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Urychlování práce

Věděli jste, že znovuzřízené Církvi v době, kdy měla 
100 kůlů, bylo již 98 let? Ale o méně než 30 let 
později Církev zorganizovala dalších sto kůlů. A ani 

ne za dalších 8 let měla Církev již více než 300 kůlů. Dnes 
jich máme více než 3 000.

Proč dochází k tomuto růstu takto zvýšeným tempem? 
Je to proto, že jsme známější? Je to proto, že máme hezké 
kaple?

To vše je důležité, ale důvodem toho, proč Církev 
v dnešní době roste, je skutečnost, že Pán dal najevo, že 
tomu tak bude. V Nauce a smlouvách řekl: „Urychlím dílo 
své v čase jeho.“ 1

My, jakožto duchovní děti našeho Nebeského Otce, 
jsme byli posláni na zemi v tuto dobu, abychom se na 
urychlování tohoto velikého díla mohli podílet.

Pán nikdy neřekl, pokud je mi známo, že by se Jeho 
dílo omezovalo jen na tento život. Spíše svým záběrem 
obsahuje celou věčnost. Věřím, že své dílo urychluje 
i v duchovním světě. Rovněž věřím, že tam Pán skrze své 
služebníky připravuje mnoho duchů, aby mohli přijmout 
evangelium. Naším úkolem je vyhledat naše zemřelé 
předky a pak jít do chrámu a vykonat posvátné obřady, 
které těm za závojem poskytnou tytéž příležitosti, jaké 
máme my.

President Brigham Young (1801–1877) řekl, že každý 
dobrý Svatý posledních dnů v duchovním světě má plno 
práce. „Co tam dělají? Káží, celou dobu káží a připravují 

nám cestu, aby urychlili naši práci v budování chrámů 
zde i jinde.“ 2

Práce na rodinné historii není jednoduchá. Pokud 
pocházíte ze Skandinávie, sdílím s vámi pocity marnosti. 
V mé švédské rodové linii se například můj dědeček jme-
noval Nels Monson; jeho otec se však vůbec nejmenoval 
Monson, ale Mons Okeson. Monsův otec se jmenoval Oke 
Pederson a jeho otec zase Peter Monson – a jsme zase 
zpátky u Monsonů.

Pán od vás i ode mě očekává, že se práce na rodinné 
historii zhostíme dobře. Domnívám se, že pokud se své 
práce máme zhostit dobře, musíme mít při sobě v prvé 
řadě Ducha našeho Nebeského Otce. Pokud žijeme nato-
lik spravedlivě, jak jen jsme toho schopni, On otevře cestu 
k tomu, aby se naplnila požehnání, o která tak upřímně 
a pilně usilujeme.

Budeme dělat chyby, ale nikdo z nás se nemůže stát od-
borníkem na práci na rodinné historii, aniž by byl nejprve 
nováčkem. A tak se musíme vrhnout do práce a připravit 
se na strmý výstup. Toto není jednoduchý úkol, ale Pán ho 
zadal vám a zadal ho i mně.

Zatímco budete pracovat na rodinné historii, budete 
nepochybně narážet na překážky a budete si říkat: „Víc 
už toho udělat nedokážu.“ Kdykoli se dostanete do této 
situace, poklekněte a požádejte Pána, aby připravil cestu,  
a On to pro vás udělá. Svědčím o tom, že je to pravda.

Nebeský Otec miluje své děti v duchovním světě zrovna 
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tak, jako miluje vás a mě. V souvislosti s prací na spasení 
našich zemřelých předků Prorok Joseph Smith uvedl: 
„A nyní, zatímco veliké záměry Boží se spěšně uskutečňují, 
a to, co pravili proroci, se naplňuje, zatímco je království 
Boží založeno na zemi a dávný řád věcí znovuzřízen, Pán 
nám ukázal tuto povinnost a výsadu.“ 3

Když mluvil president Joseph F. Smith (1838–1918) 
o našich předcích, kteří zemřeli, aniž by poznali evange-
lium, prohlásil: „Skrze naše úsilí v jejich prospěch z nich 
spadnou okovy poroby a temnota, která je obklopuje, se 
rozptýlí, aby na ně mohlo svítit světlo, a oni v duchovním 
světě uslyší o práci, jež za ně byla vykonána jejich dětmi 
zde, a budou se s vámi radovat z vašeho vykonávání 
těchto povinností.“ 4

Existují miliony a miliony duchovních dětí našeho 
Nebeského Otce, které předtím, než zemřely a odešly do 
duchovního světa, nikdy neslyšely Kristovo jméno. Ale 
nyní jsou učeny evangeliu a očekávají onen den, kdy vy 
a já podnikneme vyhledávání nutné k tomu, aby se jim 
otevřela cesta a abychom mohli jít do domu Páně a vyko-
nat za ně práci, kterou ony samy vykonat nemohou.

Bratři a sestry, svědčím o tom, že pokud přijmeme tuto 
výzvu a zareagujeme na ni, Pán nám požehná.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Zamyslete se nad oblíbeným příběhem ze své ro-
dinné historie a podělte se o něj s těmi, které navštěvu-
jete. Mohli byste využít otázky z části Poselství Prvního 
předsednictva určené dětem (strana 6), abyste ty, které 
navštěvujete, povzbudili k tomu, aby se podělili o své 
příběhy. Zvažte možnost přečíst Nauku a smlouvy 
128:15 a diskutovat o důležitosti vykonávání chrámo-
vých obřadů za naše předky.

ODKAZY
 1. Nauka a smlouvy 88:73.
 2. Učení presidentů Církve: Brigham Young (2004), 280.
 3. Učení presidentů Církve: Joseph Smith (2008), 406.
 4. Učení presidentů Církve: Joseph F. Smith (2003), 247.

MLÁDEŽ
Může mě bavit indexování?
Emma Abril Toledo Cisnerosová

Zúčastnila jsem se akce svého kůlu, která měla za cíl 
provést indexování 50 000 jmen. Začátek byl těžký. 

Při několika příležitostech jsem si stáhla dávku jmen, 
u nichž byl rukopis těžko čitelný, a někdy jsem zatoužila 
ji vrátit a stáhnout si jinou. Ale pak jsem si uvědomila, 
že kdyby takto přemýšlel každý, takovéto dávky jmen 
by se neustále odkládaly. Představila jsem si ty řady lidí, 
kteří čekají v duchovním světě, a rozhodla jsem se vytr-
vat ve snaze přečíst ona jména a bezchybně je přepsat.

Naučila jsem se mít tyto lidi ráda. Uvědomovala jsem 
si, že opravdu potřebují pomoc a že i my potřebujeme 
pomoc od nich. Lépe jsem pochopila, že dokonalý plán 
Nebeského Otce počítá s každým. Když následujeme 
inspiraci a pokyny Jeho vyvolených vedoucích, budeme 
svědky Jeho milosrdenství a nekonečné lásky.

Indexování bylo pro mě skvělou zkušeností. Naučila 
jsem se vážit si mnoha věcí ohledně rodinné historie 
a mít je ráda. Také jsem za poslušnost v něčem tak 
jednoduchém, jako je účast na indexování, od našeho 
Nebeského Otce obdržela dary nesmírné hodnoty.
Autorka žije ve Veracruzu v Mexiku.

DĚTI
Poznejte své příběhy

Vaši rodiče a prarodiče prožili mnohá dobrodruž-
ství – a o některých jste ještě ani neslyšeli! Některé 

jejich příběhy vás rozesmějí a mohou vám pomoci mít 
víru v Nebeského Otce. Ale i dospělí jsou občas stydliví. 
Položte jim tyto otázky, abyste jim pomohli rozpome-
nout se na jejich oblíbené příběhy, a zapište si jejich 
odpovědi, nebo podle nich nakreslete obrázek.

1. Vyprávěj mi o svých třech nejkrásnějších 
vzpomínkách.

2. Co tě kdy nejvíc vyvedlo z míry?
3. Vyprávěj mi o dni, kdy jsem se narodil(a).
4. Co jsi rád dělal, když jsi byl malý?
5. Jak jsi získal svědectví o evangeliu?
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Víra, rodina, služba

Toto je další z poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje 
Spasitelovu poslání z různých hledisek.

Když sloužíme druhým, stáváme 
se opravdovými následovníky 

Ježíše Krista, který nám dal příklad. 
President Thomas S. Monson řekl: 
„Kolem nás jsou ti, kteří potřebují 
naši pozornost. … Jsme zde na zemi 
jako ruce Páně a máme zmocnění 
sloužit Jeho dětem a pozvedat je.“ 1

Linda K. Burtonová, generální 
presidentka Pomocného sdružení, 
učila: „Díky praxi se … každý z nás 
může ve službě Božím dětem stát 
více takovým, jako je Spasitel. Navr-
huji, abychom si zapamatovali pět 
slov, jež nám pomohou mít více rádi 
jeden druhého: ‚Nejprve si všímejte, 
pak služte.‘ … Budeme-li tak činit, 
budeme dodržovat své smlouvy 
a naše služba, tak jako služba pre-
sidenta Monsona, bude vypovídat 
o našem učednictví.“ 2

Každé ráno se můžeme mod-
lit, abychom dokázali rozpoznat 
příležitosti ke službě druhým. „Bůh 
vás povede a budou vám pomáhat 

Božské poslání Ježíše Krista – 
Služebník
S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit 
s těmi, které učíte. Jak porozumění životu a poslání Spasitele prohloubí vaši víru v Něj 
a požehná těm, nad nimiž bdíte v rámci navštěvujícího učení? Další informace najdete 
na reliefsociety.lds.org.

andělé,“ řekl David L. Beck, ge-
nerální president Mladých mužů. 
„Získáte moc žehnat druhým a za-
chraňovat duše.“ 3

Z písem
Matouš 20:25–28; 1. Nefi 11:27–28; 
3. Nefi 28:18

Z naší historie
Na říjnové generální konferenci 

v roce 1856 president Brigham 
Young (1801–1877) oznámil, že pi-
onýři s ručními vozíky jsou stále na 
cestě přes pláně a že každý člověk 
má ihned pomoci shromáždit pro 
ně zásoby. Lucy Meserve Smithová 
napsala, že „ženy si přímo na místě 
v Tabernaclu svlékly spodničky, 
punčochy a všechno, co mohly po-
strádat, a naložily to do vozů“.

Když zachránění pionýři začali 
přicházet do Salt Lake City, Lucy 
napsala: „Nikdy jsem neměla větší 
… potěšení ze žádné práce, kterou 
jsem kdy v životě dělala; taková 
zavládla jednota v srdci. Stačilo 
vstoupit do obchodu a říci, co si 

přeji; pokud šlo o látku, naměřili 
mi ji zdarma.“ 4

President George Albert Smith 
(1870–1951) o službě druhým 
řekl: „Míra našeho věčného štěstí 
bude úměrná tomu, nakolik se 
věnujeme pomoci druhým.“ 5

Vezměte v úvahu
1. Jak nás může modlitba vést 
k tomu, abychom byly nástrojem 
v rukou Páně?

2. Jak nám může služba dru-
hým pomáhat dodržovat naše 
smlouvy?

ODKAZY
1. Thomas S. Monson, „Co jsem dnes pro ně-

koho udělal?“ Liahona, listopad 2009, 85–86.
2. Linda K. Burtonová, „Nejprve si všímejte, pak 

služte“, Liahona, listopad 2012, 78, 80.
3. David L. Beck, „Vaše posvátná povinnost 

sloužit“, Liahona, květen 2013, 56.
4. Lucy Meserve Smith, Daughters in My King-

dom: The History and Work of Relief Society 
(2011), 36–37.

5. George Albert Smith, Daughters in My Kin-
gdom, 77.
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