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Razmislite o nekim primjerima razlike između toga kada je 
misionarsko djelo u središtu misionarske svrhe i onoga što 
se može dogoditi kada je središte samo na misionarskim 
aktivnostima:

(1) ako su misionari vođeni svrhom, oni će podučavati ljude 
na način koji će im pomoći da uistinu shvate evanđelje te 
zbog čega i kako bi se trebali pokajati. Ako misionari nisu 
usredotočeni na svoju svrhu, oni mogu jednostavno poduča-
vati kako bi postigli određeni broj podučenih lekcija tjedno. 
U tom slučaju, oni će pokušavati proći kroz lekciju nego da 
uistinu slušaju i odgovaraju na ono što je istraživaču u mislima 
i srcu. Iznosit će podatke radije nego da nude spasenje, a to su 
dva vrlo različita iskustva istraživača (i za misionara).

(2) Misionari koji zaborave svoju svrhu mogu »otvarati svoja 
usta« i uključiti se u pronalaženje aktivnosti kako bi podu-
čavali određeni broj ljudi bez traženja i slušanja Duha da bi 
razlučili tko osjeća Duha dok oni govore. Pronalaženje će biti 
usredotočeno na broj bez obzira na mogućnost obraćenja.

(3) Bez misionarske svrhe na umu, planer misionara vjero-
jatno će biti samo raspored i kalendar zakazanih sastanaka. 
Međutim, ako je svrha na prvom mjestu, planer će postati 
alatkom koja će omogućiti da ono što se treba dogoditi 
dovede do rezultata, odnosno, do obraćenja i krštenja, da se 
prepozna, upamti i ostvari svakom pojedinom istraživaču. U 
suprotnom, misionar bi mogao pogrešno razmišljati kako je 
prezaposlenost mjera njegovog uspjeha.

(4) Misionar koji je usvojio svoju svrhu, radovat će se sva-
kodnevnoj prilici da se gosti riječju Božjom jer će njegovo 
proučavanje imati svrhu. On će tražiti odgovore na pita-

nja duše istraživača, kao i na pitanja vlastite duše. Tražit će 
vodstvo kako podučavati i voditi istraživače putem pokajanja. 
Bez tog osjećaja svrhe, misionar će najvjerojatnije biti manje 
zanosan u vezi s individualnim i suradničkim proučavanjem. 
Iako može posvetiti vrijeme, neće imati žara koji bi kasnije 
rasplamsao njegovo podučavanje duhom objave i proročan-
stva. (Vidi Alma 17:2–3; 43:2; NiS 11:21, 25–26.)

(5) Misionar može iz navike pozivati ljude da odlaze u Crkvu 
jer vjeruje da je to ono što bi misionari trebali činiti. Međutim, 
kada misionareva svrha izgara u njegovom srcu, on shvaća 
kako je prisustvovanje u Crkvi bitno za istraživača kako bi raz-
vio snažniju želju za krštenjem te uspostavio temelj za ustraja-
nje do kraja u evanđeoskom savezu. S tom krajnjom svrhom 
na umu, poziv na odlazak Crkvu imat će još veću hitnost, 
objašnjenje važnosti štovanja šabata i očekivanja o nedjeljne 
službe SPD- a bit će različito, duh u riječima misionara imat će 
moć uvjeravanja koja inače ne bi bila prisutna.

Molimo vas nemojte zanemariti prvo poglavlje knjižice 
Propovijedaj moje evanđelje i pitanje koje se ondje nalazi: »Koja 
je moja svrha kao misionar?« Kada misionari ozbiljno shvate 
svrhu dovođenja ljudi Kristu putem načela i uredbi obnov-
ljenog evanđelja, tada će shvatiti kako misionarsko djelo nije 
program, već uzrok – uzrok Oca, Sina i Duha Svetoga. Shvatit 
će da nisu prodavači ili tehničari već da imaju božansku 
ovlast i dužnost učitelja pravednosti. Shvatit će da svijet nema 
pristup pomirbenoj milosti i spasenju nego putem njih i Crkve 
koju predstavljaju, Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih 
dana. Shvatit će svoj smisao i smisao njihovog djela i aktivno 
će promovirati djelo svoga Oca. Poput Mosijinih sinova, tre-
bate podučavati »moću i vlašću Božjom« (Alma 17:3).

Pitanja za raspravu
 1. Kako misionar može odrediti jesu li njegova ili njezina djela 

vođena misionarskom svrhom?

 2. Kako usredotočenost na svrhu misionarskog djela može 
utjecati na vaše svakodnevno vršenje misionarskih aktiv-
nosti?

 3. Kako vam posljednji odlomak može pomoći razumjeti 
vječnu narav onoga što ćete činiti kao misionar?
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