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Spasitelovo  
povolání ke službě

Každý, kdo studoval matematiku, ví, co je to  
společný jmenovatel. Svatí posledních dnů  
mají společného jmenovatele, který je vzájemně 

spojuje. Tímto společným jmenovatelem je osobní po-
volání, jež obdrží každý z nás, a to plnit úkoly v Božím 
království zde na zemi.

Proviníte se někdy tím, že reptáte, když dostanete  
nějaké povolání? Nebo každou příležitost sloužit svým 
bratrům a sestrám přijímáte s díkůvzdáním a s vědo-
mím, že Nebeský Otec požehná těm, které povolává?

Mou nadějí je, že neztratíme ze zřetele pravý cíl 
našich vzácných příležitostí ke službě. Tento cíl, tento 
věčný cíl, je tentýž, o kterém mluvil Pán a o kterém se 
píše v Drahocenné perle: „Neboť viz, toto je dílo mé 
a sláva má – uskutečniti nesmrtelnost a věčný život 
člověka.“ 1

Kéž vždy pamatujeme na to, že plášť členství v Cír-
kvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů není pláštěm 
pohodlí, ale spíše rouchem zodpovědnosti. Kromě toho, 
abychom se postarali o své vlastní spasení, je naší po-
vinností vést do celestiálního království Božího druhé.

Budeme-li ochotně kráčet po cestě služby Bohu, 
nikdy se neocitneme v situaci Shakespearova kardinála 
Wolseyho. Když byl zbaven moci, poté, co celý život 
sloužil králi, smutně zabědoval:

Kdybych jen sloužil svému Bohu s poloviční horlivostí,
s jakou jsem sloužil svému králi, On by mě v mém věku
nenechal nahého napospas mým nepřátelům.2

Jaký druh služby nebe požaduje? „Pán požaduje srdce 
a ochotnou mysl; a ochotní a poslušní budou jísti dobré 
věci země Sion v těchto posledních dnech.“ 3

Slova presidenta Johna Taylora (1808–1887) mě vždy 
přinutí k zastavení a zamyšlení: „Pokud nebudete zve-
lebovat svá povolání, Bůh vás povolá k zodpovědnosti 
za ty, které jste mohli spasit, kdybyste svou povinnost 
konali.“ 4 

Život Ježíše, který sloužil lidem, je jako zářivý papr-
sek světla dobrotivosti, které nám svítí na cestu. „Já mezi 
vámi jsem jako ten, kterýž slouží,“ 5 pronesl Ježíš, když 
navrátil sílu nohám chromého, zrak očím slepého, sluch 
uším hluchého a život tělu mrtvého.

Skrze podobenství o milosrdném Samaritánovi nás 
Mistr učil milovat své bližní jako sebe samé.6 Skrze svou 
odpověď bohatému mladému knížeti nás učil zbavovat 
se sobeckosti.7 Když nasytil oněch pět tisíc, učil nás vší-
mat si potřeb druhých.8 A skrze Kázání na hoře nás učil, 
abychom nejprve usilovali o království Boží.9

Vzkříšený Pán v Novém světě prohlásil: „Vy znáte 
věci, jež musíte činiti v církvi mé; neboť skutky, jež jste 

P O S E L S T V Í  P R V N Í H O  P Ř E D S E D N I C T V A ,  S R P E N  2 0 1 2

President  
Thomas S. Monson



2

mne viděli činiti, máte činiti také; neboť to, co jste mne 
viděli činiti, dokonce to máte činiti.“ 10

Když sloužíme po vzoru „Ježíše od Nazaréta …,  
kterýž chodil, dobře čině,“ žehnáme tím druhým.11  
Bůh nám žehnej, abychom při službě Jeho dětem  
na zemi nacházeli radost ve službě Otci v nebi.

ODKAZY
1. Mojžíš 1:39.
2. William Shakespeare, Král Jindřich Osmý, 3. jednání, scéna 2,  

řádky 456–458.
3. Nauka a smlouvy 64:34.
4. Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (2001), 164.
5. Lukáš 22:27.
6. Viz Lukáš 10:30–37; viz také Matouš 22:39.
7. Viz Matouš 19:16–24; Marek 10:17–25; Lukáš 18:18–25.
8. Viz Matouš 14:15–21; Marek 6:31–44; Lukáš 9:10–17; Jan 6:5–13.
9. Viz Matouš 6:33.

10. 3. Nefi 27:21.
11. Skutkové 10:38.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

„[Pán] nám nedovolí, abychom selhali, pokud od-
vedeme svůj díl práce. Zvelebí nás dokonce nad rámec 
našich talentů a schopností. … Je to jedna z nejkrásněj-
ších zkušeností, která se může přihodit lidské bytosti.“ 
(Ezra Taft Benson, Učení – není většího povolání [1999], 
20.) Mohli byste se podělit o zkušenost, kdy jste vy nebo 
někdo, koho znáte, pocítili, jak Pán zvelebuje vaše ta-
lenty a schopnosti. Vyzvěte členy rodiny, aby se podělili 
o své kladné zkušenosti, které získali, když odpověděli 
na „Spasitelovo povolání ke službě“.

MLÁDEŽ
Služba v chrámu
Benjamin A.

Po svých 17. narozeninách jsem začal vážně přemýš-
let o své budoucnosti a modlil jsem se k Nebes-

kému Otci, abych poznal, jak se mohu připravovat na 

misii a na obdržení Melchisedechova kněžství. Pocítil 
jsem, že mám častěji chodit do chrámu, protože je to 
dům Páně, a právě tam se mohu Nebeskému Otci cítit 
nejblíže.

A tak jsem si dal za cíl vykonat za rok 1 000 křtů. 
Skutečně jsem cítil, že si tento cíl mám dát; postil jsem 
se, abych věděl, zda mám vykonat právě toto. Nebeský 
Otec mi odpověděl a já jsem začal každou sobotu chodit 
do chrámu Tampico v Mexiku.

Když jsem vykonal 500 křtů, dal jsem si za cíl, že 
budu bádat v rodinné historii svých předků a bádání 
mě tak nadchlo, že jsem nemohl ani spát, protože jsem 
vyhledával jména. Našel jsem 50 jmen a osm generací 
ze své rodinné historie; za všechny z nich jsem pomohl 
vykonat chrámovou práci.

Nakonec jsem vykonal přes 1 300 křtů, absolvoval 
jsem seminář, obdržel jsem Melchisedechovo kněžství 
a nyní sloužím jako misionář na plný úvazek, což bylo 
jedním z nejdůležitějších cílů mého života.

PRO DĚTI
Mohu udělat něco pro druhé

Každý z nás může nějak pomáhat druhým. Presi-
dent Monson učil, že máme projevovat lásku všem 

lidem a že se máme učit poznávat, jak jim můžeme 
pomoci.

Až budete večeřet s rodinou, navrhněte, aby se každý 
člen rodiny podělil o jednu věc, kterou pro někoho toho 
dne vykonal jako službu. Každý den si do deníku zapište 
své zkušenosti se službou.
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Když je to zapotřebí, jednejte!
S modlitbou si prostudujte 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.

Co mohu dělat?
1. Používám své dary a talenty  
k žehnání druhých?

2. Vědí sestry, nad kterými bdím, 
že jsem ochotná jim v čase po-
třeby pomoci?

Další informace najdete na 
stránkách reliefsociety.lds.org.
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Víra, rodina, služba

Jedním z úkolů, který jako navště-
vující učitelky máme, je pomáhat 

posilovat rodiny a domovy. Sestry, 
které navštěvujeme, by měly být 
schopné říct: „Když mám problémy, 
vím, že mé navštěvující učitelky mi 
pomohou, aniž by čekaly, až je o to 
požádám.“ Abychom mohly sloužit, 
máme zodpovědnost uvědomovat 
si potřeby sester, které navštěvu-
jeme. Když usilujeme o inspiraci, 
poznáme, jak máme uspokojit 
duchovní a časné potřeby každé 
sestry, kterou máme za úkol navště-
vovat. Poté můžeme použít svůj čas, 
dovednosti, talenty, modlitby víry a 
duchovní i citovou podporu, aby-
chom pomáhaly poskytovat soucit-
nou službu v dobách nemoci, úmrtí 
a za dalších zvláštních okolností.1

Díky zprávám od navštěvujících 
učitelek předsednictvo Pomocného 
sdružení zjišťuje, které ze sester 
mají zvláštní potřeby kvůli fyzické 
nebo duševní nemoci, nouzové 
situaci, narození, úmrtí, postižení, 
samotě nebo dalším zkouškám. 
Presidentka Pomocného sdružení o 
tom poté podává zprávu biskupovi. 

Pod jeho vedením koordinuje  
poskytování pomoci.2

Jako navštěvující učitelky máme 
„veliký důvod … radovati se“ díky 
„požehnání, jež na nás bylo vloženo, 
že jsme [byly učiněny] nástrojem  
v rukou Božích, abychom [uskuteč-
nily] toto veliké dílo“. (Alma 26:1, 3.)

Z písem
Matouš 22:37–40; Lukáš 10:29–37; 

Alma 26:1–4; Nauka a smlouvy 
82:18–19

Z naší historie
V prvních letech Církve bylo 

členů málo a nebyli příliš rozptýleni. 
Když někdo potřeboval pomoc, 
členové mohli rychle zareagovat. 
Dnes máme přes 14 milionů členů, 
kteří jsou rozptýleni po celém světě. 
Navštěvující učení je součástí Pánova 
plánu, jak poskytovat pomoc všem 
Jeho dětem.

„Jediný způsob, kterým by bylo 
možné poskytnout pomoc a útěchu 
v církvi tak velké a v tak rozma-
nitém světě, je skrze jednotlivé 
služebnice, které budou nablízku 

potřebným lidem,“ řekl president 
Henry B. Eyring, první rádce  
v Prvním předsednictvu.

„ … Každý biskup a každý 
president odbočky má presidentku 
Pomocného sdružení, na kterou se 
může spolehnout,“ pokračoval. „Ta 
má navštěvující učitelky, které znají 
zkoušky a potřeby každé sestry. 
Díky nim pak může znát srdce 
jednotlivců i rodin. Může naplňovat 
jejich potřeby a pomáhat biskupovi 
v jeho povolání pečovat o jednot-
livce i rodiny.“ 3

ODKAZY
1. Viz Handbook 2: Administering  

the Church (2010), oddíl 9.5.1; 9.6.2.
2. Viz Handbook 2, oddíl 9.6.2.
3. Henry B. Eyring, Daughters in My  

Kingdom: The History and Work of  
Relief Society (2011), 110.


