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Jak veliká bude  
vaše radost

Jen málo věcí vám v životě přinese více radosti než 
poznání, že jste druhým pomohli přijmout znovu-
zřízené evangelium Ježíše Krista do hloubi srdce. 

Každému členovi Církve je dána příležitost pociťovat 
tuto radost. Když jsme byli pokřtěni, slíbili jsme, že bu-
deme „státi jako svědkové Boží za všech dob a ve všech 
věcech a na všech místech“, kde můžeme být, až do 
smrti, abychom mohli „býti Bohem vykoupeni a počí-
táni mezi ty z prvního vzkříšení“, abychom mohli „míti 
věčný život“. (Viz Mosiáš 18:9.)

Všichni členové, ať už žijí kdekoli nebo jakkoli dlouho, 
přejímají část odpovědnosti Církve za to, že evangelium 
Ježíše Krista bude šířeno po světě. Pán se vyjádřil jasně: 
„Vizte, vyslal jsem vás, abyste svědčili a abyste varovali 
lid, a přísluší každému člověku, který byl varován, aby 
varoval bližního svého.“ (NaS 88:81.) Misionáři na plný 
úvazek mají moc učit ty, kteří ještě nejsou členy Církve. 
Členové Církve mají moc vyhledávat ty, kteří byli na vý-
uku od misionářů Pánem připraveni. 

Musíme mít víru, že Pán připravil lidi kolem nás k tomu, 
aby mohli být vyučováni. On ví, kteří lidé to jsou a kdy 
jsou připraveni, a On nás k nim může zavést mocí Ducha 
Svatého a dát nám slova, kterými je k výuce pozveme. 
Slib, který dal Pán jednomu misionáři v roce 1832, dal 
i nám v souvislosti s naší odpovědností vyhledávat ty, 
kteří byli na výuku od misionářů připraveni: „A já na něj 

sešlu Utěšitele, jenž ho bude učiti pravdě a cestě, kterou 
půjde; a nakolik bude věrný, budu ho opět korunovati 
snopy.“ (NaS 79:2–3.)

A slib veliké radosti pro věrné misionáře se také týká i 
nás, věrných členů, kteří do misionářské práce vkládáme 
své srdce: 

„A nyní, jestliže budete míti velikou radost s jednou 
duší, kterou jste přivedli ke mně do království mého 
Otce, jak velikou budete míti radost, jestliže přivedete 
mnoho duší ke mně! 

Vizte, máte před sebou evangelium mé a skálu mou 
a spasení mé. 

Proste Otce ve jménu mém, ve víře věříce, že obdržíte, 
a budete míti Ducha Svatého, který projevuje všechny 
věci, které jsou nutné pro děti lidské.“ (NaS 18:16–18.)

Kromě Ducha Svatého, který nám pomáhá ty, již 
jsou k výuce připraveni, poznat a pozvat, máme také 
vedoucí, které Pán povolal a vyškolil k tomu, aby nás 
vedli. V dopise z 28. února 2002 První předsednictvo 
předalo biskupům a sborům větší zodpovědnost za 
misionářskou práci.1 Za pomoci rady sboru nebo rady 
odbočky tvoří výkonný výbor kněžství plán misionářské 
práce pro tuto jednotku. Tento plán obsahuje náměty, 
jak mohou členové vyhledávat ty, kteří jsou na výuku 
od misionářů připraveni. Jeden člen je povolán jako 
vedoucí misie sboru nebo odbočky. Vedoucí misie úzce 
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spolupracuje s misionáři na plný úvazek a se zájemci. 
Je mnoho způsobů, kterými můžete lépe plnit svůj 

osobní závazek pomáhat s vyhledáváním těch, které by 
misionáři mohli učit. Ten nejjednodušší způsob bývá 
nejlepší. 

Modlete se, aby vás vedl Duch Svatý. Promluvte si 
s místními vedoucími a misionáři, požádejte je o náměty 
a přislibte jim svou pomoc. Povzbuzujte ty, kteří jsou 
do této práce zapojeni s vámi. A v tom, co říkáte nebo 
děláte, buďte za všech dob svědky toho, že Ježíš je  
Kristus a že Bůh odpovídá na modlitby. 

Svědčím o tom, že když se budete modlit a usilovat 
o vedení, Duch Svatý vás povede k těm, kteří hledají 
pravdu. A ze zkušenosti vím, že vaše radost s těmi, kteří 
se rozhodnou přijmout evangelium do hloubi srdce a 
poté vytrvat ve víře, bude trvalá. 

Odkaz
1. Viz „News of the Church: Ward and Branch Missionary Work  

Emphasized“,  Liahona, Aug. 2002, 4. 

Náměty Pro výuku z toHoto PosElství

•	 Příručka	Učení – není většího povolání	nás	nabádá,	
abychom	vyzvali	ty,	které	učíme,	ke	stanovování	cílů,	
jež	jim	pomohou	žít	podle	vyučovaných	zásad.	(Viz	
strana	167.)	Vyhledejte	s	rodinou	požehnání	misionář-
ské	práce,	o	nichž	se	zmínil	president	Eyring,	a	pokud	
pocítíte	nabádání,	vyzvěte	rodinu,	aby	si	stanovila	cíle	
ohledně	sdílení	evangelia.	

•	 Pomocí	brainstormingu	hledejte	s	rodinou	způsoby,	
kterými	se	můžeme	dělit	o	evangelium,	pamatujte	
však	na	radu	presidenta	Eyringa,	že	„ten	nejjedno-
dušší	způsob	bývá	nejlepší“.	O	brainstormingu	se	
dozvíte	více	v	příručce	Učení – není většího povolání, 
strana	159.	

mládEž
Četní misionáři v mém životě
Elizabeth s. stilesová

Když	jsem	se	s	misionáři	poprvé	zúčastnila	nedělního	
shromáždění,	poznala	jsem	tam	lidi,	se	kterými	jsem	

vyrůstala	a	které	jsem	už	znala	ze	svého	okolí.	Spat-
řila	jsem	svou	nejlepší	kamarádku	ze	školy,	sekretářky	

základní	a	střední	školy,	dívku,	ke	které	jsem	se	v	minu-
losti	nechovala	právě	nejlépe,	a	také	mladého	muže,	
který	se	mi	kdysi	moc	líbil.	

Každý	z	nich	mě	natrvalo	ovlivnil.	Má	nejlepší	kama-
rádka	byla	velmi	čestná	mladá	žena,	a	díky	ní	jsem	se	
rozhodla	dále	se	o	Církev	zajímat.	Sekretářky,	které	si	
mě	pamatovaly	ze	školy,	mi	pomohly	poznat,	že	jsem	
důležitá.	O	božské	lásce	a	o	pravé	lásce	jsem	se	naučila	
od	mladé	ženy,	která	mě	objala	i	přesto,	že	jsem	se	k	ní	
v	minulosti	nechovala	nejlépe.	Moje	školní	láska	mi	byla	
natolik	dobrým	příkladem,	že	jsem	rozpoznala	jeho	světlo	
a	toužila	jsem	být	mu	nablízku.	

Tyto	zkušenosti	mě	naučily,	že	Nebeský	Otec	mě	na	
přijetí	evangelia	připravoval	ještě	předtím,	než	jsem	byla	
poprvé	vystavena	vlivu	misionářů,	a	to	skrze	lidi,	kterými	
mě	obklopil.	Naučila	jsem	se	od	nich,	že	konání	malých	
věcí	může	mít	velký	vliv.	A	tím	nejdůležitějším,	čemu	jsem	
se	naučila,	je	to,	že	misionářská	práce	začíná	u	mě.	

Pro děti
Evangelium – dar ke sdílení

Slovo	evangelium	zahrnuje	všechna	učení	a	obřady,	
které	nám	dal	Ježíš	Kristus	a	Jeho	proroci.	Evangelium	
je	jako	koš	plný	dárků	od	Nebeského	Otce.	Vy	můžete	
tyto	dárky	pomoci	rozdat	druhým	lidem.	S	kým	byste	se	
mohli	o	dar	evangelia	podělit?	

Přečtěte	si	následující	verše	z	písem	a	napište	si	
seznam	darů	nebo	nakreslete	některé	z	darů,	které	se	
v	evangeliu	nacházejí.	

1.	Jakub	5:14–15
2.	Mosiáš	16:6–7
3.	3.	Nefi	18:1–10
4.	NaS	20:72–73
5.	NaS	33:16
6.	NaS	89:4,	18–21
7.	NaS	132:46
8.	NaS	137:10
9.	NaS	138:32–34
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Prorok Joseph Smith zorgani-
zoval Pomocné sdružení jako 

nezbytnou součást Církve. Jako 
předsednictvo bychom vám rády 
pomohly porozumět tomu, proč je 
Pomocné sdružení ve vašem životě 
nepostradatelné. 

Víme, že ženy z Nového zákona 
prokazovaly víru v Ježíše Krista 
a podílely se na Jeho díle. Lukáš 
10:39 vypráví o Marii, která „seděci 
u noh Ježíšových, poslouchala 
slova jeho“. V Janovi 11:27 Marta 
vydává svědectví o Kristu: „Řekla 
jemu: Ovšem, Pane, já jsem uvěřila, 
že jsi ty Kristus, Syn Boží, kterýž 
měl přijíti na svět.“ Ve Skutcích 
9:36, 39 se hovoří o jisté učednici 
jménem Tabita, která „byla plná 
skutků dobrých“. „I obstoupily ho 
všecky vdovy… ukazujíce sukně 
a pláště, kteréž jim dělala.“ Fében, 
v epištole Římanům 16:1–2, byla 
služebnice církve a „mnohým… 
posluhovala“. 

Tyto příklady víry, svědectví a 
služby pokračovaly v Církvi po-
sledních dnů, a zorganizováním 
Pomocného sdružení dostaly svou 
formální podobu. Julie B. Becková, 
generální presidentka Pomocného 
sdružení, učila: „Tak jako Spasi-
tel vyzval Marii a Martu v dobách 
Nového zákona, aby se zapojily do 

Znovuzřízení	všech	věcí
Prostudujte si tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se sestrami, které navštěvujete.  
Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní  
součástí vašeho života.
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Jeho díla, tak i ženy v této dispen-
saci mají oficiální pověření zapojit 
se do díla Páně… Zorganizování 
Pomocného sdružení v roce 1842 
zmobilizovalo společnou sílu žen a 
dalo jim konkrétní úkoly při budo-
vání Pánova království.“ 1

Své dílo uskutečníme tehdy, když 
se zaměříme na účely Pomocného 
sdružení: posilování víry a osobní 
spravedlivosti, posilování rodin, vy-
hledávání potřebných a pomáhání 
potřebným. 

Svědčím o tom, že Pomocné 
sdružení bylo božsky zorganizo-
váno, aby pomáhalo v díle spasení. 
Každá sestra Pomocného sdružení 
je v uskutečňování tohoto posvát-
ného díla nezbytná. 
Silvia H. Allredová, první rádkyně  
v generálním předsednictvu Pomocného 
sdružení. 

Z písem
Joel 2:28–29; Lukáš 10:38–42; 

Efezským 1:10

Z naší historie
Sestra Julie B. Becková učila: 

„Skrze Proroka Josepha Smitha 
víme, že Pomocné sdružení bylo 
oficiální součástí Znovuzřízení.“ 2 
Proces znovuzřízení započal 
v roce 1820 Prvním viděním a 

dále pokračoval „řádku za řádkou, 
předpis za předpisem“. (NaS 98:12.) 
Když bylo Pomocné sdružení 17. 
března 1842 formálně zorganizo-
váno, Prorok ženy učil, že jejich 
role je ve znovuzřízené Církvi  
nezbytná. Řekl: „Církev nebyla 
dokonale zorganizována, dokud 
nebyly takto zorganizovány  
ženy.“ 3

Odkazy
1. Julie B. Becková, „Naplňujme účel Pomoc-

ného sdružení“,  Liahona, list. 2008, 108. 
2. Julie B. Becková, „Naplňujme účel Pomoc-

ného sdružení“, 108. 
3. Učení presidentů Církve: Joseph Smith 

(2008), 447. 
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Víra • Rodina • Služba

Co mohu udělat? 
1. Jak	tento	měsíc	pomohu	svým	
sestrám,	abych	byla	příkladem	
víry	učednice	Ježíše	Krista?	

2. Které	učení	znovuzřízeného	
evangelia	budu	tento	měsíc	
studovat,	abych	posílila	své	
svědectví?	

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


