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Misionářská práce
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. 
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Víra, rodina, služba

Svatí posledních dnů jsou vy-
sláni, „aby pracovali na [Pánově] 

vinici pro spasení duší lidských“ 
(NaS 138:56), k čemuž patří i misi-
onářská práce. Abychom se mohly 
dělit o evangelium, nepotřebujeme 
oficiální povolání na misii. Obklo-
pují nás lidé, jejichž život bude 
požehnán díky evangeliu, a když 
se připravíme, Pán nás využije. Na-
vštěvující učitelky se mohou chopit 
svých duchovních zodpovědností 
a mohou pomáhat „uskutečniti ne-
smrtelnost a věčný život člověka“. 
(Mojžíš 1:39.)

Když Prorok Joseph Smith v roce 
1842 organizoval Pomocné sdružení, 
řekl, že ženy nemají jen pečovat o 
chudé, ale také že mají zachraňovat 
duše.1 Toto je náš úkol i dnes. 

„Pán … svěřuje svědectví o 
pravdě těm, kteří se o něj budou 
dělit s druhými,“ řekl president 
Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce 
v Prvním předsednictvu. „A co víc, 
Pán od členů své Církve očekává, že 
‚za všech dob [budou] otvírati ústa 
svá, [hlásajíce] evangelium [ Jeho] 

se zvukem radosti‘. (NaS 28:16.) … 
Někdy i jediné vyjádření svědectví 
může uvést do pohybu události, 
které ovlivní něčí život na celou 
věčnost.“ 2

Z písem
Nauka a smlouvy 1:20–23; 18:15; 

123:12

Z naší historie
Příběh Olgy Kovářové z býva-

lého Československa je v historii 
Pomocného sdružení příkladem 
misionářské práce členů. V 70. le-
tech 20. století si dělala doktorát 
a lačnila po hlubším duchovním 
životě. Všimla si 75letého Otakara 
Vojkůvky, který byl Svatý posled-
ních dnů. „Vzhledově vypadal na 
pětasedmdesát, ale v srdci mu bylo 
kolem osmnácti a byl plný ra-
dosti,“ řekla Olga. „To bylo v době 
cynismu v Československu velmi 
neobvyklé.“

Olga se zeptala Otakara a jeho 
rodiny, jak nalezli takovou ra-
dost. Seznámili ji s dalšími členy 

Církve a dali jí Knihu Mormonovu. 
S velikým zájmem si ji přečetla 
a zanedlouho byla pokřtěna a 
konfirmována. Od té doby, ve 
světě politického utlačování a 
náboženského pronásledování, 
ovlivňovala Olga své okolí ve věci 
dobra. Sloužila jako presidentka 
Pomocného sdružení ve své malé 
odbočce a pomáhala zachraňovat 
duši druhých tím, že je přiváděla 
ke Kristu.3

ODKAZY
1. Viz Učení presidentů Církve: Joseph Smith 

(2008), 449.
2. Dieter F. Uchtdorf, „Čekání na cestě do Da-

mašku“, Liahona, květen 2011, 76.
3. Viz Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 92–95.

Co mohu dělat?
1. Když se dělím o svědectví se 
sestrami, které navštěvuji, řídím 
se nabádáními Ducha Svatého?

2. Jak pomáhám sestrám, nad 
kterými bdím, učit se evangeliu?

Další informace najdete na strán-
kách reliefsociety.lds.org.
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Hlas Páně

Nauka a smlouvy vyzývá všechny lidi, ať jsou 
kdekoli, aby naslouchali hlasu Pána Ježíše 
Krista. (Viz NaS 1:2, 4, 11, 34; 25:16.) Je napl-

něna Jeho poselstvími, varováními a povzbuzujícími 
nabádáními, jež byla dána skrze zjevení vybraným 
prorokům. Z těchto zjevení můžeme poznat, jak nám 
Bůh může odpovědět na modlitby víry skrze poselství 
poučení, pokoje a varování.

Ve svých modlitbách usilujeme o poznání toho, co 
si Bůh přeje, abychom dělali, co máme dělat pro to, 
abychom nalezli pokoj a štěstí v tomto životě i v životě 
příštím, a co leží před námi. Nauka a smlouvy je plná 
odpovědí na takovéto otázky, které položili proroci i 
obyčejní lidé v pokorné modlitbě. Může být drahocen-
ným průvodcem, který nás může naučit tomu, jak získat 
odpovědi na otázky týkající se našeho časného blaha a 
věčného spasení.

Klíčem k tomu jsou pokora a víra v Pána Ježíše 
Krista. Oliver Cowdery obdržel odpověď od Pána tý-
kající se Oliverovy touhy pomoci s překládáním Knihy 
Mormonovy: „Pamatuj, že bez víry nemůžeš učiniti nic; 
tudíž žádej ve víře. Nezahrávej si s těmito věcmi; nežá-
dej o to, oč nemáš.“ (NaS 8:10.)

V Nauce a smlouvách Pán stále znovu a znovu po-
žaduje víru a pokoru předtím, než někomu poskytne 
pomoc. Jedním z důvodů, proč tak činí, je to, že Jeho 
odpovědi se nemusí dostavit způsobem, jaký očeká-
váme. A ani nebude pokaždé lehké je přijmout.

Příklady této skutečnosti najdeme v historii Církve a 
ve zkušenostech svých předků. Můj pradědeček, Henry 

Eyring, se usilovně modlil o to, aby poznal, co má dělat, 
když se v roce 1855 doslechl o znovuzřízeném evange-
liu. Odpověď přišla ve snu.

Zdálo se mu, že sedí u stolu se starším Erastusem 
Snowem z Kvora Dvanácti apoštolů a s jedním starším, 
který se jmenoval William Brown. Starší Snow učil zá-
sadám evangelia po dobu téměř celé hodiny. Poté starší 
Snow řekl: „Ve jménu Ježíše Krista vám přikazuji, abyste 
byl pokřtěn, a tento muž [starší Brown] … vás pokřtí.“ 1 
Má rodina je vděčná za to, že Henry Eyring měl onu 
víru a pokoru potřebnou k tomu, aby byl v 7:30 ráno 
pokřtěn starším Brownem v nádrži s dešťovou vodou 
v St. Louis ve státě Missouri.

Odpověď na jeho modlitbu nepřišla v podobě slyši-
telného hlasu od Pána. Přišla ve vidění a ve snu v noci, 
tak jako v případě Lehiho. (Viz 1. Nefi 8:2.)

Pán nás učil tomu, že odpovědi mohou přijít také 
jako pocity. V Nauce a smlouvách učil Olivera Cow-
deryho: „Viz, budu mluviti k tobě v mysli tvé a v srdci 
tvém skrze Ducha Svatého, jenž sestoupí na tebe a jenž 
bude dlíti v srdci tvém.“ (NaS 8:2.)

A povzbudil ho takto: „Nevnesl jsem pokoj do mysli 
tvé ohledně této záležitosti? Jaké větší svědectví můžeš 
míti než od Boha?“ (NaS 6:23.)

Nauka a smlouvy, historie Církve a historie, kterou si 
psal Henry Eyring na misii krátce poté, co byl pokřtěn, 
mě naučily tomu, že odpovědi můžeme pociťovat i jako 
varování nebo jako pocity pokoje.

V dubnu 1857 se starší Parley P. Pratt z Kvora Dva-
nácti apoštolů zúčastnil konference ve městě, které se 
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dnes jmenuje Oklahoma (USA). Henry Eyring zazname-
nal, že mysl staršího Pratta „byla naplněna skličujícími 
předtuchami … a nebyla schopna rozpoznat budouc-
nost ani žádný způsob, jak uniknout“.2 Henry si zazna-
menal i onu smutnou zprávu, která přišla krátce nato 
– že tento apoštol Páně byl zavražděn. Starší Pratt kráčel 
na své cestě vpřed navzdory pocitům nebezpečí, tak 
jako to udělal Prorok Joseph, když šel do Carthage.

Svědčím o tom, že Pán vždy odpoví na pokornou 
modlitbu víry. Nauka a smlouvy a naše osobní zku-
šenosti nás učí tomu, jak tyto odpovědi rozpoznat a 
přijmout je s vírou, ať již představují vedení, potvrzení 
pravdy, nebo varování. Modlím se o to, abychom vždy 
naslouchali láskyplnému hlasu Páně a rozpoznávali ho.

ODKAZY
1. „The Journal of Henry Eyring: 1835–1902“ (nepublikovaný rukopis ve 

vlastnictví autora).
2. „The Journal of Henry Eyring: 1835–1902“.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

1. Zvažte možnost přečíst společně odstavce z to-
hoto poselství, které pojednávají o modlitbě. Požádejte 
členy rodiny, aby při čtení pozorně poslouchali, jak Bůh 
odpovídá na modlitby. Poté byste mohli vydat svědectví 
o důležitosti modlitby.

2. Nauka a smlouvy je plná odpovědí na otázky, které 
položili lidé v modlitbě. Co kdyby odpovědi na jejich 
otázky (to jest zjevení) nebyly nikdy zaznamenány? 
Povzbuďte členy rodiny k tomu, aby se naučili rozpoz-
návat nabádání Ducha a řídit se jimi. Mohli by si napří-
klad zaznamenat své myšlenky týkající se modlitby do 
deníku.

PRO MLÁDEŽ
Jak naslouchat nabádáním
María Isabel Molinová

Jednou v noci moje mladší sestřenice utekla z do-
mova, a tak jsem se ji rychle vydala hledat. Cestou 

jsem se v autě modlila, aby mi pomohl Duch. Věděla 
jsem, že Bůh mi odpoví a povede mě, a snažila jsem se 

pozorně vnímat nabádání Ducha. Když jsem však stále 
nic neslyšela, začala jsem se cítit bezradně a měla jsem 
pocit, že Duch mi žádné nabádání nedává.

Ačkoli jsem chtěla jít hledat sestřenici o trochu dál, 
měla jsem pocit, že mám zůstat nedaleko jejího domu. 
A tak jsem se rozhodla, že tuto oblast ještě jednou 
projedu. Když jsem zastavila na křižovatce, uviděla 
jsem na chodníku siluetu dívky. Našla jsem svou 
sestřenici!

Když jsem vystoupila z auta a běžela za ní, uvědomila 
jsem si, že mě Duch celou dobu vedl tím, že mi pomohl 
pocítit, že mám zůstat v téže oblasti. Protože jsem 
se snažila zaslechnout nějaký tichý hlas, téměř jsem 
nedbala nabádání Ducha. V tu chvíli jsem pochopila, že 
v mnoha případech neuslyšíme hlas, ale budeme pociťo-
vat vnuknutí v srdci.

Byla jsem velmi vděčná za to, že mě Duch vedl. On je 
opravdu vždy připraven! Jak se píše v písmech: „Duch 
Svatý bude stálým společníkem tvým.“ (NaS 121:46.)

Jsme-li hodni vedení Ducha a dáváme-li pozor, mů-
žeme být nástrojem v Božích rukou a činit dobro mnoha 
lidem. Máme-li Ducha jako svého stálého společníka, 
budeme vědět, jakou cestou máme jít.

PRO DĚTI
Dobrodružství s modlitbou

President Eyring učí, že modlitby mohou být zod-
povězeny mnoha způsoby. Když otevřete písma a 

zkusíte v nich některé tyto způsoby najít, můžete zažít 
dobrodružství.

Nalistujte si všechny verše uvedené níže. Do deníku si 
napište několik slov, která popisují, co tyto verše říkají o 
odpovědích na modlitbu.

Také si do deníku můžete napsat své zážitky s tím, 
jak jste odpověď na modlitbu obdrželi.

Jan 14:26
Nauka a smlouvy 6:22–23
Nauka a smlouvy 8:2
Nauka a smlouvy 9:8–9
Přísloví 8:10–11
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