby byly v minulosti moÏná neúãinné,
protoÏe jsme trávili více ãasu tím, Ïe jsme Pánovi
radili – fiíkali jsme Mu, co jsme si pfiáli – a pak
jsme usilovali o poznání Jeho vÛle ohlednû sv˘ch
rozhodnutí a svého jednání. Zamyslete se nad nû-
jak˘m nedávn˘m záÏitkem s modlitbou. Byla napl-
nûna radami Pánovi nebo radami od Pána?
Napi‰te si nûco o své ochotû poslouchat a pfiijímat
Jeho rady urãené vám.
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SLUÎBA

KLÍâOVÁ ZÁSADA: Jakmile jste dosáhli duchovní-
ho procitnutí na základû Usmífiení JeÏí‰e
Krista, sdílejte toto poselství s ostatními a uplat-
Àujte tyto zásady ve v‰em, co dûláte.

SluÏba vám pomÛÏe rÛst ve svûtle Ducha po cel˘
zbytek va‰eho Ïivota. V 10. kroku jste se nauãili

hodnotit svÛj Ïivot kaÏd˘ den a nést zodpovûdnost za
své skutky. V 11. kroku jste se uãili pamatovat na
Spasitele minutu za minutou, abyste mohli b˘t vedeni
Duchem Svat˘m tak ãasto, jak je to jen moÏné. 12.
krok obsahuje tfietí kotvu – sluÏbu druh˘m – která za-
ji‰Èuje pokraãování léãby a odpu‰tûní hfiíchÛ.

Aby va‰e osvobození se od závislosti bylo trvalé, mu-
síte zapomenout na sebe a slouÏit. Touha pomáhat dru-
h˘m je pfiirozen˘m dÛsledkem duchovního procitnutí.

Máte poselství nadûje pro dal‰í lidi, ktefií jsou na nû-
ãem závislí, pro v‰echny trpící a ustarané, ktefií jsou pro
zmûnu svého Ïivota ochotni zvolit duchovní pfiístup, a
pro kohokoli jiného, kdo hledá pravdu a spravedlivost.
Oním poselstvím je to, Ïe BÛh je Bohem zázrakÛ, tak
jako jím byl vÏdy (viz Moroni 7:29). Vá‰ Ïivot je toho
dÛkazem. Díky Usmífiení JeÏí‰e Krista se z vás stává no-
v˘ ãlovûk. O toto poselství se mÛÏete dûlit nejlépe tak,
Ïe se budete snaÏit slouÏit druh˘m. KdyÏ budete slou-
Ïit, va‰e pochopení a poznání tohoto procesu se upev-
ní a prohloubí.

Sdílejte své svûdectví o Pánovû milosrdenství a
Jeho milosti – to je jednou z nejdÛleÏitûj‰ích sluÏeb,
kterou mÛÏete poskytnout. Nést bfiemena druh˘ch
skrze skutky laskavosti a nesobecké sluÏby je souãástí
va‰eho nového Ïivota jako následovníka Kristova (viz
Mosiá‰ 18:8).

President Ezra Taft Benson uãil: „MuÏi a Ïeny, ktefií
obrátí svÛj Ïivot k Bohu, zjistí, Ïe On mÛÏe z jejich Ïi-
vota vytûÏit mnohem více, neÏ mohou oni sami.
Prohloubí jejich radost, roz‰ífií jejich vizi, oÏiví jejich
mysl, posílí jejich svaly, povznese jejich ducha, rozhojní
jejich poÏehnání, znásobí jejich pfiíleÏitosti, utû‰í jejich
du‰i, pozvedne pfiátele a vylije pokoj. Kdokoli ztratí
svÛj Ïivot ve sluÏbû Bohu, nalezne vûãn˘ Ïivot.“ („ Jesus
Christ—Gifts and Expectations“, Ensign, Dec. 1988, 4.)

AÏ si budete rozm˘‰let zpÛsoby, jak byste mohli
slouÏit, ãiÀte tak s modlitbou a vÏdy usilujte o to, aby-
ste byli vedeni Duchem Svat˘m. Jste-li ochotní, nalez-
nete mnoho pfiíleÏitostí k tomu, abyste se mohli
podûlit o ony duchovní zásady, kter˘m jste se nauãili.
Naleznete zpÛsoby, jak se dûlit o svûdectví s druh˘mi,
a pfiíleÏitosti slouÏit jim mnoha dal‰ími zpÛsoby. KdyÏ
budete slouÏit druh˘m, budete v sobû utvrzovat poko-
ru tím, Ïe se budete soustfieìovat na zásady evangelia
a na zvyky, které jste si osvojili. Jedinû tehdy si mÛÏete
b˘t jisti, Ïe va‰e motivy a inspirace jsou dobré. Ujistûte
se, Ïe slouÏíte ochotnû, aniÏ byste nûco konkrétního
oãekávali. Respektujte svobodu jednání druh˘ch.
NezapomeÀte, Ïe vût‰ina z nás si musela „sáhnout aÏ
na dno“ pfiedtím, neÏ jsme byli pfiipraveni zaãít studo-
vat a uplatÀovat tyto zásady. TotéÏ bude platit pro vût-
‰inu tûch, kter˘m si budete pfiát pomoci.

KdyÏ se dozvíte o nûkom dal‰ím, kdo se ve svém
Ïivotû nebo v Ïivotû nûkoho blízkého pot˘ká se závis-
lostí, mÛÏete jim fiíci o této pfiíruãce a o Programu
pro odvykání závislosti od Stfiediska rodinn˘ch sluÏeb
SPD. Pokud si budou chtít o tom povídat, umoÏnûte
jim to. Vyprávûjte jim nûco ze svého pfiíbûhu, abyste
jim dali najevo, Ïe tomu, o ãem hovofií, rozumíte.
Nedávejte jim Ïádné rady ani se je nesnaÏte nûjak na-
pravovat. Zkrátka je jen informujte o tomto programu
a o duchovních zásadách, které poÏehnaly vá‰ Ïivot.

MoÏná zjistíte, Ïe kdyÏ nûjak˘ ãlovûk se závislostí
není pfiipraven tyto duchovní zásady pfiijmout, je
ochoten se s nimi seznámit tfieba ãlen rodiny nebo
pfiítel onoho ãlovûka. Prakticky kdokoli, kdo Ïije
v tûchto nebezpeãn˘ch ãasech, mÛÏe mít prospûch
z poznání a uplatÀování zásad evangelia. Obãas moÏ-
ná budete pociÈovat inspiraci nabídnout nûkomu v˘-
tisk této pfiíruãky spolu s Knihou Mormonovou.
Pokud tak uãiníte, podûlíte se vlastnû o tytéÏ nástroje,
které pomohly vám znovu vybudovat vá‰ Ïivot tím, Ïe
jste pfii‰li ke Kristu.

Pokud udûláte nûco pro nûkoho druhého nebo se
podûlíte o poselství nadûje a uzdravení, nesmíte niko-
mu dovolit, aby se stal na vás pfiíli‰ závisl˘m. Va‰í zod-
povûdností je povzbudit druhé, ktefií s nûãím bojují,
aby se obrátili k Nebeskému Otci a ke Spasiteli a aby
vedení a moc získali od Nich. Kromû toho byste se
nemûli zdráhat povzbudit je k tomu, aby se obrátili
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také na Pánovy oprávnûné sluÏebníky. Skrze ty, ktefií
jsou drÏiteli klíãÛ knûÏství, mohou od Pána pfiijít veli-
ká poÏehnání.

KdyÏ se budete snaÏit pomáhat druh˘m, musíte rozu-
mût tomu, Ïe pro nû bude obtíÏné zÛstat v procesu lé-
ãení, pokud je nebudou podporovat ãlenové rodiny
nebo pokud rodina nebude rozumût tomu, Ïe léãba nû-
jak˘ ãas trvá. Nicménû vyléãit se mÛÏe kdokoli, bez
ohledu na to, jak se druzí – a to i ti nejbliÏ‰í – rozhod-
nou reagovat.

KdyÏ budete druh˘m pfiedávat poselství o vyléãení
prostfiednictvím zásad evangelia, musíte b˘t trpûliví a
pokorní. Ve va‰em novém Ïivotû není Ïádné místo pro
ego nebo jak˘koli pocit nadfiazenosti. Nikdy nezapomí-
nejte na to, odkud jste pfii‰li a jak jste byli zachránûni
milostí BoÏí. JeÏí‰ Kristus udûlá totéÏ „ve v‰ech pfiípa-
dech“ pro ty, ktefií budou ãinit pokání a obrátí se
k Nûmu (Mosiá‰ 29:20).

Ujistûte se, Ïe ve svém nad‰ení pomoci druh˘m udr-
Ïujete rovnováhu mezi sdílením poselství a prací na
svém vlastním programu. Va‰ím prvofiad˘m úsilím musí
b˘t i nadále to, Ïe budete uplatÀovat tyto zásady vy sa-
mi. Va‰e úsilí dûlit se o tyto my‰lenky s druh˘mi bude
úãinné jen tehdy, kdyÏ si uchováte své vlastní vyléãení.

Tyto zásady, kter˘m jste se nauãili a které jste si os-
vojili, abyste pfiekonali svou závislost, jsou tytéÏ zásady,
které vás povedou ve v‰ech oblastech va‰eho Ïivota
tak, Ïe budete jednat podle Pánova plánu. Budete-li
uplatÀovat tyto zásady evangelia, budete moci vytrvat
aÏ do konce, tak jak to pfiikázal Pán, a budete to moci
ãinit s radostí.

Realizace

Vydejte svûdectví vefiejnû; zvelebujte svá povolá-
ní a talenty pfii sluÏbû druh˘m; pofiádejte ro-
dinné domácí veãery a mûjte rodinné modlitby;
pfiipravte se na vstup do chrámu a na chrámo-
vé uctívání

Va‰e svûdectví o lásce a milosrdenství Nebeského
Otce a Jeho Milovaného Syna, JeÏí‰e Krista, jiÏ není
pouhou teorií. Promûnilo se v Ïivoucí skuteãnost. Toto
svûdectví máte díky osobním záÏitkÛm. ProtoÏe si uvû-
domujete Jeho lásku k vám, uvûdomujete si také Jeho
lásku k druh˘m.

President Howard W. Hunter uãil: „Ti z nás, jiÏ zaku-
sili Usmífiení, mají povinnost vydávat pravdivé svûdec-
tví o na‰em Pánu a Spasiteli.“ („The Atonement and

Missionary Work“, semináfi pro nové misijní presidenty,
21. ãervna 1994, str. 2.)

Vydávejte svûdectví své rodinû slovem i skutkem
v soukromí svého domova. Vydávejte svûdectví pfii pra-
videln˘ch rodinn˘ch domácích veãerech, rodinné
modlitbû a pfii rodinném studiu písem. Vydávejte svû-
dectví tím, Ïe se s rodinou zapojíte do nûjakého pro-
jektu sluÏby, a tím, Ïe budete vést kfiesÈansk˘ Ïivot.
Také mÛÏete vydávat svûdectví v Církvi – napfiíklad na
postním a svûdeckém shromáÏdûní, ve tfiídû nebo pfii
poskytování církevní sluÏby.

Zvelebujte církevní povolání, která obdrÏíte. Pokud
nemáte Ïádné zodpovûdnosti ve svém sboru nebo kÛ-
lu, dejte biskupovi vûdût, Ïe jste pfiipraveni slouÏit.
Îehnat druh˘m mÛÏete také tím, Ïe budete pracovat na
rodinné historii a Ïe se pfiipravíte na uctívání a sluÏbu
v chrámu a na to, Ïe tam s Pánem uzavfiete smlouvy.
President Gordon B. Hinckley uãil: „Chrámová sluÏba je
koncov˘m produktem ve‰keré na‰í v˘uky a ãinnosti.“
(Liahona, listopad 2005, 4.) Zásady, kter˘m uãí tato pfií-
ruãka, vás povedou do chrámu; prohloubí va‰i touhu
tam slouÏit.

Aãkoli jste si dfiíve moÏná mysleli, Ïe to nebude moÏ-
né, nyní si dokáÏete pfiedstavit, Ïe vstoupíte do svatého
chrámu, kde budete naplno pít z pokoje, kter˘ tam pa-
nuje, a Ïe v Jeho domû budete pociÈovat Pánovu blíz-
kost. V chrámu naleznete duchovní sílu, abyste mohli i
nadále pokraãovat v léãení. Star‰í Joseph B. Wirthlin
z Kvora Dvanácti svûdãil: „Pravidelná chrámová práce
mÛÏe poskytnout duchovní sílu. MÛÏe b˘t kotvou v kaÏ-
dodenním Ïivotû, zdrojem vedení, ochrany, bezpeãí, kli-
du a zjevení.“ (Conference Report, Apr. 1992, 123; nebo
Ensign, May 1992, 88.)

Prokazujte sluÏbu druh˘m, ktefií zápasí se zá-
vislostí, tím, Ïe se s nimi podûlíte o zásady
léãby; uplatÀujte tyto zásady ve v‰ech oblastech
svého Ïivota

Program pro odvykání závislosti od Stfiediska rodin-
n˘ch sluÏeb SPD nabízí skvûlé pfiíleÏitosti ke sluÏbû.
SlouÏit druh˘m mÛÏete tím, Ïe se budete úãastnit schÛ-
zek a budete se dûlit o své zku‰enosti, víru a nadûji.
MÛÏete druhé podporovat a posilovat.

Díky tomu, Ïe uplatÀujete zásady evangelia, jste po-
znali, Ïe Usmífiení se vztahuje na v‰echny oblasti Ïivota.
President Boyd K. Packer z Kvora Dvanácti apo‰tolÛ
svûdãil: „Z nûjakého dÛvodu si myslíme, Ïe Kristovo
Usmífiení se uplatÀuje jen na konci smrtelného Ïivota
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na vykoupení z Pádu, z duchovní smrti. Poskytuje mno-
hem více neÏ jen to. Je to v‰udypfiítomná moc, kterou
mÛÏeme pouÏívat v kaÏdodenním Ïivotû. Jsme-li tr˘znû-
ni, drásáni nebo muãeni vinou nebo tíÏí-li nás zármutek,
On nás mÛÏe vyléãit.“ (Liahona, ãervenec 2001, 25.)

O toto poselství se mÛÏete s druh˘mi dûlit pfiíkla-
dem a povzbuzujícími slovy. KdyÏ bûhem dne potká-
váte druhé lidi, zdravte je s úsmûvem. Projevujte
vdûãnost za to, co dûlají. KdyÏ se k tomu naskytne
pfiíleÏitost, vydejte svûdectví o nadûji, která pfiichází
skrze Usmífiení JeÏí‰e Krista.

Studium a porozumûní
Písma a uãení církevních vedoucích vám budou s lé-
ãením pomáhat i nadále. Prostudujte si následující
pasáÏe z písem a prohlá‰ení. VyuÏívejte je pfii zboÏ-
ném pfiemítání, osobním studiu a skupinové diskusi.

Obrácení a vyléãení

„B˘t obrácen znamená obrátit se od jednoho pfie-
svûdãení neboli smûru k jinému. Obrácení je duchov-
ní i morální promûnou. B˘t obrácen nepfiedpokládá
jen to, Ïe v mysli pfiijímáme JeÏí‰e a Jeho uãení, ale
také to pfiedpokládá motivující víru v Nûj a v Jeho
evangelium – víru, která zpÛsobuje promûnu, skuteã-
nou zmûnu ve zpÛsobu, jak chápeme v˘znam Ïivota,
a v tom, Ïe svÛj Ïivot uvedeme v soulad s Bohem
v zájmech, my‰lenkách i jednání.“ (Marion G. Romney,
Conference Report, Guatemala Area Conference
1977, 8.)

• Spasitel radil Petrovi, aby posiloval své bratfií po-
té, co bude obrácen (viz Luká‰ 22:32). Napi‰te si
nûco o definici obrácení od presidenta Romneyho
a o tom, jak to souvisí s va‰imi zku‰enostmi t˘kají-
cími se léãení.

• Jak˘ máte pocit ohlednû toho, Ïe byste mohli posi-
lovat druhé, zatímco se snaÏí vyléãit z návykového
chování?

Velik˘ pokrok zaãínající mal˘mi krÛãky

„Nebuìte znaveni konáním dobra, neboÈ kladete zá-
klad velikého díla. A z mal˘ch vûcí pochází to, co je
veliké.“ (NaS 64:33.)
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• Napi‰te si nûco o pocitech, které máte, kdyÏ pfie-
m˘‰líte o tom, jak budete Ïít podle tûchto zásad
ve v‰ech oblastech svého Ïivota. Jak vám pomáhá
to, kdyÏ si uvûdomíte, Ïe veliké dílo je uskuteãÀo-
váno prostfiednictvím mal˘ch krokÛ?

Posilování druh˘ch

„Toto je má chlouba, Ïe snad mohu b˘ti nástrojem
v rukou BoÏích, abych pfiivedl nûjakou du‰i ku poká-
ní; a toto je radost moje.

A vizte, kdyÏ vidím, Ïe mnozí z bratfií m˘ch jsou
vpravdû kajícní a jdou k Pánu, svému Bohu, pak je
du‰e má naplnûna radostí; pak si vzpomínám na to,
co pro mne Pán uãinil, ano, vpravdû, Ïe vysly‰el
modlitbu mou; ano, tehdy vzpomínám na milosrdné
rámû jeho, které ke mnû vztáhl.“ (Alma 29:9–10.)

• Zjistili jsme, Ïe pro léãbu je klíãové to, abychom
byli ochotni dûlit se o své svûdectví o tûchto zása-
dách. Jak vám to, kdyÏ se budete dûlit o své zku-
‰enosti, pomÛÏe uchovat si sílu potfiebnou pro
vyléãení?

„[ProtoÏe] jste ochotni truchliti s tûmi, ktefií truchlí;
ano, a utû‰ovati ty, ktefií mají útûchy zapotfiebí, a státi
jako svûdkové BoÏí za v‰ech dob a ve v‰ech vûcech a
na v‰ech místech, kde mÛÏete b˘ti, aÏ do smrti, aby-
ste mohli b˘ti Bohem vykoupeni a poãítáni mezi ty
z prvního vzkfií‰ení, abyste mohli míti vûãn˘ Ïivot –

Nyní, pravím vám, je-li toto pfiání srdce va‰eho, co
máte proti tomu, abyste byli pokfitûni ve jménu Pánû
na svûdectví pfied ním, Ïe jste vstoupili do smlouvy
s ním, Ïe mu budete slouÏiti a Ïe budete zachovávati
pfiikázání jeho, aby na vás mohl hojnûji vylévati
Ducha svého?“ (Mosiá‰ 18:9–10.)

• Va‰e zku‰enost se závislostí vám pomáhá vcítit se
do tûch, ktefií také s nûjakou závislostí zápasí; va-
‰e zku‰enost s léãením vám pomáhá tyto lidi utû-
‰ovat. Napi‰te si nûco o své silnûj‰í touze a o své
schopnosti stát jako svûdkové BoÏí díky tomu, Ïe
jste se fiídili kroky tohoto programu.

SluÏte s pomocí Pánû

„Vykupitel si vybíral nedokonalé muÏe, aby uãili cestû
k dokonalosti. Dûlal to tehdy, dûlá to i nyní.“ (Thomas
S. Monson, Liahona, kvûten 2004, 20.)
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• Obãas si fiíkáme, zda jsme vÛbec pfiipraveni podû-
lit se o tento program s druh˘mi, protoÏe sami po-
dle tûchto zásad neÏijeme dokonale. Jak tlumí
va‰e obavy to, kdyÏ si uvûdomíte, Ïe Spasitel pra-
cuje prostfiednictvím nedokonal˘ch lidí?

Moc BoÏí ke spasení

„NeboÈ se nestydím za evangelium Kristovo; moc
zajisté BoÏí jest k spasení kaÏdému vûfiícímu.“
(¤ímanÛm 1:16.) 

• Zapi‰te si své my‰lenky a pocity, zatímco se ohlíÏí-
te a pfiem˘‰líte o tom, Ïe k tomu, abyste pfiekonali
svou závislost, bylo potfieba duchovních záÏitkÛ.
Napi‰te si nûco o jak˘chkoli váhav˘ch pocitech,
které mÛÏete mít, kdyÏ byste mûli druh˘m fiíci o
tom, Ïe jste byli uzdraveni tím, Ïe jste uplatÀovali
zásady Kristova evangelia.

„Jdi cestou svou, kamkoli chci, a bude ti dáno
Utû‰itelem, co bude‰ ãiniti a kam pÛjde‰.

Modli se vÏdy, abys neve‰el v poku‰ení a neztratil
odmûnu svou.

Buì vûrn˘ do konce a hle, já jsem s tebou. Tato slova
nejsou od ãlovûka ani od lidí, ale ode mne, a to od
JeÏí‰e Krista, tvého Vykupitele, vÛlí Otcovou.“ (NaS
31:11–13.)

• Písma jsou plná vedení pro ty, ktefií si pfiejí udrÏo-
vat duchovní zpÛsob Ïivota, jenÏ je povede zpût
k Bohu. Jaké konkrétní vedení nacházíte v tûchto
ver‰ích?
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