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Správa pre nerozhodných 
misionárov

Učeníci Ježiša Krista boli vždy pod záväzkom, 
aby kázali Jeho evanjelium po celom svete 
(pozri Marek 16:15 – 16). Predsa len je však 

niekedy ťažké otvoriť svoje ústa a hovoriť o svojej viere 
tým, ktorí sú okolo nás. Hoci niektorí členovia Cirkvi 
majú prirodzený dar hovoriť iným o náboženstve, iní sú 
trochu nerozhodní či sa cítia nepríjemne, sú v rozpa-
koch alebo dokonca majú strach tak učiniť.

Dovoľte mi, aby som vám odporučil štyri veci, ktoré 
môže urobiť každý, aby splnil Spasiteľove poverenie 
kázať evanjelium každému stvoreniu (pozri NaZ 58:64).

Buďte svetlom
Môj obľúbený výrok, ktorý sa často prisudzuje 

Svätému Františkovi z Assisi, znie: „Káž evanjelium 
neustále, a ak je to potrebné, použi slová.“ 1 Tento výrok 
nepriamo hovorí, že tie najmocnejšie kázania sú často 
nevyslovené.

Keď sme bezúhonní a neustále žijeme podľa svojich 
zásad, ľudia si to všimnú. Keď z nás vyžaruje radosť 
a šťastie, všimnú si to ešte viac.

Každý chce byť šťastný. Keď ako členovia Cirkvi 
vyžarujeme svetlo evanjelia, ľudia môžu vidieť naše 
šťastie a pocítiť lásku Božiu, ktorá napĺňa a zaplavuje 
náš život. Chcú vedieť prečo. Chcú porozumieť tomu, 
ako sme to dosiahli.

To ich vedie k tomu, aby kládli otázky typu: „Prečo 
ste takí šťastní?“ alebo „Prečo máte vždy taký pozitívny 
postoj?“ Odpovede na tieto otázky samozrejme vedú 
k rozhovoru o znovuzriadenom evanjeliu Ježiša Krista.

Buďte zhovorčiví
Začať hovoriť o náboženstve – najmä svojim priate-

ľom a blízkym – sa môže zdať znepokojivé a náročné. 
Nemusí to tak byť. Ak máme trochu odvahy a zdravý 
rozum, môže byť zmienka o duchovných skúsenostiach 
alebo rozhovor o cirkevných aktivitách či akciách  
v bežnej konverzácii jednoduchá a priateľská.

Moja manželka Harriet je toho nádherným príkladom.  
Keď sme žili v Nemecku, vždy si našla spôsob, ako do  
rozhovoru s priateľmi a známymi vložiť zmienku o té-
mach vzťahujúcich sa k Cirkvi. Napríklad, keď sa niekto 
opýtal, aký mala víkend, povedala: „Túto nedeľu sme 
mali v našej Cirkvi úžasný zážitok! 16-ročný mladý muž 
mal pred 200 členmi našej kongregácie úžasný príhovor 
o tom, ako žiť čistým životom.“ Alebo „Naučila som sa 
niečo o 90-ročnej žene, ktorá uplietla viac ako 500 prikrý-
vok a darovala ich nášmu cirkevnému humanitárnemu 
programu, aby ich poslali ľuďom v núdzi po celom svete.“

Ľudia, ktorí to počuli, chceli obyčajne vedieť viac. 
Kládli otázky. A tie viedli k príležitostiam rozprávať sa 
o evanjeliu prirodzene, sebaisto, a nie nátlakovo.
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S príchodom internetu a sociálnych sietí je v dneš-
nej dobe ľahšie rozprávať o týchto veciach pri bežnom 
rozhovore, než tomu bolo predtým. To, čo potrebujeme 
je len odvaha tak učiniť.

Buďte plní milosti
Nanešťastie je tak ľahké byť nepríjemný. Príliš často 

sa stáva, že sa hádame, znevažujeme a odsudzujeme. 
Keď sa začíname hnevať, sme k ľuďom hrubí alebo 
ich zraňujeme, tou poslednou vecou, ktorú by chceli 
je zistiť o nás niečo viac. Nedá sa zistiť, koľko veľa ľudí 
buď odišlo z Cirkvi alebo do nej nikdy nevstúpilo, 
pretože niekto povedal niečo, čo im ublížilo alebo 
ich urazilo.

V dnešnom svete je tak veľa hrubosti. Vďaka tomu, 
že internet poskytuje anonymitu, je omnoho ľahšie 
online povedať niečo zraňujúce alebo urážajúce. 
Nemali by sme mať, ako nádejní nasledovníci nášho 
mierumilovného Krista, vyšší, veľkorysejší štandard? 
Písma učia: „Vaša reč nech je vždy milá, ducha-
plná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať“ 
(Kolosenským 4:6).

Páči sa mi tá myšlienka, že naše slová majú byť 
čisté ako bezoblačná obloha a plné milosti. Viete si 
predstaviť, aké by boli naše rodiny, zbory, národy  
a dokonca celý svet, ak by sme si osvojili túto  
ednoduchú zásadu?

Buďte naplnení vierou
Niekedy si pripisujeme príliš veľa zásluh alebo príliš 

veľa viny, čo sa týka toho, či ostatní prijmú evanjelium. 
Je dôležité, aby sme mali na pamäti, že Pán od nás neo-
čakáva, že niekoho obrátime.

Obrátenie neprichádza tým, že niečo povieme, ale 
skrze nebeskú službu Ducha Svätého. Niekedy je všetko 
čo treba len jedna veta nášho svedectva alebo naša skú-
senosť, ktorá obmäkčí srdce alebo otvorí dvere, ktoré 
privedú iných k tomu, že zakúsia božské pravdy skrze 
nabádania Ducha.

Prezident Brigham Young (1801 – 1877) pove-
dal, že vedel, že evanjelium je pravdivé, keď „uvi-
del muža, ktorý nebol zhovorčivý, ani nemal talent 
rečníka, a ktorý mohol povedať len toto: ,Ja viem, 

mocou Ducha Svätého, že Kniha Mormonova je prav-
divá a že Joseph Smith je Pánov prorok.‘“ Prezident 
Young povedal, že keď počul toto skromné svedec-
tvo, „Duch Svätý postupoval od tohto človeka, osvie-
til moje porozumenie, a svetlo, sláva a nesmrteľnosť 
sa zjavili predo mnou“ 2.

Bratia a sestry, majte vieru. Pán môže zdokonaliť 
slová, ktoré vyslovíte, a učiniť ich mocnými. Boh vás 
nežiada o to, aby ste niekoho obrátili, ale skôr aby ste 
otvorili svoje ústa. Nie je to vaša úloha niekoho obrátiť 
– to prináleží osobe, ktorá počúva a Duchu Svätému.

Každý člen misionárom
Moji drahí priatelia, v dnešnej dobe máme omnoho 

viac možností otvárať svoje ústa a deliť sa s ostatnými 
o radostné zvesti evanjelia Ježiša Krista. Pre každého je 
tu možnosť – dokonca i pre váhavého misionára – aby 
sa podieľal na tomto veľkom diele. Každý z nás môže 
nájsť spôsob, ako použiť svoje vlastné špecifické talenty 
a záujmy, aby sme podporili toto veľké dielo, ktoré 
naplní svet svetlom a pravdou. Ak tak činíme, nájdeme 
radosť, ktorá prichádza k tým, ktorí sú dostatočne verní 
a odvážni, aby stáli ako svedkovia Boží vo všetkých 
dobách (pozri Mosiáš 18:9).

POZNÁMKY
1. Svätý František z Assisi, vo William Fay a Linda Evans Shepherdová, 

Share Jesus without Fear (1999), 22.
2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 67.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Jedným z efektívnych spôsobov výučby je „povzbu-
dzovať tých, ktorých učíte, aby si stanovili ciele, ktoré im 
môžu pomôcť žiť podľa zásad, ktoré vyučujete“ (pozri 
Teaching, No Greater Call [1999], 159). Uvažujte nad 
tým, že vyzvete tých, ktorých učíte, aby si s modlitbou 
stanovili cieľ, že sa tento mesiac podelia o evanjelium 
s jedným alebo viacerými ľuďmi. Rodičia si môžu s mlad-
šími deťmi pohovoriť o tom, ako by mohli oni pomôcť. 
Mohli by ste tiež pomôcť členom rodiny s nápadmi 
alebo by ste mohli hrať rôzne úlohy, aby ste si nacvičili, 
ako zahrnúť evanjelium do bežného rozhovoru a pre-
mýšľať o nastávajúcich cirkevných aktivitách, na ktoré 
by mohli pozvať priateľov.
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MLÁDEŽ
Podeliť sa s priateľmi
Adriana Vásquezová

Jedného dňa, keď som študovala na seminár, mala 
som nádherný a zreteľný pocit. Keď som si čítala to, 

čo sme mali na lekciu na ďalší deň, uvidela som zrazu 
tvár priateľky zo školy a mala som silný pocit, že by som 
sa s ňou mala podeliť o svoje svedectvo.

Napriek tomu, že tento pocit bol úplne jasný, mala 
som strach. Bála som sa, že by ma mohla moja pria-
teľka odmietnuť, najmä preto, lebo sa mi nezdalo, že 
by to bol ten typ dievčaťa, čo by malo záujem vstúpiť 
do Cirkvi.

 Spomenula som si na príhovor sestry Mary N. 
Cookovej z generálneho predsedníctva Mladých žien,  
v ktorom nás vyzvala, aby sme pracovali usilovnejšie  
a aby sme boli odvážne.1 Chcela som byť takou, tak som 
tomu dievčaťu napísala list a vydala som svedectvo o prav-
divosti Cirkvi a o mojej láske ku Knihe Mormonovej. Na 
druhý deň som vložila výtlačok Knihy Mormonovej spolu 
so svojím listom do jej tašky.

 Na moje prekvapenie bola moja priateľka veľmi 
otvorená evanjeliu. Každý deň mi hovorila o tom, čo sa 
naučila, keď študovala Knihu Mormonovu. O niekoľko 
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týždňov som ju predstavila misionárom. Takmer okam-
žite obdržala potvrdenie od Ducha Svätého, že to, čo sa 
naučila, je pravdivé. Spolu s misionármi sme plakali, keď 
nám rozprávala o svojich pocitoch. Čoskoro bola moja 
priateľka pokrstená a jej rodičia boli prekvapení, keď 
videli, ako sa zmenila.

 Som veľmi šťastná, že som prekonala svoj strach 
a pomohla jej priniesť evanjelium do jej života.

POZNÁMKA
1. Pozri Mary N. Cooková, „Nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávajte!“  

Generálna konferencia, apríl 2010, 142 – 145.

DETI
Môžem byť svetlom pre druhých

Prezident Uchtdorf hovorí, že na to, aby sme boli pre 
druhých svetlom, by mali naše slová byť „čisté ako 

bezoblačná obloha a plné milosti“. Naša reč by mala byť 
šťastná, úctivá a milá. Čo môžete urobiť alebo povedať, 
aby ste boli pre druhých svetlom? Do svojho denníka si 
zapíšte päť pekných vecí, ktoré chcete povedať členom 
svojej rodiny alebo priateľom.



1

P O S O L S T V O  N A V Š T E V U J Ú C I C H  U Č I T E L I E K ,  F E B R U Á R  2 0 1 3

Obrátení k Pánovi
S modlitbou preštudujte tento materiál a diskutujte o ňom, tak ako to je vhodné,  
so sestrami, ktoré navštevujete. Používajte otázky, aby ste posilnili vaše sestry a aby 
sa Združenie pomoci stalo aktívnou súčasťou vášho vlastného života. Viac informácií 
nájdete na reliefsociety.lds.org.
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Viera, rodina, pomoc

Sestry, ktoré sú nové v Cirkvi 
– vrátane Mladých žien, ktoré 

vstupujú do Združenia pomoci, 
sestier, ktoré sa stali opäť aktívne a 
novoobrátených sestier – potrebujú 
podporu a priateľstvo navštevujú-
cich učiteliek. „Zapojenie členov je 
nevyhnutné pre to, aby sme udr-
žali obrátených a priviedli späť k 
plnej aktivite neaktívnych členov,“ 
povedal Starší M. Russell Ballard 
z Kvóra dvanástich apoštolov. „Majte 
víziu, že Združenie pomoci . . . sa 
môže stať [jedným z] najmocnejších 
zdrojov vytvárania priateľstiev, ktorý 
v Cirkvi máme. Včas sa napriahnite 
k tým, ktorí boli učení a sú znovu 
aktívni a majte ich radi v Cirkvi 
v rámci vašej organizácie.“ 1

Ako členky Združenia pomoci 
môžeme pomôcť novým členkám 
naučiť sa základné cirkevné prak-
tiky, ako sú:

•	 Pripraviť	si	príhovor.
•	 Vydať	svedectvo.
•	 Žiť	podľa	zákona	pôstu.
•	 Platiť	desiatky	a	iné	obete.
•	 Spolupracovať	na	práci	na	rodin-

nej histórii.
•	 Vykonávať	krsty	a	konfirmácie	za	

svojich zosnulých predkov.

„Aby sa noví členovia cítili v cir-
kvi dobre a vítaní, potrebujú na to 
pozorných priateľov,“ povedal Starší 
Ballard.2 My všetky, ale najmä nav-
števujúce učiteľky, máme dôležitú 
povinnosť spriateliť sa s novými 
členmi, a tak im pomôcť stať sa 
pevne obrátenými k Pánovi (pozri 
Alma 23:6).

Z písiem
2. Nefi 31:19 – 20; Moroni 6:4

Z našej histórie
„S neustále sa zvyšujúcim  

počtom obrátených,“ po-
vedal Gordon B. Hinckley 
(1910 – 2008), „sa musíme stále 
viac snažiť pomáhať im, aby našli 
svoju cestu. Každý z nich potre-
buje tri veci: priateľa, zodpoved-
nosť a výživu dobrým slovom 
Božím (pozri Moroni 6:4).“ 3

Navštevujúce učiteľky sú v pozícii, 
aby pomohli tým, na ktoré dohlia-
dajú. Často najprv vzniká priateľstvo,  
ako sa to stalo v prípade mladej  
sestry zo Združenia pomoci, ktorá  
bola navštevujúcou učiteľkou  
jednej staršej sestry. Príliš sa im  
nedarilo ` spriateliť sa, až 

kým spolu nepracovali na jednom 
projekte, kde spolu upratovali. Stali 
sa z nich priateľky, a keď sa spolu 
zhovárali o Posolstve navštevujúcich 
učiteliek, obe boli vyživované dob-
rým slovom Božím.

Prezident Joseph Fielding Smith 
(1876 – 1972) povedal Združeniu 
pomoci, že „je dôležitou súčasťou 
kráľovstva Božieho na zemi a . . . 
pomáha svojim verným členkám 
získať večný život v kráľovstve 
nášho Otca“.4

POZNÁMKY
1. M. Russell Ballard, „Members Are the Key“, 

Liahona, september 2000, 18.
2. M. Russell Ballard, Liahona, september  

2000, 17.
3. Gordon B. Hinckley, „Every Convert  

Is Precious“, Liahona, február 1999, 9.
4. Joseph Fielding Smith, v Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 97.

Čo môžem urobiť?
1. Modlím sa za svoju spoloč-
níčku a žiadam o to, aby nás 
viedol Duch, keď slúžime svojim 
sestrám?

2. Akými spôsobmi môžeme 
slúžiť každej sestre a dohliadať 
na ňu, aby vedela, že sa o ňu 
skutočne zaujímame?


