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Aká veľká bude  
vaša radosť

V živote je len málo sladších a dlhšie trvajúcich 
radostí ako poznanie, že ste pomohli ostatným 
prijať do svojho srdca znovuzriadené evanje-

lium Ježiša Krista. Každý člen Cirkvi má šancu zakúsiť 
takúto radosť. Keď sme boli pokrstení, prisľúbili sme, že 
budeme stáť ako svedkovia Boží vo všetkých dobách 
a vo všetkých veciach, a na všetkých miestach, kde 
môžeme byť, až do smrti, aby sme mohli byť Bohom 
vykúpení a počítaní medzi tých z prvého vzkriesenia, 
aby sme mohli mať večný život (pozri Mosiáš 18:9).

Všetci členovia prijímajú časť prikázania daného 
Cirkvi, aby priniesla evanjelium Ježiša Krista svetu, nech 
už žijú kdekoľvek a akokoľvek dlho. Pán jasne vyhlásil: 
Hľa, posielam vás svedčiť ľuďom a varovať ich, a patrí 
sa každému človeku, ktorý bol varovaný, aby varoval 
svojho blížneho (pozri NaZ 88:81). Misionári na plný 
úväzok majú moc učiť tých, ktorí ešte nie sú členmi 
Cirkvi. Členovia Cirkvi majú moc nájsť tých, ktorých Pán 
pripravil na to, aby ich misionári učili.

Musíme prejaviť našu vieru v to, že Pán pripravil ľudí  
v našom okolí na to, aby boli učení. On vie, kto sú  
a kedy sú pripravení a môže nás k nim priviesť mocou 
Ducha Svätého a poskytnúť nám slová, ktorými ich po-
zveme k výučbe. Prísľub daný Pánom misionárovi v roku 
1823 je tiež prísľubom, ktorý dáva nám pri našom povo-
laní nájsť ľudí pripravených na to, aby ich učili misionári. 

Pán povedal, že mu pošle Utešiteľa, ktorý ho naučí  
pravdu a cestu, ktorou má ísť, a ak bude verný, bude  
ho opäť korunovať snopmi (pozri NaZ 79:2–3).

Prísľub veľkej radosti pre verného misionára je tiež 
prísľubom pre nás, verných členov, ktorých srdcia bijú 
pre misionársku prácu.

Pán povedal, že ak budeme mať veľkú radosť s jed-
nou dušou, ktorú sme priviedli k Nemu do kráľovstva 
Jeho Otca, akú veľkú budeme mať radosť, ak privedieme 
mnoho duší k Nemu!

Máme pred sebou Jeho evanjelium, Jeho skalu a Jeho 
spásu.

Ak požiadame Otca v Jeho mene, vo viere veriac, že 
obdržíme, budeme mať Ducha Svätého, ktorý zjavuje 
všetky veci, ktoré sú nutné pre deti ľudské (pozri NaZ 
18:16–18).

Okrem toho, že nám Duch Svätý pomáha rozpoznať 
a pozvať tých, ktorí sú pripravení byť učení, Pán povolal 
a vyškolil vedúcich, aby nás viedli. Prvé predsedníctvo 
vo svojom liste z 28. februára 2002 vložilo na biskupov 
a zbory väčšiu zodpovednosť za misionársku prácu.1 
Výkonný výbor kňazstva s pomocou rady zboru alebo 
pobočky vytvára misionársky plán jednotky. V tomto 
pláne sú návrhy, ako môžu členovia nájsť tých, ktorí sú 
pripravení byť učení misionármi. Je tu osoba, ktorá sa 
volá misionársky vedúci zboru alebo pobočky. Tento 
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misionársky vedúci má úzky kontakt s misionármi na 
plný úväzok a s ich záujemcami.

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete lepšie splniť svoj 
osobný záväzok pomôcť pri hľadaní ľudí, ktorých môžu 
učiť misionári. Ten najjednoduchší spôsob je ten najlepší.

Modlite sa o to, aby vás Duch Svätý viedol. Rozprá-
vajte sa s miestnymi vedúcimi a misionármi, požiadajte 
ich o návrhy a prisľúbte im svoju pomoc. Povzbuďte tých, 
ktorí sú spolu s vami zapojení do tejto práce. A vždy 
vo všetkom, čo hovoríte a čo robíte svedčite, že Ježiš je 
Kristus a že Boh odpovedá na modlitby.

Svedčím, že Duch Svätý vás povedie k tým, ktorí 
hľadajú pravdu, keď sa budete modliť o toto vedenie 
a nasledovať ho. A viem z vlastnej skúsenosti, že vaša 
radosť bude trvalá spolu s tými, ktorí sa rozhodnú prijať 
evanjelium do svojho srdca, a potom vytrvať vo viere.

Poznámka
1. Pozri „News of the Church: Ward and Branch Missionary Work  

Emphasized“,  Liahona, august 2002, 4.

UčEniE z toHto Posolstva

•	 Príručka	Teaching, No Greater Call	nás	učí,	aby	sme	
povzbudzovali	tých,	ktorých	učíme,	aby	si	stanovili	
ciele,	ktoré	im	pomôžu	žiť	podľa	zásad,	ktoré	sa	nau-
čili	(pozri	stranu	159).	Spolu	s	rodinou	premýšľajte	nad	
požehnaniami	misionárskej	práce,	ktoré	spomenul	
prezident	Eyring	a,	ak	cítite	nabádanie,	vyzvite	rodinu,	
aby	si	stanovila	ciele	pre	delenie	sa	o	evanjelium.

•	 Zvážte,	že	s	rodinou	prediskutujete	spôsoby,	akými	
sa	môžu	podeliť	o	evanjelium,	majúc	na	pamäti	radu	
prezidenta	Eyringa,	že	„najjednoduchší	spôsob	je	ten	
najlepší“.	Ak	sa	chcete	naučiť	viac	o	brainstormingu,	
pozrite	Teaching, No Greater Call,	strana	160.

MládEž
Mnohí misionári môjho života
Elizabeth s. stilesová

Keď	som	prvýkrát	prišla	na	zhromaždenie	s	misio-
nármi,	uvidela	som	tam	ľudí,	s	ktorými	som	vyras-

tala	a	ktorých	som	poznala	zo	susedstva.	Uvidela	som	
jednu	z	mojich	najlepších	priateliek	zo	školy,	tajomníčky	
zo	základnej	a	strednej	školy,	dievča,	ku	ktorému	som	sa	

v	minulosti	správala	dosť	nepekne	a	dokonca	mladého	
muža,	do	ktorého	som	raz	bola	tajne	zaľúbená.

Každá	táto	osoba	na	mňa	hlboko	zapôsobila.	Moja	
najlepšia	priateľka	bola	bezúhonná	mladá	žena	a	práve	
kvôli	nej	som	sa	rozhodla,	že	sa	budem	i	naďalej	zaujímať	
o	Cirkev.	Tajomníčky,	ktoré	si	ma	pamätali	zo	školy	mi	
pomohli	zistiť,	že	som	dôležitá.	Od	mladej	ženy,	ktorá	ma	
objala	napriek	tomu,	že	som	sa	k	nej	v	minulosti	nepekne	
správala,	som	sa	naučila	o	božej	a	pravej	láske.	Chlapec,	
do	ktorého	som	bola	ako	tínedžerka	tajne	zamilovaná	
bol	pre	mňa	dobrým	príkladom,	rozpoznala	som	jeho	
svetlo	a	chcela	som	byť	v	jeho	blízkosti.

Tieto	skúsenosti	mi	pomohli	naučiť	sa,	že	ešte	pred	
mojim	prvým	stretnutím	s	misionármi	ma	Nebeský	Otec	
pripravil	na	prijatie	evanjelia	prostredníctvom	ľudí,	kto-
rých	umiestnil	v	mojom	okolí.	Od	nich	som	sa	naučila,	
že	malé	veci,	ktoré	robíme,	môžu	mať	veľký	dopad.	Ale	
to	najdôležitejšie,	naučila	som	sa,	že	misionárska	práca	
začína	u	mňa.

dEti
Evanjelium—dar, o ktorý  
sa máme deliť

Slovo	evanjelium	znamená	všetky	učenia	a	obrady,	
ktoré	nám	dal	Ježiš	Kristus	a	Jeho	proroci.	Evanjelium	
je	ako	košík	plný	darov	od	Nebeského	Otca.	Vy	môžete	
pomôcť	dať	tieto	dary	ostatným	ľuďom.	S	kým	by	ste	sa	
mohli	podeliť	o	dar	evanjelia?

Prečítajte	každý	z	týchto	veršov	a	zapíšte	si	či	nakres-
lite	niektoré	dary,	ktoré	sú	zahrnuté	v	evanjeliu.

1.	Jakub	5:14–15
2.	Mosiáš	16:6–7
3.	3.	Nefi	18:1–10
4.	NaZ	20:72–73
5.	NaZ	33:16
6.	NaZ	89:4,	18–21
7.	NaZ	132:46
8.	NaZ	137:10
9.	NaZ	138:32–34
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Prorok Joseph Smith založil 
Združenie pomoci ako neod-

mysliteľnú súčasť Cirkvi. Dúfame, 
že ako predsedníctvo vám môžeme 
pomôcť porozumieť tomu, prečo 
je Združenie pomoci pre váš život 
nevyhnutné.

Vieme, že ženy v Novom zákone 
preukazovali vieru v Ježiša Krista  
a spolupracovali na Jeho diele.  
V Lukášovi 10:39 sa hovorí o Márii, 
ktorá „si sadla Pánovi k nohám 
a počúvala Jeho slová“. V Jánovi 
11:27 Marta vydáva svedectvo  
o Kristovi: „Povedala mu: Áno, 
Pane, ja som uverila, že Ty si 
Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť 
na svet.“ Skutky 9:36, 39 hovoria, 
že tam „bola . . . učeníčka menom 
Tabita . . . bohatá na dobré skutky. 
. . . obstúpili všetky vdovy . . . uka-
zujúc sukne a plášte, čo im uro-
bila.“ Féba, v Rímskym 16:1–2 bola 
služobníčkou v cirkvi a „pomáhala 
mnohým“.

Tieto vzory viery, svedectva  
a služby pokračovali v neskorších 
dňoch Cirkvi a boli zlegalizované 
zorganizovaním Združenia pomoci. 
Julie B. Becková, generálna prezi-
dentka Združenia pomoci, učila: 
„Práve tak ako Spasiteľ pozval Máriu 
a Martu v Novozákonnej dobe, aby 

Znovuzriadenie	všetkých	vecí
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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sa podieľali na Jeho diele, ženy 
v tejto dispenzácii majú oficiálne 
poverenie podieľať sa na Pánovom 
diele. . . . Organizácia Združenia 
pomoci v roku 1842 mobilizovala 
spoločnú silu žien a ich konkrétne 
úlohy pri budovaní Pánovho 
kráľovstva.“ 1

Naše dielo uskutočňujeme tým, 
že sa zameriavame na ciele Združe-
nia pomoci: rásť vo viere a osobnej 
spravodlivosti, posilňovať svoje ro-
diny a domovy a vyhľadávať a slúžiť 
tým, ktorí sú v núdzi.

Svedčím, že Združenie pomoci 
bolo božsky zorganizované,  
aby pomáhalo pri diele spásy. 
Každá sestra zo Združenia po-
moci má neodmysliteľnú úlohu  
v uskutočňovaní tohto posvät-
ného diela.
Silvia H. Allredová, prvá radkyňa  
v generálnom predsedníctve  
Združenia pomoci.

Z písiem.
Joel 2:28–29; Lukáš 10:38–42; 

Efezským 1:10

Z našej histórie
Sestra Julie B. Becková učila, 

že „skrze proroka Josepha Smitha 
vieme, že Združenie pomoci bolo 

oficiálnou súčasťou znovuzria-
denia.“ 2 Proces znovuzriadenia 
začal Prvý videním v roku 1820 
a pokračoval riadok za riadkom, 
predpis za predpisom (pozri 
NaZ 98:12). Keď bolo 17. marca 
1842 Združenie pomoci oficiálne 
zorganizované, prorok učil ženy 
o ich neodmysliteľnom mieste v 
znovuzriadenej Cirkvi. Povedal: 
„Cirkev by nikdy nebola doko-
nale zorganizovaná, keby neboli 
zorganizované ženy.“ 3

Poznámky
1. Julie B. Becková, „Fulfilling the Purpose of 

Relief Society“,  Liahona, november 2008, 
108.

2. Julie B. Becková, „Fulfilling the Purpose of 
Relief Society“, 108.

3. Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith (2007), 451.
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Čo môžem urobiť?
1. Aká	pomoc,	ktorú	môžem	
tento	mesiac	poskytnúť	 
mojím	sestrám,	môže	 
ilustrovať	vieru	učeníčok	 
Ježiša	Krista?

2. Ktoré	učenie	znovuzriade-
ného	evanjelia	mám	tento	me-
siac	študovať,	aby	som	posilnila	
svoje	svedectvo?

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


