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Zdieľanie evanjelia  
od srdca k srdcu

Boh pošle ľuďom pripravených prijať evanjelium 
Svojich pripravených služobníkov, ktorí ho chcú 
zdieľať. Stalo sa to vo vašom vlastnom živote. 

Ako často sa to deje závisí od pripravenosti vašej mysle 
a vášho srdca.

Mám priateľa, ktorý sa modlí každý deň o to, aby 
stretol niekoho, kto je pripravený obdržať evanjelium. 
Nosí so sebou výtlačok Knihy Mormonovej navyše. Ve-
čer pred jedným krátkym výletom sa rozhodol nevziať 
si so sebou výtlačok, ale namiesto toho zobral kartičku 
na rozdávanie. No keď už bol pripravený odísť, obdržal 
duchovné nabádanie: „Vezmi so sebou Knihu Mormo-
novu.“ Jednu si dal do tašky.

Keď na výlete sedela vedľa neho žena, ktorú poznal, 
uvažoval: „Je to práve ona?“ Cestovala s ním aj naspäť. 
Premýšľal: „Ako mám začať hovoriť o evanjeliu?“

Namiesto toho sa ho tá žena opýtala: „Platíte desia-
tok vašej cirkvi, však?“ Odpovedal kladne. Povedala, 
že by tiež mala platiť desiatok svojej cirkvi, ale nerobila 
to. Potom sa spýtala: „Čo mi viete povedať o Knihe 
Mormonovej?“

Vysvetlil, že tá kniha je písmo, ďalšie svedectvo 
o Ježišovi Kristovi, preložené prorokom Josephom 
Smithom. Zdalo sa mu, že ju to zaujíma, tak siahol  

do svojej tašky a povedal: „Bol som inšpirovaný,  
aby som priniesol túto knihu so sebou. Myslím si,  
že je pre vás.“

Začala ju čítať. Keď sa rozchádzali, povedala:  
„My dvaja sa o tom budeme ešte veľa rozprávať.“

Čo môj priateľ nemohol vedieť – ale čo vedel Boh – 
bolo, že hľadala cirkev. Boh vedel, že pozorovala môjho 
priateľa a premýšľala, prečo ho jeho cirkev robí takým 
šťastným. Boh vedel, že sa spýta na Knihu Mormonovu 
a že bude ochotná dovoliť misionárom, aby ju učili. 
Bola pripravená. Takisto aj môj priateľ. Vy a ja môžeme 
byť tiež pripravení.

Príprava, ktorú potrebujeme je v našej mysli a v na-
šom srdci. Tá žena počula a zapamätala si slová o Knihe 
Mormonovej, o Pánovej znovuzriadenej Cirkvi a o pri-
kázaní platiť desiatky Bohu. A pocítila začiatok svedec-
tva pravdy vo svojom srdci.

Pán povedal, že zjaví pravdu našej mysli a nášmu 
srdcu Duchom Svätým (pozri NaZ 8:2). Väčšina ľudí, 
ktorých stretnete už začali túto prípravu. Počuli alebo  
čítali o Bohu a Jeho slovách. Ak sú ich srdcia dosta-
točne citlivé, pocítili, avšak slabo, potvrdenie pravdy.

Tá žena bola pripravená. Takisto aj môj pria-
teľ, Svätý neskorších dní, ktorý študoval Knihu 
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Mormonovu. Pocítil svedectvo o tom, že je to pravda 
a rozpoznal vedenie Ducha, aby si zobral so sebou 
výtlačok. Bol pripravený vo svojej mysli a vo svojom 
srdci.

Boh pripravuje ľudí, aby obdržali vaše svedectvo 
o znovuzriadenej pravde. Vyžaduje vašu vieru, a po-
tom čin zdieľať nebojácne to, čo sa pre vás a pre tých, 
ktorých milujete stalo takým vzácnym.

Pripravte sa zdieľať tým, že každý deň naplníte 
svoju myseľ pravdami evanjelia. Keď budete zacho-
vávať prikázania a ctiť si svoje zmluvy, budete cítiť 
svedectvo Ducha a ešte viac Spasiteľovej lásky k vám 
a k tým, ktorých stretnete.

Ak urobíte svoju časť, budete zažívať stále viac sladkú 
skúsenosť zo stretnutia s ľuďmi, ktorí sú pripravení počuť 
vaše svedectvo pravdy ponúknuté z vášho srdca do ich 
srdca.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Zvážte prečítanie posolstva s rodinou a prediskuto-
vanie predposledného odseku, kde prezident Eyring 
hovorí o spôsoboch, ako posilniť svedectvo. Diskutujte 
s rodinou o dôležitosti udržiavania svedectva, keď zdie-
ľate evanjelium. Deťom vo vašej rodine môže pomôcť 
hranie roly, ako sa deliť o svedectvo s priateľmi.

MLÁDEŽ
Vedieť, čo povedať

Ak sa cítite tak, že neviete dosť o evanjeliu, aby ste 
sa oň delili s ostatnými, nájdite upokojenie v týchto 

prísľuboch z písiem:
Pozdvihnite hlas svoj k tomuto ľudu; hovorte myš-

lienky, ktoré vložím do srdca vášho a nebudete pred 
ľuďmi zahanbení.

Pretože vám bude dané v pravú hodinu, áno, v pravú 
chvíľu, čo budete hovoriť (pozri NaZ 100:5 – 6).

„Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mo-
jom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám 
všetko, čo som vám hovoril“ (Ján 14:26).

Sú to úžasné sľuby, ale aby sme ich získali, musíme 
urobiť svoju časť. V tomto posolstve nás prezident Eyring 
učí ako: „Pripravte sa zdieľať [evanjelium] tým, že každý 
deň naplníte svoju myseľ pravdami evanjelia.“ Čo môžete 
robiť, aby ste naplnili svoju myseľ pravdami evanjelia?

DETI
Pripravte sa zdieľať

Prezident Eyring povedal, že dôležitý spôsob, akým sa 
pripravíme zdieľať evanjelium, je naplniť svoju myseľ 

pravdami evanjelia. Aké sú niektoré veci, ktoré by ste 
mohli urobiť, aby ste sa pripravili podeliť?
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Špeciálne potreby a  
poskytovanie služby
S modlitbou preštudujte tento materiál a, ak je to vhodné, prediskutujte ho so sestrami, 
ktoré navštevujete. Použite otázky, aby ste pomohli posilniť vaše sestry a urobiť Združenie 
pomoci aktívnou súčasťou vášho vlastného života.

Čo môžem urobiť?
1. Vyhľadávam osobnú inšpirá-
ciu, aby som vedela, ako od-
povedať na duchovné a časné 
potreby každej sestry, ktorá mi 
bola pridelená, aby som na ňu 
dohliadala?

2. Ako vedia sestry, na ktoré 
dohliadam, že sa zaujímam o  
ne a o ich rodiny?

Pre viac informácií choďte  
na reliefsociety.lds.org.
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Viera, rodina, útecha

„Potreby druhých sú stále prí-
tomné,“ povedal prezident 

Thomas S. Monson, „a každý z nás 
môže niečo učiniť, aby niekomu 
pomohol. . . . Kým nestratíme sami 
seba v službe druhým, nemá náš 
vlastný život žiadny zmysel.“ 1

Ako navštevujúce učiteľky mô-
žeme úprimne spoznať a milovať 
každú sestru, ktorú navštevujeme. 
Služba tým, ktoré navštevujeme 
vyplynie prirodzene z lásky, ktorú 
k nim máme (pozri Ján 13:34 – 35).

Ako môžeme spoznať duchovné 
a časné potreby svojich sestier, aby 
sme mohli poskytnúť službu, ktorá 
je potrebná? Ako navštevujúce 
učiteľky sme oprávnené obdržať in-
špiráciu, keď sa modlíme ohľadom 
tých, ktoré navštevujeme.

Udržiavanie pravidelného kon-
taktu so svojimi sestrami je tiež 
dôležité. Osobné návštevy, telefo-
náty, odkazy povzbudenia, e-maily, 
sedenie pri nej, úprimný kompli-
ment, komunikovanie s ňou počas 
zhromaždenia, pomáhanie jej v čase 
choroby alebo potreby a ostatné 
činy služby nám pomáhajú dozerať 
a posilňovať sa navzájom.2

Od navštevujúcich učiteliek je 
požadované, aby hlásili všetko, čo 

sa týka blaha sestier, ich zvláštnych 
potrieb a služby, ktorá im bola po-
skytnutá. Tieto druhy správ a naša 
služba sestrám nám pomáha preja-
vovať naše nasledovníctvo.3

Z písiem
Ján 10:14 – 16; 3. Nefi 17:7, 9; 

Moroni 6:3 – 4

Z našej histórie
Slúžiť si navzájom bolo vždy 

jadrom navštevujúceho učenia. 
Skrze trvalú službu prinášame lás-
kavosť a priateľstvo, ktoré presahuje 
mesačné návštevy. Je to práve naša 
starostlivosť, ktorá sa ráta.

„Mojou túžbou je požiadať naše 
sestry, aby sa prestali trápiť nad 
telefonátmi alebo štvrťmesačnými, 
alebo mesačnými návštevami,“ 
povedala Mary Ellen Smootová, 13. 
generálna prezidentka Združenia 
pomoci. Požiadala nás, aby sme sa 
„sústredili namiesto toho na vyživo-
vanie jemných duší.“ 4

Prezident Spencer W. Kimball 
(1895 – 1985) učil: „Je nevyhnutné, 
aby sme si v kráľovstve navzá-
jom slúžili.“ Už on rozpoznal, že 
nie každá služba musí byť hrdin-
ská. „Tak často naše činy služby 

pozostávajú z jednoduchých 
povzbudení alebo z dávania . . . 
z pomoci so všednými úlohami,“ 
povedal, „ale aké nádherné dô-
sledky môžu vzniknúť . . . z malých, 
ale rozvážnych skutkov!“ 5

POZNÁMKY
1. Thomas S. Monson, „Čo môžem dnes pre 

niekoho urobiť?“ Generálna konferencia 
október 2009, 105.

2. Pozri Handbook 2: Administering the 
Church (2010), 9.5.1.

3. Pozri Handbook 2, 9.5.4.
4. Mary Ellen Smootová, v Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 117.

5. Teachings of Presidents of the Church:  
Spencer W. Kimball (2006), 82.


