
1

Pán potrebuje 
misionárov

Na minuloročnej októbrovej generálnej konfer-
encii som sa dožadoval viac misionárov. Každý  
hodný, spôsobilý mladý muž by sa mal pripraviť 

slúžiť na misii. Takáto služba je kňazskou povinnosťou 
— záväzkom, ktorý Pán očakáva od tých, ktorým  
bolo tak veľa dané. Mladí muži, žiadam vás, aby ste sa 
pripravili na službu na misii. Zachovávajte sa čistými  
a hodnými, aby ste mohli zastupovať Pána. Udržujte si 
zdravie a silu. Študujte písma. Tam, kde je to možné, 
navštevujte seminár a inštitút. Oboznámte sa s mision-
árskou príručkou Kážte Moje evanjelium.

Sestry, hoci vy nemáte takúto kňazskú zodpovednosť 
ako mladí muži, aby ste slúžili na misii na plný úväzok, 
ste rovnako hodnotnou súčasťou ako misionárky a my 
vítame vašu službu.

Pripomínam vám, dospelí bratia a sestry v Cirkvi, 
že Pán potrebuje, aby omnoho viac z vás slúžilo na 
misii na plný úväzok. Ak ešte nie ste v tom období 
života, keď môžete slúžiť ako misionársky pár, nabádam 
vás, aby ste sa pripravili teraz na ten deň, keď, ak to 
okolnosti dovolia, budete môcť spolu so svojím part-
nerom či partnerkou tak učiniť. Len v niekoľkých oka-
mihov vášho života sa môžete tešiť zo sladkého ducha 
a uspokojenia, ktoré prichádzajú, keď spolu slúžite na 
plný úväzok v Majstrovom diele.

Nuž, niektorí z vás ste možno od prírody plachí 
alebo sa vám zdá, že nepostačujete na to, aby ste prijali 
povolanie slúžiť. Pamätajte, že toto je Pánovo dielo, a ak 
konáme v Pánovej veci, máme právo na Pánovu pomoc. 
Pán vás učiní schopnými, aby ste uniesli bremeno, ktoré 
na nás vkladá.

Iní, hoci sú hodní slúžiť, si možno myslia, že majú 
dôležitejšie priority. Nuž, pamätám sa na Pánov prísľub: 
„Tých, ktorí mňa ctia, ctím i ja“ (1. Samuelova 2:30). Nikto 
z nás si nemôže viac uctiť nášho Nebeského Otca a nášho 
Spasiteľa ako tým, že budeme slúžiť ako oddaní, súcitní 
misionári.

Príkladom takejto služby bola misionárska skúsenosť 
Juliusza a Dorothy Fussekovcov, ktorí boli povolaní  
na dvojročnú misiu v Poľsku. Brat Fussek sa narodil  
v Poľsku. Rozprával ich jazykom. Miloval tých ľudí. Sestra 
Fusseková bola Angličanka a vedela niečo o Poľsku, ale 
nič o ľuďoch, ktorí tam žili. Dôverujúc Pánovi, pustili sa 
do svojej úlohy. Bola to práca v osamelosti a ich úloha 
bola ohromná. V tej dobe ešte nebola v Poľsku založená 
misia. Fussekovci dostali za úlohu pripraviť cestu, aby 
mohla byť misia založená.

Podľahli starší Fussek a sestra Fusseková zúfalstvu pre 
nesmiernosť svojej úlohy? Ani na okamih. Vedeli, že ich 
povolanie je od Boha. Modlili sa o Jeho božskú pomoc  
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a bezvýhradne zasvätili samých seba svojej práci.
V tom čase som sa spolu so Starším Russellom M.  

Nelsonom z Kvóra dvanástich apoštolov, Starším 
Hansom B. Ringgerom, v tom čase sedemdesiatnikom, 
a so Starším Fussekom, ktorý nás sprevádzal, stretli 
s poľským ministrom pre záležitostí cirkví Adamom 
Wopatkom. Počuli sme ho povedať: „Vaša cirkev je  
u nás vítaná. Môžete si postaviť svoje budovy, môžete 
sem poslať svojich misionárov. Tento muž,“ a ukázal  
na Juliusza Fusseka, „slúžil vašej cirkvi dobre. Môžete 
byť vďační za jeho príklad a jeho prácu.“

Tak ako Fussekovci, robme všetko, čo máme robiť  
v Pánovom diele. Potom môžeme, spolu s Juliuszom  
a Dorothou Fussekovcami, opakovať žalm:

„Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.
 . . . tvoj ochranca nedrieme.
Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela“ (Žalmy 

121:2–4).

Učenie z TohTo PoSolSTva

Príručka Teaching, No Greater Call (učenie, niet 
väčšieho povolania) hovorí: hovorte o tom, ako váš život 
požehnalo to, že ste žili v súlade s touto zásadou evan-
jelia. vyzvite tých, ktorých učíte, aby sa krátko podelili 
o svoje vlastné skúsenosti ([1999], 159). Prečítajte toto 
posolstvo a potom sa opýtajte členov rodiny, kto by mal, 
ako hovorí prezident Monson, slúžiť na misii. Podeľte sa 
o svoje skúsenosti, keď ste vy, či iní, slúžili na misii na plný 
úväzok. alebo sa podeľte o to, že v budúcnosti plánujete 
slúžiť ako misionár. Požiadajte členov rodiny, aby sa pode-
lili o svoje plány a pozitívne skúsenosti.

Mládež
na bicykli do budúcnosti
Peter evans a Richard M. Romney

veľa mladých mužov si šetrí peniaze, aby mohli slúžiť na 
misii. v afrike to znamená tiež našetriť si dosť peňazí 

na pas. sedrick tshiambine si našetril dostatok peňazí veľmi 
inovatívnym spôsobom: predával banány z nosiča bicykla.

sedrick žije v lupute, demokratickej republike Kongo. 
je jedným zo 45 mladých mužov z okrsku luputa, ktorí 
pracujú, aby si ušetrili peniaze na pas, aby mohli ísť na 
misiu. v drK stojí pas 250 dolárov, čo je približne dve 
tretiny ceny domu.

ale to sedricka neodradilo. našetril si peniaze na 
misiu tým, že jazdil na bicykli 15–30 kilometrov z luputy 
do malých dediniek, kde kúpil banány, a potom išiel na 
bicykli, plne naloženom ovocím, späť cez horúcu africkú 
savanu do mesta, aby ich predal. Každý týždeň najazdil 
asi 180 kilometrov po prašných cestách, ale len raz sa mu 
vďaka svojmu nestabilnému nákladu podarilo spadnúť.

týmto úsilím si sedrik našetril každý týždeň asi  
1,25 dolára, čiže 65 dolárov za rok. trvalo mu to štyri 
roky, kým si našetril dosť na to, aby mohol získať pas,  
ale teraz vie, že jeho budúcnosťou je misia na plný 
úväzok, lebo má dosť peňazí na to, aby mohol prijať 
povolanie slúžiť.

deTi
Pripravím sa, aj keď mladý som

aby ste pomohli deťom pamätať na povolanie prez-
identa Monsona pripraviť sa slúžiť na misii, zvážte, 

že pre svoje deti vyrobíte osvedčenie, na ktorom bude 
text uvedený nižšie, aby ho podpísali a uchovali si ho ako 
pripomienku, pripnutý na stenu nad posteľou či vložený 
do ich denníkov.

PRiPRavíM Sa
Prezident thomas s. Monson ma povolal,  

aby som sa pripravil na misiu. Budem:

•	 Zachovávať	sa	čistým	a	hodným,	aby	som	mohol	
zastupovať Pána.

•	 Udržovať	si	zdravie	a	silu.
•	 Modliť	sa	a	študovať	písma.

Pripravím sa slúžiť na misii.

(podpis)
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eliza R. Snowová spomínala, 
že prorok Joseph Smith učil, 

že „hoci je snáď meno Združenia 
pomoci dnešného dátumu, inštitúcia 
samotná je prastarého pôvodu“.1

Nebeský Otec a Jeho Syn, Ježiš 
Kristus, navštívili Josepha Smitha 
a skrze neho bola znovuzriadená 
plnosť evanjelia Ježiša Krista na zemi. 
Združenie pomoci je súčasťou zno-
vuzriadenia. Organizácia Cirkvi by 
nebola úplná, ak by neboli zorga-
nizované sestry.2

V nasledujúcich mesiacoch nám 
každé Posolstvo navštevujúcich 
učiteliek poskytne príležitosť naučiť 
sa viac o histórii Združenia pomoci 
a o jeho úlohe v znovuzriadenom 
evanjeliu. Porozumenie našej histórie 
je z mnohých dôvodov nielen 
dôležité, ale nevyhnutné. 

Po prvé, porozumenie našej 
histórie nás inšpiruje, aby sme sa 
stali ženami Božími, ktorými sa 
máme stať. Tým, že budeme nasle-
dovať príklady vznešených žien 
Svätých neskorších dní, môžeme 
sa z minulosti naučiť, ako čeliť 
budúcnosti.3

Po druhé, naša história nás učí, 
že rovnaké zásady, ktoré existovali 
v ranej Cirkvi, sú našimi základnými 
zásadami aj dnes. Toto poznanie  
a naše ciele — zvýšiť vieru a osobnú 
spravodlivosť, posilniť rodiny  
a domovy a pomôcť tým, ktorí 
sú v núdzi — poskytujú spojenie 

História	a	dedičstvo	Združenia	pomoci
Preštudujte si tento materiál, a ak je to vhodné, porozprávajte sa o ňom so sestrami, ktoré 
navštevujete. Použite otázky, aby ste pomohli posilniť vaše sestry a učinili zo Združenia pomoci 
aktívnu súčasť vášho vlastného života.
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medzi našou minulosťou a našou 
prítomnosťou.

Po tretie, keď si ceníme svoju 
históriu, môžeme sa lepšie podeliť o 
svoje duchovné dedičstvo. Prezident 
Henry B. Eyring, prvý radca v Prvom 
predsedníctve, povedal: „Odovzdávate 
oné dedičstvo spolu s tým ako 
pomáhate druhým obdržať dar 
pravej lásky. . . . História Združenia 
pomoci je zaznamenaná slovami 
a číslami, ale dedičstvo je odovzdá-
vané od srdca k srdcu.“ 4

A nakoniec, porozumenie našej 
histórie nám pomáha stať sa efek-
tívnou súčasťou Združenia pomoci  
v budúcnosti. Prezident Spencer W.  
Kimball (1895–1985) vysvetlil: 
„Vieme, že ženy, ktoré si hlboko 
cenia minulosť sa budú zaujímať o 
vytváranie spravodlivej budúcnosti.“ 5

Julie B. Becková, generálna prezidentka 
Združenia pomoci.

Z písiem.
Ester 9:28–29; Rímskym 16:1–2; 

pozri Alma 37:8; pozri Moroni 7:45–47

Z našej histórie
„Združenie pomoci je Pánova 

organizácia pre ženy.“ 6 Joseph Smith, 
ako prorok, zorganizoval Združenie 
pomoci 17. marca 1842. Rozličné 
malé skupiny na tomto prvom 
stretnutí boli oddanými ženami, 
podobnými dnešným sestrám zo 
Združenia pomoci. „Najmladšími 

boli tri tínedžerky, a najstaršou bola 
päťdesiatročná žena. Jedenásť žien 
bolo vydatých, dve boli vdovy, šesť 
bolo slobodných a stav jednej z nich 
je neznámy. Ich vzdelanie a zázemie 
bolo rôznorodé, rovnako ako ich eko-
nomické podmienky. Táto ich rôzno-
rodosť sa ešte viac zvýšila, keď člen-
stvo tejto organizácie rástlo, ale ony 
boli a neprestávajú byť jednotné.“ 7
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Čo môžem urobiť?
1. čo môžem urobiť, aby som 
pomohla sestrám, ktoré navšte-
vujem, obdržať dar pravej lásky?

2. s čím môžem tento mesiac 
začať, aby som pomohla vytvárať 
spravodlivú budúcnosť pre seba? 
Pre svoju rodinu? Pre iných?

Pre viac informácií kliknite na 
www.reliefsociety.lds.org.


