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Sdílení evangelia  
od srdce k srdci

Bůh posílá připravené lidi do cesty svým při
praveným služebníkům, kteří se chtějí dělit o 
evangelium. I vám se to již v životě přihodilo. 

Jak často se vám to stává, záleží na tom, jak připravená 
je vaše mysl a vaše srdce.

Mám přítele, který se každý den modlí, aby potkal 
někoho, kdo je připraven přijmout evangelium. Nosí 
s sebou výtisk Knihy Mormonovy. Jednoho večera před 
krátkým výletem se rozhodl vzít si s sebou místo Knihy 
Mormonovy kartičku na rozdávání. A když už chtěl 
odejít, pocítil náhle vnuknutí: „Vezmi si s sebou Knihu 
Mormonovu.“ A tak si jednu strčil do batohu.

Když pak na výletě vedle něj seděla jedna žena, 
kterou znal, pomyslel si: „Že by to byla ona? „Seděla 
vedle něj i při zpáteční cestě. A tak přemýšlel: „Jak bych 
mohl zavést hovor na evangelium?“  

Místo toho se zeptala ona jeho: „Vy platíte své církvi 
desátek, že?“ Řekl, že ano. Načež mu ona řekla, že by 
měla své církvi také platit desátek, ale nedělá to. Poté se 
zeptala: „Co mi můžete říct o Knize Mormonově?“

Vysvětlil jí, že tato kniha je písmo, další svědectví  
o Ježíši Kristu, přeložené Prorokem Josephem Smithem. 
Vypadala zaujatě, a tak sáhl do svého batohu a řekl: 
„Měl jsem pocit, že bych měl tuto knihu vzít s sebou. 
Myslím, že je pro vás.“

Začala si v ní číst. Než se rozloučili, řekla mu: „Ještě 
bych si s vámi o tomhle někdy ráda promluvila.“

To, co můj přítel nemohl vědět – co ale věděl Bůh – 
bylo to, že tato žena hledala nějakou církev. Bůh věděl, 
že pozorovala mého známého a přemýšlela, proč je 
díky své církvi tak šťastný. Bůh věděl, že se zeptá na 
Knihu Mormonovu a že bude souhlasit s tím, aby ji 
učili misionáři. Byla připravena. A můj přítel také. I my 
můžeme být připraveni.

Příprava, kterou potřebujeme, probíhá v mysli  
a v srdci. Tato žena si zapamatovala něco z toho, co 
slyšela o Knize Mormonově, o Pánově znovuzřízené 
Církvi a o přikázání platit desátek Bohu. A pocítila ve 
svém srdci počátek svědectví o pravdě.

Pán řekl, že zjeví pravdu naší mysli a našemu srdci 
skrze Ducha Svatého (viz NaS 8:2). U většiny lidí, se 
kterými se setkáte, byla tato příprava již započata. 
Slyšeli nebo četli o Bohu a o Jeho slovu. Jeli jejich 
srdce dostatečně jemné, již pocítili, ať už jakkoli slabě, 
potvrzení pravdy.

Ta žena byla připravena. A připraven byl i můj přítel, 
který studoval Knihu Mormonovu. Pocítil svědectví 
o její pravdivosti a rozeznal nabádání Ducha, aby si 
s sebou vzal jeden její výtisk. Byl připraven v mysli  
i v srdci.

Bůh připravuje lidi, aby přijali vaše svědectví  
o znovuzřízené pravdě. Požaduje po vás víru a poté 
činy, abyste se nebojácně dělili o to, co je pro vás  
a vaše milované velmi vzácné.
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Připravujte se sdílet evangelium tím, že budete každý 
den naplňovat svoji mysl jeho pravdami. Budeteli 
dodržovat přikázání a ctít své smlouvy, budete pociťovat 
svědectví od Ducha a větší míru lásky, kterou Spasitel 
chová k vám i k těm, se kterými se setkáváte.

Když vykonáte svou část přípravy, budete mít stále 
více příjemných zážitků ze setkávání s lidmi, kteří jsou 
připraveni slyšet vaše svědectví o pravdě – vyslané od 
vašeho srdce k jejich.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Toto poselství byste mohli přečíst s rodinou, kterou 
učíte, a mohli byste diskutovat o předposledním 
odstavci, ve kterém president Eyring hovoří o tom, 
jakými způsoby můžeme posílit své svědectví. Diskutujte 
s rodinou o důležitosti vydávání svědectví při sdílení 
evangelia. Pokud jsou v rodině, kterou učíte, děti, 
mohlo by jim pomoci, když si názorně předvedete, jak 
vydávat svědectví kamarádům.

MLÁDEŽ
Jak vědět, co říci

Máte-li pocit, že toho o evangeliu nevíte dost na to, 
abyste se o ně mohli dělit s druhými, mohou vás 

povzbudit tato zaslíbení z písem:

„Pozdvihněte hlas svůj k tomuto lidu; říkejte myš-
lenky, jež vložím do srdce vašeho, a nebudete před 
lidmi zahanbeni;

Neboť vám bude dáno v pravou hodinu, ano, v pra-
vou chvíli, co budete říkati.“ (NaS 100:5–6.)

„Utěšitel pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec 
ve jménu mém, onť vás naučí všemu, a připomeneť vám 
všecko, což jsem koli mluvil vám.“ (Jan 14:26.)

Toto jsou úžasná zaslíbení, ale abychom je mohli 
získat, musíme se o to zasadit. President Eyring nás 
v tomto poselství učí: „Připravujte se sdílet evangelium 
tím, že budete každý den naplňovat svoji mysl jeho 
pravdami.“ Co můžete dělat pro to, abyste naplňovali 
svoji mysl pravdami evangelia?

DĚTI
Připravte se sdílet evangelium

President Eyring řekl, že jedním z důležitých způsobů, 
jak se připravit na sdílení evangelia, je naplnit svoji 

mysl pravdami evangelia. Jak byste se mohli například 
připravit na sdílení evangelia?
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Zvláštní potřeby  
a poskytování služby
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. Usiluji o osobní inspiraci, 
abych věděla, jak uspokojit 
duchov ní a časné potřeby  
jednotlivých sester, o které  
jsem pověřena pečovat?

2. Jak poznají sestry, o které 
pečuji, že mi na nich a na jejich 
rodině záleží?

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

„Potřeby druhých jsou 
všudypřítomné,“ řekl presi

dent Thomas S. Monson, „a 
každý z nás může udělat něco, co 
pomůže někomu jinému. … Dokud 
neztratíme sami sebe ve službě 
druhým, náš život má jen malý 
význam.“ 1

Jako navštěvující učitelky 
můžeme důvěrně poznat sestru, 
kterou navštěvujeme, a zamilovat  
si ji. Vaše služba těm, které  
navštěvujete, vyplyne přiro
zeně z vaší lásky k nim (viz Jan 
13:34–35).

Jak můžeme poznat, jaké du
chovní a časné potřeby naše sestry 
mají, abychom jim mohly poskyt
nout pomoc, když ji potřebují? 
Jako navštěvující učitelky jsme 
uschopněny k získávání inspirace, 
když se modlíme za ty, které 
navštěvujeme.

Udržování pravidelného kon
taktu s našimi sestrami je také 
důležité. Osobní návštěvy, tele
fonáty, zanechání povzbuzujícího 
vzkazu, emaily, posezení se ses
trou, upřímná pochvala, projevení 
zájmu o sestru na shromáždění, 
pomoc v případě nemoci či nouze 
a všechny další skutky služby nám 

pomáhají vzájemně nad sebou 
bdít a posilovat se.2

Navštěvující učitelky mají podávat 
zprávu o svých sestrách, o jejich 
případných zvláštních potřebách  
a o službě, kterou jim poskytly. 
Tento způsob podávání zprávy 
a naše služba sestrám svědčí o naší 
oddanosti.3

Z písem
Jan 10:14–16; 3. Nefi 17:7, 9; 

Moroni 6:3–4

Z naší historie
Vzájemná služba byla vždy 

srdcem navštěvujícího učení. 
Neustávající službou projevujeme 
laskavost a přátelství, jež pře
sahují pouhé měsíční návštěvy. 
Rozhodující je naše péče.

„Prosím naše sestry, aby se 
přestaly trápit tím, zda stihnou zatele
fonovat nebo vykonají čtvrtletní či 
měsíční návštěvu,“ prohlásila Mary 
Ellen Smootová, třináctá generální 
presidentka Pomocného sdružení. 
Požádala nás, abychom „se namísto 
toho soustředily na pečování  
o křehké duše“.4

President Spencer W. Kimball 
(1895–1985) učil: „Je nutné, 

abychom si v království  
vzájemně sloužili.“ Zdůraznil  
však, že všechny skutky služby 
nemusí být hrdinské. Řekl, že 
„naše skutky služby často před
stavuje pouhé povzbuzení či  
pomoc s každodenní prací.  
Jak úžasný dopad však mohou 
mít … malé avšak dobře uvážené 
činy!“ 5
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