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Nedaleko místa, kde jsem kdysi bydlel a sloužil, 
provozovala Církev drůbežárnu, v níž pracovali 
především dobrovolníci z místních sborů. Většinu 

času to byl efektivně řízený projekt, který do biskupovy 
zásobárny dodával tisíce čerstvých vajec a stovky kilo-
gramů drůbežího masa. Být dobrovolným farmářem  
z města však při několika příležitostech znamenalo nejen 
mít na rukou mozoly, ale také zažít nezdary.

Nikdy například nezapomenu na to, jak jsme shromáž-
dili mladé muže z Aronova kněžství a zadali jsme jim za 
úkol provést jarní úklid. Naše nadšená a energická skupina 
chlapců se sešla na místě a kvapně vytrhala, sesbírala a 
spálila velké množství plevele a odpadků. Ve světle hoří-
cích ohňů jsme snědli párek v rohlíku a navzájem jsme si 
poblahopřáli k dobře vykonané práci.

Nastal ale jeden katastrofální problém. Hluk a oheň 
natolik vyrušily křehkou populaci 5 000 nosnic, že většina 
z nich najednou začala pelichat a přestala nést vejce. Po 
této události jsme trochu plevele raději tolerovali, abychom 
dokázali vyprodukovat více vajec.

Žádný člen Církve, který kdy pomáhal potřebným, na 
tuto zkušenost nikdy nezapomene, ani jí nebude litovat. 
Pracovitost, spořivost, soběstačnost a dělení se s druhými 
nejsou pro nás ničím novým.

Máme pamatovat na to, že tím nejlepším systémem 
zásobáren je to, aby každá rodina v Církvi měla zásobu 
potravin, oblečení a, je- li to možné, dalších životních ne-
zbytností. Pánovu zásobárnu tvoří čas, talenty, dovednosti, 

soucit, zasvěcené zdroje a finanční prostředky věrných 
členů Církve. Tyto zdroje jsou dostupné biskupovi při 
poskytování pomoci potřebným.

Naléháme na všechny Svaté posledních dnů, aby byli 
rozvážní ve svém plánování, umírnění v tom, jak žijí, a aby 
se vyhýbali přílišným nebo zbytečným dluhům. Mnohem 
více lidí by se dokázalo vymanit z ekonomických pro-
blémů ve svém životě, kdyby měli zásobu potravin a oble-
čení a kdyby byli bez dluhů. V dnešní době zjišťujeme, že 
mnozí tuto radu následují v opačném pořadí: mají zásobu 
dluhů a jsou bez potravin.

Opakuji, co před několika lety prohlásilo První 
předsednictvo:

„Svatí posledních dnů dostávají po mnoho let radu, aby 
se připravovali na protivenství tím, že si dají stranou ně-
jaké peníze. To nezměrně přispívá k jistotě a blahu. Každá 
rodina má zodpovědnost si sama zajistit své potřeby v co 
největším možném rozsahu.

Povzbuzujeme vás, ať žijete kdekoli na světě, abyste se 
připravovali na protivenství tím, že budete dbát na stav 
svých financí. Naléhavě vás vyzýváme, abyste byli skromní 
ve svých výdajích; ukázněte se při svých nákupech, abyste 
se vyvarovali dluhu. Dluhy splaťte tak rychle, jak můžete, 
a osvoboďte se z tohoto područí. Šetřete pravidelně trochu 
peněz, abyste si postupně vybudovali finanční rezervu.“ 1

Jsme ve svém životě připraveni na nouzové situace? 
Zlepšili jsme své dovednosti? Žijeme prozíravě? Máme při 
ruce rezervní zásoby? Jsme poslušni přikázání Božích? 

Jsme připraveni?

President Thomas S. Monson
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Přijímáme učení proroků? Jsme připraveni věnovat 
ze svého jmění chudým a potřebným? Jsme s Pánem 
vyrovnáni?

Žijeme v bouřlivých časech. Budoucnost je často 
neznámá – proto je nutné, abychom se připravovali na 
nejistotu. Když nadejde čas na rozhodnutí, čas na přípravu 
je již minulostí.

ODKAZ
1. První předsednictvo, Připravte každou nutnou věc – rodinné finance 

(leták, 2007).

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Zvažte potřeby těch, které navštěvujete, a zamyslete 
se nad tím, jak jim můžete pomoci stát se soběstačněj-
šími v zaměstnání, ve finančních záležitostech, v záso-
bách potravin či v připravenosti na nouzové situace. 
Zamyslete se nad nějakou dovedností, které je můžete 
naučit – například zahradničení nebo hospodaření s pe- 
nězi – a která jim umožní následovat rady presidenta 
Monsona.

MLÁDEŽ
Znovu jsem sloužila
Jaíne Araújová

Jednou jsem po projektu služby šla kolem našeho 
sborového domu a uviděla dvě sestry, které uklízely 

budovu. Bezděčně jsem se zeptala: „Sestry, potřebujete 
s něčím pomoci?“ Jedna z nich se usmála a řekla, že 
jsem dorazila právě včas, protože na úklid byly samy a 
byly velmi unavené. Řekla, že se modlila k Pánu, aby jim 

poslal někoho na pomoc. Byla jsem moc ráda, že jsem se 
stala odpovědí na její modlitbu. Zrovna jsem se zúčast-
nila projektu služby u někoho jiného a byla jsem také 
unavená, ale řídila jsem se srdcem a nabídla jsem se, že 
budu sloužit dál.

Pracovat s radostí je přikázání. (Viz NaS 24:7.) Když 
máme touhu stále sloužit, můžeme napomoci tomu, aby 
se v životě druhých lidí staly zázraky. Když sloužíme, náš 
život je smysluplnější. Pán nás opravdu miluje, pomáhá 
každému svému dítěti a dá nám sílu sloužit.
Autorka žije v Rio Grande de Norte v Brazílii.

DĚTI
Jste připraveni?
Odpovědi: pravda, pravda, nepravda, pravda, nepravda

President Monson každého z nás požádal, abychom 
se připravili na těžké časy a abychom pomáhali 

druhým, když mají těžkosti. Vyzkoušejte si tento kvíz, 
abyste zjistili, zda jste připraveni!

Vždy mohu najít někoho, komu bych mohl pomoci. 
Pravda □ Nepravda □

Mohu být vděčný za vše, co již mám.  
Pravda □ Nepravda □

Nemám žádné talenty, o které bych se mohl s někým 
podělit.  
Pravda □ Nepravda □

Šetření peněz na později je dobrý nápad.  
Pravda □ Nepravda □

Abych se cítil šťastný, potřebuji nové hračky a  
oblečení.  
Pravda □ Nepravda □
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Víra, rodina, služba

Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje různým 
hlediskům Spasitelova poslání.

Ježíš Kristus slíbil: „Neopustímť 
vás [bez útěchy], přijduť k vám.“ 

( Jan 14:18.) Dá nám „okrasu místo 
popela, olej [radosti] místo smutku“. 
(Izaiáš 61:3.) Vzhledem k tomu, že 
Kristus za každého z nás vytrpěl 
Usmíření, nezapomene na nás. „Náš 
Spasitel na sebe vzal … [naše] bo-
lesti a trápení a strasti, … aby mohl 
vědět, jak se cítíme a jak nás může 
utišit,“ řekla Linda S. Reevesová, 
druhá rádkyně v generálním před-
sednictvu Pomocného sdružení.1

Vědomí toho, že Kristus nám  
přinese útěchu, nás může uklidnit  
a inspirovat k tomu, abychom  
následovaly Jeho příklad a sloužily 
druhým. President Thomas S. Mon-
son řekl: „Naše poznání evangelia  
a naše láska k Nebeskému Otci a  
k našemu Spasiteli nám bude 
dodávat útěchu a podpírat nás a 

Božské poslání Ježíše Krista – 
Utěšitel
S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit s těmi, 
které učíte. Jak může porozumění Spasitelovu životu a Jeho různým rolím posílit vaši 
víru v Něj a požehnat životu sester, kterým sloužíte v rámci navštěvujícího učení? Další 
informace najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

bude nám vnášet do srdce radost, 
budeme- li kráčet zpříma a budeme- li 
dodržovat přikázání. Nic na tomto 
světě nás nebude moci porazit.“ 2

Z písem
Jan 14:18, 23; Alma 7:11–13;  
Nauka a smlouvy 101:14–16

Z naší historie
Elaine L. Jacková, 12. generální 

presidentka Pomocného sdružení, 
řekla: „Při navštěvujícím učení 
projevujeme zájem jedna o druhou. 
Ruce často mluví tak, jak to hlas 
nedokáže. Vřelé objetí toho vyjádří 
hodně. Společný smích nás sjed-
nocuje. Okamžik, kdy spolu něco 
sdílíme, nám osvěžuje duši. Ne vždy 
dokážeme nadzvednout břímě té, 
která má nějaké trápení, ale vždy 
ji můžeme pozvednout, aby toto 
trápení zvládala nést.“ 3

Naše pionýrské sestry z Pomoc-
ného sdružení „čerpaly duchovní 

sílu ze vzájemné lásky a soucitu. 
… Když na ně přicházely zkoušky 
v podobě nemocí a úmrtí, vzá-
jemně se za sebe modlily a utě-
šovaly se. ‚Láska Boží plynula od 
srdce k srdci,‘ napsala Helen Mar 
Whitneyová, ‚až se zdálo, že onen 
zlovolný je ve své snaze vklínit se 
mezi nás a Pána bezmocný a jeho 
krutým šípům byly v některých 
případech odlomeny ostny.‘“ 4

ODKAZY
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2. Thomas S. Monson, „Buďte dobré mysli“, 
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4. Daughters in My Kingdom, 34.

Na zamyšlenou
Jak vás utěšuje vědomí, že Pán na 
vás pamatuje?
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