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Pán potřebuje 
misionáře

V říjnu na generální konferenci jsem požádal 
o více misionářů. Každý způsobilý, schopný 
mladý muž se má připravit ke službě na misii. 

Tato služba je kněžskou zodpovědností – povinností, 
již od nás, kterým toho bylo tolik dáno, očekává Pán. 
Mladí muži, nabádám vás, abyste se na misionářskou 
službu připravovali. Uchovávejte se čistými, neposkvr-
něnými a způsobilými zastupovat Pána. Pečujte o své 
zdraví a sílu. Studujte písma. Kde je to možné, účastněte 
se semináře a institutu. Dobře se seznamte s misionář-
skou příručkou Kažte evangelium mé.

Sestry, ačkoli vy nemáte tutéž kněžskou zodpovědnost 
jako mladí muži, sloužit jako misionáři na plný úvazek, 
váš přínos coby misionářek je také cenný, a my vaši 
službu vítáme. 

Starším bratrům a sestrám Církve připomínám, že Pán 
potřebuje, aby vás více, mnohem více sloužilo jako misi-
onáři na plný úvazek. Pokud jste ještě nedosáhli období, 
kdy byste mohli sloužit na misii jako manželský pár, 
naléhavě žádám, abyste se již nyní připravovali na onen 
den, kdy tak se svým manželským partnerem budete 
moci, pokud vám to okolnosti dovolí, učinit. V životě je 
jen málo příležitostí, kdy se můžete těšit z onoho nád-
herného ducha a pocitu zadostiučinění, které přicházejí, 
když sloužíte na plný úvazek na díle Mistra. 

Někteří z vás můžete být stydliví nebo si myslíte, že 
nemáte na to, abyste kladně odpověděli na povolání 
ke službě. Mějte na paměti, že toto je Pánovo dílo, a 
že když máme Pánovo pověření, máme také nárok na 
Pánovu pomoc. Pán posílí záda, aby mohla nést břímě, 
které na ně vkládá. 

Jiní, ač způsobilí ke službě, mohou mít pocit, že mají 
důležitější priority. Dobře si pamatuji Pánův slib: „Těch, 
kteří mne ctí, poctím.“ (1. Samuelova 2:30.) Ničím nemůže 
nikdo z nás poctít našeho Nebeského Otce a našeho 
Spasitele více, než když slouží jako oddaný, soucitný 
misionář. 

Příkladem takové služby byla misionářská práce 
Juliusze a Dorothy Fussekových, kteří byli povoláni na 
misii do Polska. Bratr Fussek se v Polsku narodil. Mluvil 
polsky. Polský lid měl rád. Sestra Fusseková se narodila 
v Anglii, o Polsku věděla jen málo a o jeho lidu vůbec 
nic. S důvěrou v Pána vyrazili tam, kam je povolal. Ve 
své práci byli osamocení, jejich úkol byl nezměrný. Misie 
v té době v Polsku ještě nebyla. Fussekovi dostali za úkol 
připravit cestu pro to, aby mohla být misie založena. 

Zoufali si starší a sestra Fussekovi pro nesmírnou 
náročnost svého úkolu? Ani na chvíli. Věděli, že jejich 
povolání přišlo od Boha. Modlili se o Jeho božskou 
pomoc a celým svým srdcem se oddali svému dílu. 
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Starší Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů, 
starší Hans B. Ringger, tehdy ze Sedmdesáti, a já jsme 
se v doprovodu staršího Fusseka setkali s ministrem 
Adamem Wopatkou, členem polského kabinetu. Byli 
jsme svědky toho, jak říká: „Vaše církev je zde vítána. 
Můžete zde stavět své kaple, můžete poslat své misio-
náře. Tento muž,“ ukázal na Juliusze Fusseka, „vaší cír-
kvi dobře posloužil. Můžete být vděčni za jeho příklad 
a za práci, kterou odvedl.“ 

Stejně jako Fussekovi, dělejme i my to, co při práci na 
díle Pána dělat máme. Pak budeme moci, spolu s Julius-
zem a Dorothy Fussekovými, pronést slova žalmu: 

„Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe  
i zemi. 

… Nedřímeť strážný tvůj. 
Aj, nedřímeť, [ani] nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.“ 

(Žalm 121:2–4.)

NáMěTy Pro výuku z TohoTo PoSelSTví

v příručce Učení – není většího povolání se uvádí:  
„hovořte o tom, jak to, že podle této zásady žijete, 
požehnalo vám. vyzvěte ty, které učíte, aby se krátce 
podělili o své zkušenosti.“ ([1999], 159.) Přečtěte si 
toto poselství a poté se zeptejte těch členů rodiny, o 
kterých president Monson řekl, že by měli sloužit na 
misii. Podělte se o osobní zkušenosti, které jste vy nebo 
někdo jiný získali jako misionáři na plný úvazek. nebo 
se podělte o své plány sloužit jako misionář v budoucnu. 
Požádejte členy rodiny, aby se podělili o své plány a 
kladné zkušenosti.

Mládež
Jízdou na kole za lepší budoucnost
Peter evans a richard M. romney

Mnoho mladých mužů se finančně připravuje na to, 
aby mohli sloužit na misii. v africe je součástí této 

přípravy i potřeba vydělat si dost peněz na pas. sedrick 
tshiambine si vydělal, co potřeboval, podnikavým způ-
sobem: ze svého jízdního kola prodával banány. 

sedrick žije ve městě luputa v demokratické repu-
blice Kongo. Je jedním ze 45 mladých mužů v okrsku 
luputa, kteří si přivydělávají, aby mohli našetřit na pas, 
který potřebují pro svou misii. v demokratické repu-
blice Kongo stojí pas 250 dolarů, což představuje asi dvě 
třetiny nákladů na výstavbu přístřeší. 

ale sedrick se nenechal odradit. Peníze na misii si vy-
dělal tak, že na kole jezdil 15 až 30 kilometrů z luputy 
do malých vesnic, kde nakupoval banány, a pak opět 
zpět přes horkou africkou savanu, na kole obtěžkaném 
banány, které pak prodával ve městě. Každý týden ujel 
okolo 180 kilometrů po písčitých cestách, a pouze jed-
nou z kola spadl, kvůli nevyváženému nákladu. 

svým úsilím si sedrick vydělal přibližně 1,25 dolaru 
týdně, 65 dolarů za rok. trvalo mu čtyři roky, než si 
ušetřil dost na zakoupení pasu, ale nyní ví, že k jeho 
budoucnosti patří i misie na plný úvazek, protože je 
finančně připraven, aby mohl přijmout povolání ke 
službě. 

Pro děTi
Připravím se, zatímco jsem mladý

abyste dětem pomohli pamatovat na výzvu presi-
denta Monsona, že se mají připravit na službu na 

misii, mohli byste pro děti připravit osvědčení s níže 
uvedeným textem, které by si mohly uchovat jako připo-
mínku, například pověšené na zdi, nebo ve svém deníku. 

PřiPravíM Se
President thomas s. Monson mě vyzval, abych  

se připravil na službu na misii. Učiním toto: 

•	 Budu	se	uchovávat	čistým,	neposkvrněným	 
a způsobilým zastupovat Pána. 

•	 Budu	pečovat	o	své	zdraví	a	získávat	sílu.	
•	 Budu	se	modlit	a	studovat	písma.	

Připravím se na službu na misii. 

 (podpis) 
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eliza R. Snowová připomněla,  
že Prorok Joseph Smith učil, že 

„i když jméno [Pomocné sdružení] 
možná pochází z moderní doby, 
tato instituce má starobylý původ“.1

Nebeský Otec a Jeho Syn Ježíš 
Kristus navštívili Josepha Smitha 
a skrze něho na zemi znovuzřídili 
plnost evangelia. Pomocné sdružení 
bylo součástí tohoto znovuzřízení. 
Organizace Církve nebyla úplná, do-
kud nebyly zorganizovány sestry.2

Během následujících měsíců nám 
jednotlivá poselství navštěvujícího 
učení poskytnou příležitost dozvědět 
se něco více z historie Pomocného 
sdružení a o jeho roli ve znovuzří-
zeném evangeliu. Existuje mnoho 
důvodů, proč porozumět své historii 
je nejen důležité, ale i nezbytné. 

Zaprvé, porozumíme-li své historii, 
inspiruje nás k tomu, abychom byly 
takovými ženami Božími, jakými po-
třebujeme být. Když se budeme řídit 
příkladem vznešených žen Svatých 
posledních dnů, můžeme se z minu-
losti naučit, jak čelit budoucnosti.3

Zadruhé, naše historie nás učí, 
že tytéž zásady, které existovaly na 
počátku, jsou základními zásadami 
i dnes. Tato znalost a naše cíle – 
prohlubování víry a osobní spraved-
livosti, posilování rodin a domovů 
a pomáhání potřebným – vytvářejí 
spojnici mezi naší minulostí a naší 
současností. 

Zatřetí, vážíme-li si své historie, 

historie a odkaz Pomocného sdružení
Prostudujte si tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se sestrami, které navštěvujete. 
Použijte dané otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní 
součástí vašeho života.
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můžeme s ostatními lépe sdílet náš 
duchovní odkaz. President Henry  
B. Eyring, první rádce v Prvním před-
sednictvu, řekl: „Tento odkaz předá-
váte dál tím, že pomáháte druhým 
přijmout dar pravé lásky. … Historie 
Pomocného sdružení je zazname-
nána ve slovech a číslech, ale odkaz 
je předáván od srdce k srdci.“ 4

A nakonec, rozumíme-li své 
historii, pomáhá nám to stát se 
efektivní součástí budoucnosti 
Pomocného sdružení. President 
Spencer W. Kimball (1895–1985) 
vysvětlil: „Víme, že ženám, které 
dobře znají minulost, bude záležet 
na tom, aby budoucnosti vtiskly 
spravedlivou podobu.“ 5

Julie B. Becková, generální presidentka 
Pomocného sdružení. 

Z písem
Ester 9:28–29; Římanům 16:1–2; 

Alma 37:8; Moroni 7:45–47

Z naší historie
 „Pomocné sdružení je Pánova 

organizace pro ženy.“ 6 Joseph Smith 
ze své pozice proroka zorganizoval 
Pomocné sdružení dne 17. března 
1842. Onu malou, různorodou sku-
pinu žen na tomto prvním shromáž-
dění tvořily oddané ženy podobné 
dnešním členkám Pomocného sdru-
žení. „Nejmladšími byly tři dospíva-
jící dívky a nejstarší ženě bylo něco 
přes padesát let. Jedenáct z těchto 

žen bylo vdaných, dvě byly vdovy, 
šest bylo svobodných a rodinný stav 
jedné z nich není znám. Velmi se 
lišily vzděláním a původem a také 
svou ekonomickou situací. Jejich 
různorodost se ještě mnohonásobně 
zvětšovala s tím, jak se počet členek 
organizace zvyšoval, ale ony byly, a 
nadále pokračovaly, v jednotě.” 7
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Co Mohu dělaT? 

1. co mohu dělat, abych sestrám,  
které navštěvuji, pomohla získat 
dar pravé lásky? 

2. co mohu začít dělat tento 
měsíc, abych pomohla vtisknout 
spravedlivou podobu budouc-
nosti své? své rodiny? druhých? 

Pro získání dalších informací viz 
www.reliefsociety.lds.org.


