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Pár slov pro  
váhajícího misionáře

Učedníci Ježíše Krista měli vždy povinnost nést 
Jeho evangelium do světa. (Viz Marek 16:15–16.) 
Někdy je však těžké otevřít ústa a mluvit o naší 

víře s lidmi, kteří nás obklopují. Zatímco někteří členové 
Církve mají přirozený dar mluvit s druhými o nábožen-
ství, jiní poněkud váhají, mohou se cítit rozpačitě  
či trapně, nebo dokonce mohou mít strach.

Z tohoto důvodu mi dovolte uvést čtyři věci, které 
může každý člen dělat, aby naplňoval pověření dané 
Spasitelem kázat evangelium „každému stvoření“. 
(NaS 58:64.)

Buďte světlem
Jeden můj oblíbený citát, často připisovaný svatému 

Františkovi z Assisi, říká: „Kažte evangelium vždy, a je-li 
to nutné, použijte slova.“ 1 Z těchto slov vyplývá mimo 
jiné skutečnost, že ta nejmocnější kázání jsou často ta, 
jež nejsou vyslovena.

Jsme-li bezúhonní a žijeme-li důsledně podle svých 
měřítek, lidé si toho všimnou. Vyzařujeme-li radost a 
štěstí, všimnou si toho ještě více.

Každý chce být šťastný. Když my, členové Církve, vy-
zařujeme světlo evangelia, lidé vidí naše štěstí a pociťují 
lásku Boží, která nám naplňuje život a kterou v životě 
překypujeme. Chtějí vědět, proč tomu tak je. Chtějí po-
rozumět našemu tajemství.

To je vede k tomu, že se nás ptají: „Jak to, že jste 
tak šťastní?“ nebo „Jak to, že jste vždy tak pozitivně 
naladěni?“ Odpovědi na tyto otázky vedou samozřejmě 
zcela přirozeně ke konverzaci o znovuzřízeném evan-
geliu Ježíše Krista.

Buďte ochotni vést konverzaci
Stočit téma rozhovoru na náboženství – obzvláště, 

když mluvíme s přáteli nebo s blízkými – se může zdát 
být nepohodlné a obtížné. Ale tak tomu být nemusí. 
Zmínit se o duchovních zážitcích nebo mluvit o církev-
ních činnostech či akcích při neformálním rozhovoru 
může být snadné a příjemné, pokud do toho vložíme 
trochu odvahy a zdravého rozumu.

Skvělým příkladem je v tomto ohledu má žena  
Harriet. Když jsme žili v Německu, vždy si našla způsob, 
jak do rozhovorů s přáteli a známými vnést témata, 
která nějak souvisela s Církví. Když se jí například 
někdo zeptal, jaký měla víkend, odpověděla: „Tuto ne-
děli jsme na našem církevním shromáždění zažili něco 
úžasného! Jeden 16letý mladý muž pronesl nádherný 
proslov před 200 lidmi z naší kongregace o tom, jak 
vést čistý život.“ Nebo: „Dozvěděla jsem se o jedné 
90leté ženě, která upletla přes 500 pokrývek a poskytla 
je humanitárnímu programu naší Církve, aby byly po-
slány potřebným lidem na celém světě.“
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Ve většině případů se lidé, kteří to slyšeli, chtěli  
dozvědět více. Měli otázky. A to vedlo k tomu, že  
jsme mohli mluvit o evangeliu přirozeně, sebejistě  
a nevtíravě.

Díky vynalezení internetu a sociálních sítí je dnes 
více než kdy předtím snadnější mluvit o těchto věcech 
při rozhovorech s druhými. To jediné, co potřebujeme, 
je zkrátka jen trocha odvahy.

Buďte plni milosti
Naneštěstí je tak snadné být nepříjemný. Až příliš 

často se stává, že se hádáme a že ponižujeme či za-
tracujeme druhé. Když se hněváme, jsme hrubí nebo 
druhé zraňujeme, tak to poslední, co chtějí, je dozvědět 
se o nás více. Je nemožné zjistit, kolik lidí buď odešlo 
z Církve, nebo do ní nikdy nevstoupilo, protože někdo 
řekl něco, co je ranilo nebo urazilo.

V dnešním světě je tolik hrubosti! Kvůli anonymitě in-
ternetu je dnes snadnější, více než kdy předtím, psát na 
webu jedovaté nebo podrážděné připomínky. Neměli 
bychom však my, nadějeplní učedníci laskavého Krista, 
zastávat vyšší a láskyplnější měřítka? Písma učí: „Řeč 
vaše vždycky budiž příjemná, ozdobená solí, tak abyste 
věděli, kterak byste měli jednomu každému odpově-
díti.“ (Kolossenským 4:6.)

Líbí se mi myšlenka, že naše slova mají být čistá jako 
slunečná obloha a mají být příjemná neboli plná milosti. 
Dovedete si představit, jak by vypadaly naše rodiny, 
naše sbory, národy, nebo dokonce celý svět, kdyby se 
nám podařilo osvojit si tuto jednoduchou zásadu?

Buďte naplněni vírou
Občas si přisuzujeme až příliš velkou zásluhu, nebo 

příliš velkou vinu, pokud jde o to, zda druzí přijali, či 
nepřijali evangelium. Je důležité pamatovat na to, že 
Pán od nás neočekává, že budeme druhé obracet.

Obrácení nastává nikoli skrze naše slova, ale skrze 
nebeské přisluhování Svatého Ducha.  Někdy to jediné, 
co je potřeba, je pouhá jedna věta našeho svědectví 
nebo nějakého zážitku, která způsobí, že se srdce 
někoho dalšího obměkčí nebo že se otevřou dveře, 
díky nimž budou moci druzí zakusit vznešené pravdy 
prostřednictvím nabádání Ducha.

President Brigham Young (1801–1877) řekl, že 
pravdivost evangelia poznal tehdy, když „spatřil muže 

postrádajícího jakoukoli výřečnost nebo talent k ve-
řejným projevům, který dokázal říci jen, ‚já vím mocí 
Ducha Svatého, že Kniha Mormonova je pravdivá, že 
Joseph Smith je prorok Páně‘“. President Young řekl, že 
když si vyslechl toto pokorné svědectví, „Duch Svatý 
vycházející z onoho jedince osvětlil mé chápání a přede 
mnou [bylo] světlo, sláva a nesmrtelnost“.2

Bratři a sestry, mějte víru. Pán dokáže zvelebit slova, 
která vyslovíte, a učinit z nich slova mocná. Bůh po 
vás nepožaduje, abyste druhé obraceli, spíše požaduje, 
abyste otvírali ústa. Úkol obrácení nespočívá na nás – 
ten spočívá na člověku, jenž naslouchá, a na Svatém 
Duchu.

Každý člen misionářem
Drazí přátelé, dnes máme k dispozici mnohem více 

příležitostí než kdykoli předtím, abychom otvírali ústa 
a dělili se s druhými o radostné zvěsti evangelia Ježíše 
Krista. Každý – i váhavý misionář – může najít způsob, 
jak se do tohoto velikého díla zapojit. Každý z nás může 
najít způsob, jak použít naše konkrétní talenty a zájmy 
k podpoře tohoto velikého díla, kterým je naplnit svět 
světlem a pravdou. Když tak budeme činit, nalezneme 
radost, která přichází k těm, kteří jsou dostatečně věrní 
a odvážní, aby stáli „jako svědkové Boží za všech dob“. 
(Mosiáš 18:9.)

ODKAZY
1. St. Francis of Assisi, William Fay and Linda Evans Shepherd,  

Share Jesus without Fear (1999), 22.
2. Učení presidentů Církve: Brigham Young (2004), 67.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Jedním z efektivních způsobů, jak učit, je vyzývat 
ty, které učíte, „aby si stanovili jeden cíl nebo více cílů, 
které jim pomohou žít podle vyučované zásady“. (Učení 
– není většího povolání [1999], 167.) Zvažte možnost, že 
vyzvete ty, které učíte, aby si s modlitbou stanovili cíl, že 
se tento měsíc podělí o evangelium s jedním nebo s více 
lidmi. Rodiče si mohou promluvit o tom, jak by v tom 
mohly pomoci i mladší děti. Také můžete členům rodiny 
pomoci vyjmenovat různé nápady nebo si zahrát scénku 
o tom, jak v běžném rozhovoru nadnést téma evange-
lia, a také jim můžete pomoci zamyslet se nad blížícími 
se církevními akcemi, na něž by mohli pozvat nějakého 
známého.
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MLÁDEŽ
Podělila jsem se o evangelium  
s kamarádkou
Adriana Vásquezová

Když jsem se jednoho dne připravovala na seminář, 
pocítila jsem nádherné a jednoznačné vnuknutí. 

Když jsem si pročítala lekci na další den, uviděla jsem 
v duchu tvář kamarádky ze školy a měla jsem silný po-
cit, že se s ní mám podělit o svědectví.

Ačkoli toto vnuknutí bylo tak jasné, bála jsem se. 
Měla jsem strach, že mě má kamarádka zavrhne, ob-
zvláště proto, že ona nevypadala jako někdo, kdo by 
měl zájem vstoupit do Církve.

Vzpomněla jsem si na proslov sestry Mary N. Cookové 
z generálního předsednictva Mladých žen, v němž nás 
vyzvala, abychom pilně pracovaly a byly statečné.1 Chtěla 
jsem být taková, a tak jsem této dívce napsala dopis, 
v němž jsem vydala svědectví o pravdivosti Církve a o 
tom, jak mám ráda Knihu Mormonovu. Druhý den jsem 
jí do batohu vložila Knihu Mormonovu a svůj dopis.

K mému překvapení byla má kamarádka vůči evan-
geliu velmi otevřená. Od té doby mi každý den říkala, 
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čemu se při studiu Knihy Mormonovy naučila. O několik 
týdnů později jsem ji představila misionářům. Téměř 
okamžitě obdržela potvrzení od Ducha Svatého, že to, 
čemu se učí, je pravdivé. Když mně a misionářům vyprá-
věla o svých pocitech, oči se nám zalily slzami. Kama-
rádka byla zanedlouho pokřtěna a její rodiče žasli nad 
tím, jaké změny v jejím životě nastaly.

Mám takovou radost, že jsem dokázala překo-
nat strach a pomohla jsem přinést do jejího života 
evangelium.

ODKAZ
 1.  Viz Mary N. Cooková, „Nikdy, nikdy, nikdy to nevzdávejte!“, Liahona, 

květen 2010, 117–119.

DĚTI
Mohu být pro druhé světlem

President Uchtdorf říká, že abychom mohli být pro 
druhé světlem, naše slova mají být „čistá jako slu-

nečná obloha a mají být příjemná neboli plná milosti“. 
Naše slova mají být radostná, upřímná a laskavá. Co mů-
žete udělat nebo říci, abyste byli pro druhé světlem? Do 
svého deníku si můžete napsat pět věcí, které řeknete 
členům rodiny nebo kamarádům.
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Obráceni k Pánu
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 po-
sílily a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života. Další informace 
najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.
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Víra, rodina, služba

Nové sestry v Církvi – k nimž 
patří Mladé ženy přecházející do 

Pomocného sdružení, sestry vracející 
se k aktivitě a nově obrácené se-
stry – potřebují podporu a přátelství 
navštěvujících učitelek. „Zapojení 
členů je pro udržení obrácených a 
pro přivádění méně aktivních členů 
zpět k plné aktivitě životně důležité,“ 
řekl starší M. Russell Ballard z Kvora 
Dvanácti apoštolů. „Přijměte za svou 
onu vizi, že Pomocné sdružení … se 
může stát [jedním z nejmocnějších 
zdrojů] pro navazování a udržení přá-
telství, které v Církvi máme. Projevte 
včas zájem o ty, kteří se učí a jsou 
reaktivizováni, a přijměte je do Církve 
s láskou skrze svou organizaci.“ 1

Jako členky Pomocného sdružení 
můžeme novým členům pomáhat 
naučit se základním církevním zvyk-
lostem, jako jsou:

•  Příprava a přednes proslovu.
•  Vydávání svědectví.
•  Dodržování zákona půstu.
•  Placení desátku a dalších obětí.
•  Účast na práci na rodinné historii.
•  Vykonávání křtů a konfirmací za 

jejich mrtvé předky.

„Mají-li se noví členové cítit na 
shromáždění pohodlně a vítaní, je 
zapotřebí všímavých přátel,“ řekl 
starší Ballard.2 My všichni, ale pře-
devším navštěvující učitelky, máme 
důležitou zodpovědnost týkající 
se navazování přátelství s novými 
členy, což je způsob, jak jim mů-
žeme pomoci být pevně obráceni 
k Pánu (viz Alma 23:6).

Z písem
2. Nefi 31:19–20; Moroni 6:4

Z naší historie
„Protože počet nově pokřtěných 

stále roste,“ řekl president Gordon 
B. Hinckley (1910–2008), „musíme 
vyvíjet neustále větší snahu, aby-
chom jim pomáhali na jejich cestě. 
Každý z nich potřebuje tři věci: 
přítele, nějakou zodpovědnost a 
výživu ‚dobrým slovem Božím‘  
(Moroni 6:4).“ 3

Navštěvující učitelky mají příle-
žitost pomáhat těm, o něž pečují. 
Často jako první přichází přá-
telství, jak tomu bylo v případě 
jedné mladé sestry z Pomocného 
sdružení, která byla navštěvující 

učitelkou jedné starší sestry. Přátel-
ství navazovaly jen velmi pomalu, 
dokud neměly příležitost pracovat 
spolu bok po boku na jednom 
úklidovém projektu. Spřátelily se, a 
když mluvily o poselství navštěvu-
jících učitelek, byly obě vyživovány 
„dobrým slovem Božím“.

President Joseph Fielding Smith 
(1876–1972) řekl, že Pomocné sdru-
žení „je zásadní součástí království 
Božího na zemi a … [pomáhá] svým 
věrným členkám získat věčný život 
v království našeho Otce“.4

ODKAZY
1. M. Russell Ballard, „Members Are the Key“, 

Liahona, Sept. 2000, 18.
2. M. Russell Ballard, Liahona, Sept. 2000, 17.
3. Gordon B. Hinckley, „Every Convert Is Preci-

ous“, Liahona, Feb. 1999, 9.
4. Joseph Fielding Smith, Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 97.

Co mohu dělat?
1. Modlím se za svou společnici 
a prosím o to, aby nás při naší 
službě sestrám vedl Duch?

2. Jak sloužíme jednotlivým se-
strám, nad nimiž bdíme, tak aby 
věděly, že o ně máme skutečný 
zájem?


