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Gospod potrebuje 
misijonarje

Lani sem oktobra na generalni konferenci prosil 
za več misijonarjev. Vsak vreden, zmožen fant 
bi se moral pripraviti za služenje misijona. Mi

sijonarsko služenje je duhovniška dolžnost — obveza, 
ki jo Gospod pričakuje od nas, katerim je bilo toliko 
dano. Mladeniči, opominjam vas, da se pripravite na 
služenje misijona. Ostanite čisti in vredni predstavljati 
Gospoda. Ohranjajte zdravje in moč. Proučujte svete 
spise. Udeležujte se seminarja in inštituta, če sta na 
voljo. Dobro poznajte misijonarski priročnik Pridigajte 
moj evangelij.

Sestre, čeprav nimate iste duhovniške odgovornosti, 
kakor jo imajo mladeniči, da služijo redni misijon, tudi 
ve dragoceno prispevate kot misijonarke in vaše služe
nje pozdravljamo.

Starejše brate in sestre v Cerkvi bi rad spomnil, da 
Gospod potrebuje veliko več takšnih kot vi, da bi slu
žili redni misijon. Tiste, ki še niste v tistem življenjskem 
obdobju, ko bi lahko služili kot starejši misijonarji, ro
tim, da se sedaj pripravite, da boste nekega dne s par
tnerjem to lahko naredili. Le nekajkrat boste v življenju 
lahko deležni prijetnega duha in zadovoljstva, ki izhaja 
iz skupnega rednega služenja pri Jezusovem delu.

Morda ste nekateri sramežljivi po naravi in menite,  
da se niste sposobni pritrdilno odzvati na klic po služe
nju. Vedite, da je to Gospodovo delo in da smo takrat, 
ko opravljamo Gospodove zadolžitve, upravičeni do 

Gospodove pomoči. Gospod oblikuje hrbet, da nosi 
breme, ki mu je naprteno.

Drugi, ki so vredni služiti, morda čutijo, da imajo 
pomembnejše prioritete. Dobro pomnim Gospodovo 
obljubo: »Kajti tiste, ki me častijo, častim.« (1 Sam 2:30) 
Nihče od nas ne bo nebeškemu Očetu in Odrešeniku 
izkazal večjega spoštovanja, kot če mu ob služil kot pre
dani, sočutni misijonar.

Vzor takšnega služenja je bila misijonarska izkušnja 
Juliusza in Dorothy Fussek, ki sta bila poklicana na mi
sijona na Poljskem. Brat Fussek se je na Poljskem rodil. 
Govoril je tamkajšnji jezik. Rad je imel ta narod. Sestra 
Fussek se je rodila v Angliji in je o Poljski vedela le malo, 
o njenih ljudeh pa ničesar. Ker sta Gospodu zaupala, sta 
se podala na svojo zadolžitev. Delo je bilo osamljeno, 
njuna naloga ogromna. Tistikrat na Poljskem še ni bilo 
misijona. Fussekova sta bila zadolžena, da pripravita pot, 
zato da bo lahko ustanovljen misijon.

Ali sta starešina in sestra Fussek obupala, ker je bila 
njuna zadolžitev tako ogromna? Niti za trenutek. Vedela 
sta, da ju je poklical Bog. Molila sta se na njegovo bo
žansko pomoč in se z vsem srcem predala svojemu delu.

Naposled se je starešina Russell M. Nelson iz zbora 
dvanajstih apostolov, starešina Hans B. Ringger, takrat 
sedemdeseteri, in jaz skupaj s starešino Fisskom sestali 
z ministrom za verske zadeve, Adamom Wopatko, na 
poljski vladi. Slišali smo ga reči: »Vaša cerkev je tukaj 
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dobrodošla. Lahko zgradite svoje zgradbe, lahko pošilja
te svoje misijonarje. Ta človek,« in je pokazal na Juliusza 
Fusska, »dobro služi vaši cerkvi. Lahko ste hvaležni za 
njegov vzor in delo.«

Prav kakor Fussekova tudi mi delajmo, kar bi morali 
delati za Gospoda. Potem bomo skupaj z Juliuszem in 
Dorothy Fussek lahko ponavljali Psalm:

»Moja pomoč je od Gospoda, ki je naredil nebo  
in zemljo. [...] Tvoj varuh ne dremlje. Glej, ne dremlje, 
ne spi, Izraelov varuh.« (Ps 121:2–4)

Nauki Tega Sporočila

Teaching, No Greater Call navaja: »Spregovorite  
o osebni izkušnji o tem, kako vam je to, da ste živeli 
po evangelijskem načelu, blagoslovilo življenje. tiste, 
ki jih učite, prosite, naj na kratko spregovorijo o svojih 
izkušnjah.« (1999, str. 159) to sporočilo preberite, nakar 
prosite, družinske člane vprašajte, za koga je predsed-
nik monson rekel, naj služi misijon. Spregovorite o iz-
kušnjah, ki ste jih imeli vi ali kdo drug, ki je služil redni 
misijon. ali pa spregovorite o svojih načrtih, da boste 
v prihodnje služili misijon. družinske člane prosite, naj 
spregovorijo o svojih načrtih in pozitivnih izkušnjah.

MladiNa
S kolesom v prihodnost
peter evans in richard M. romney

veliko fantov se finančno pripravi za služenje 
misijona. v afriki del teh priprav pomeni to, da 

zaslužiš dovolj denarja za potni list. Sedrick tshiambine 
je toliko, kolikor je potreboval, zaslužil tako, da se  
je lotil prodaje: na kolo je naložil banane in jih 
prodajal.

Sedrick živi v luputi v demokratični republiki Kongo. 
Je eden od petinštiridesetih fantov v okrožju luputa, ki 
dela zato, da bi denar prihranil za potni list, da bo šel na 

misijon. v demokratični republiki Kongo potni list stane 
250 dolarjev, kar pomeni približno dve tretjini hiše.

toda Sedrick je bil neustrašen. denar za misijon je 
prislužil tako, da je prekolesaril od petnajst do trideset 
kilometrov iz lupute do vasic, kjer je kupil banane, se 
nato s kolesom, natovorjenim s tem sadjem, odpeljal 
čez vročo afriško savano, da bi banane prodal v mestu. 
vsak teden je po prašnih cestah prepotoval približno 
180 kilometrov in samo enkrat se je zato, ker tovor ni 
bi enakomerno razporejen, prevrnil.

Sedrick je s svojim prizadevanjem vsak teden zaslu-
žil približno 1,25 dolarja oziroma 65 dolarjev na leto. 
potreboval je štiri leta, da je dovolj prihranil za nakup 
potnega lista, toda sedaj ve, da bo v prihodnosti služil 
redni misijon, ker se je finančno pripravil, da se bo lah-
ko odzval vpoklicu na misijon.

oTroci
pripravil se bom, ko sem še majhen

Zato da boste otrokom pomagali, da si bodo zapom-
nili, da jih je predsednik monson poklical, naj se 

pripravijo na služenje misijona, premislite, da bi nap-
ravili priznanje z besedilom, ki naj ga otroci podpišejo 
in ki naj jih opominja tako, da ga obesijo na steno ali 
vložijo v dnevnik.

pripravil Se boM
predsednik thomas S. monson me je poklical,  

naj se pripravim na služenje misijona. Zato bom:

•	 ostal	čist	in	vreden	predstavljati	Gospoda.	
•	 ohranjal	zdravje	in	moč.
•	 molil	in	preučeval	svete	spise.

pripravil se bom na služenje misijona.

(podpis)
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eliza R. Snow se je spominjala, da 
je prerok Joseph Smith učil, da 

»čeprav je ime [Društvo za pomoč] 
nemara sodobnega izvora, je sama 
ustanova starodavnega«.1

Nebeški Oče in njegov Sin, Jezus 
Kristus, sta se prikazala Josephu 
Smithu in preko njega obnovila pol
nost evangelija na Zemlji. Društvo 
za pomoč je bilo del te obnove. Or
ganizacija Cerkve ni bila zaključena, 
dokler niso bile organizirane sestre.2

V prihodnjih mesecih nam bo 
vsako sporočilo za obiskujoče po
učevanje dalo priložnost, da bomo 
spoznavali zgodovino Društva za 
pomoč in njegov del pri evange
lijski obnovi. Iz več razlogov naša 
zgodovina ni le pomembna, temveč 
bistvena. 

Prvič, razumevanje zgodovi
ne nas navdihuje, da smo takšne 
ženske, kakršne nas Bog potrebuje. 
Če sledimo vzoru plemenitih žensk 
svetih iz poslednjih dni, se iz zgodo
vine lahko učimo, kako se soočati  
s prihodnostjo. 3

Drugič, naša zgodovina nas uči, 
da so ista načela, kakršna so obsta
jala v zgodnji Cerkvi, naša temeljna 
načela danes. To znanje in naši 
nameni — da bi povečale vero in 
osebno pravičnost, krepile družine 
in domove ter pomagale ljudem  
v stiski — povezujejo našo prete
klost in našo prihodnost.

Tretjič, če cenimo svojo 

Zgodovina in dediščina društva za pomoč
Preučite gradivo in se o njem ustrezno pogovorite s sestrami, ki jih obiskujete. Uporabite vprašanja, s katerimi 
boste okrepili sestre in zaradi katerih bo Društvo za pomoč postalo dejavni del vašega življenja.
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zgodovino, lahko bolje oznanjamo 
svojo duhovno dediščino. Predsed
nik Henry B. Eyring, prvi svetova
lec v Prvem predsedstvu, je dejal: 
»Dediščino predajate, ko drugim 
pomagate, da sprejmejo dar dobrot
ljivosti. […] Zgodovina Društva za 
pomoč je zabeležena z besedami in 
v številkah, toda dediščina se preda
ja iz srca v srce.« 4

Razumevanje naše zgodovi
ne nam navsezadnje pomaga, da 
postanemo učinkoviti del prihod
nosti Društva za pomoč. Predsednik 
Spencer W. Kimball (1895–1985) je 
pojasnil: »Vemo, da bodo ženske, 
ki globoko cenijo preteklost, hotele 
oblikovati pravično prihodnost.« 5

Julie B. Beck, generalna predsednica 
Društva za pomoč.

Iz svetih spisov
Est 9:28–29; Rim 16:1–2; Al 37:8; 

Mor 7:45–47

Iz naše zgodovine
»Društvo za pomoč je Gospodova 

organizacija za ženske.« 6 Ko je bil pre
rok Joseph Smith v ječi, je 17. marca 
1842 organiziral Društvo za pomoč.

 Majhna, raznolika skupina na 
prvem sestanku so bile predane 
ženske, podobno kot so sestre 
Društva za pomoč danes. »Najmlajše 
so bile tri najstnice, najstarejša pa 
ženska pri svojih petdesetih. Enajst 
žensk je bilo poročenih, dve sta bili 

vdovi, šest jih je bilo neporočenih, 
poročni status ene pa je neznan. 
Njihova izobrazba in ozadje sta 
se močno razlikovala, kakor so se 
tudi njihove ekonomske okoliščine. 
Njihova raznolikost se je velikokrat 
povečala, ko je članstvo organizacije 
še naprej raslo, toda bile so in še 
vedno so eno.« 7
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Kaj lahko naredim?
1. Kaj lahko naredim, da bom 
sestram, ki jih obiskujem, poma-
gala prejeti dar dobrotljivosti?

2. Kaj lahko začnem delati 
ta mesec, s čimer bom začela 
oblikovati svojo pravično prihod-
nost? pravično prihodnost svoje 
družine? drugih?

Več o tem na www.reliefsociety 
.lds.org. 


