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Minul˘ rok jsem se v mnoha 
zemích setkala s tisíci Ïen
Svat˘ch posledních dnÛ.

Seznam problémÛ, s nimiÏ se sestry
pot˘kají, je dlouh˘ a neradostn˘. Jsou
na nûm rodinné starosti, finanãní
zkou‰ky, pohromy, nehody i nemoci.
Je na nûm mnoho rozru‰ení a nedosta-
tek pokoje a radosti. Navzdory zprá-
vám v populárních médiích není nikdo
dost bohat˘, dost krásn˘ ani dost chyt-
r˘ na to, aby se vyhnul zkou‰kám ve
smrtelnosti.

Otázky, které sestry pokládají, jsou
váÏné a prozíravé. Vyjadfiují obavy z bu-
doucnosti, lítost z nenaplnûn˘ch oãe-
kávání, jistou váhavost a oslabené
vnímání vlastní hodnoty. Také si ale
velmi pfiejí dûlat to, co je správné.

âím dál tím víc mne naplÀuje ne-
smírné svûdectví o tom, jakou hodno-
tu dcery BoÏí mají. Tolik toho na nich
závisí. Pfii setkáních se sestrami jsem
pocítila, Ïe dosud nikdy nebylo tolik
potfieba prohlubovat víru a osobní
spravedlivost. Dosud nikdy nebylo to-
lik potfieba, aby rodiny a domovy byly

silné. Dosud nikdy nebylo tolik pfiíleÏi-
tostí pomáhat potfiebn˘m. Jak mÛÏe-
me prohlubovat víru, posilovat rodiny
a poskytovat pomoc?1 Jak mÛÏe Ïena
v této dobû nalézat odpovûdi na své
otázky a stát pevnû a neochvûjnû na-
vzdory neuvûfiiteln˘m protivenstvím a
obtíÏím?

Osobní zjevení
Dobrá Ïena ví, Ïe nemá dost ãasu,

energie ani pfiíleÏitostí k tomu, aby se
postarala o v‰echny lidi nebo aby vyko-
nala v‰echny hodnotné vûci, po kte-
r˘ch v srdci touÏí. Pro vût‰inu Ïen Ïivot
není poklidn˘, a zdá se, Ïe kaÏd˘ den
musejí vykonat milion vûcí, z nichÏ vût-
‰ina je dÛleÏit˘ch. Dobrá Ïena musí
neustále odolávat lákav˘m a klamn˘m
sdûlením z mnoha zdrojÛ, které jí fiíka-
jí, Ïe má nárok na více volného ãasu
bez zodpovûdností a Ïe si v Ïivotû za-
slouÏí více pohodlí a nezávislosti. Díky
osobnímu zjevení si v‰ak mÛÏe stano-
vit správné priority a procházet Ïivo-
tem se sebedÛvûrou.

Schopnost zaslouÏit si osobní 

Julie B. Becková
Generální presidentka Pomocného sdruÏení

cíl zdokonalení jednotlivce a rodiny,
neboÈ Pán fiekl: „Toto je dílo mé a slá-
va má – uskuteãniti nesmrtelnost a
vûãn˘ Ïivot ãlovûka.“30

Vydávám svûdectví o moci knûÏství,
jeÏ byla dána Církvi a jeÏ nás ochraÀu-
je a vede. A protoÏe ji máme, nemusí-
me se bát budoucnosti. Strach je
protikladem víry. Jdeme kupfiedu s jis-
totou, Ïe nad námi bude bdít Pán –
obzvlá‰tû v rodinû. O Nûm vydávám
svûdectví ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen. ■
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„A na sluÏebnice v tûch
dnech vyleji Ducha
svého“
Víme, Ïe jsme úspû‰né, pokud Ïijeme tak, abychom byly
hodny obdrÏet Ducha a abychom vûdûly, jak Ho následovat.



zjevení, získat ho a jednat podle nûj, je
tou nejdÛleÏitûj‰í dovedností, kterou si
lze v tomto Ïivotû osvojit. Oprávnûní
získat Pánova Ducha zaãíná touhou po
tomto Duchu a pfiedpokládá urãit˘
stupeÀ zpÛsobilosti. KdyÏ dodrÏujeme
pfiikázání, ãiníme pokání a obnovuje-
me smlouvy uzavfiené pfii kfitu, získává-
me poÏehnání plynoucí z toho, Ïe je
s námi vÏdy Duch Pánû.2 Také uzavírá-
ní a dodrÏování chrámov˘ch smluv do-
dává Ïenám do Ïivota duchovní sílu a
moc. Mnoho odpovûdí na obtíÏné
otázky lze najít ãtením písem, neboÈ
písma jsou pomocníkem pfii pfiijímání
zjevení.3 Poznatky z písem se získávají
v prÛbûhu ãasu, a proto je dÛleÏité 
najít si kaÏd˘ den chvíli na písma.
KaÏdodenní modlitba je rovnûÏ ne-
zbytná pro to, abychom mûli Ducha
Pánû.4 Ti, ktefií upfiímnû vyhledávají
pomoc skrze modlitbu a studium 
písem, u sebe ãasto mají tuÏku a 
papír, aby si zapisovali otázky a 

zaznamenávali dojmy a my‰lenky.
KdyÏ dûláme to, co je správné, zje-

vení mÛÏe pfiicházet hodinu za hodi-
nou a okamÏik za okamÏikem. KdyÏ
Ïeny peãují o druhé, tak jako to dûlal
Kristus, mÛÏe na nû sestoupit moc a
pokoj, kter˘ je povede, kdyÏ je zapo-
tfiebí pomoci. Napfiíklad matky mohou
pocítit pomoc od Ducha, i kdyÏ se je-
jich pozornosti doÏadují unavené a
hluãné dûti, ale mohou se také Duchu
vzdálit, pokud se na dûti rozãílí. KdyÏ
jsme na správném místû, mÛÏeme díky
tomu získat vedení. Je sice zapotfiebí
se vûdomû snaÏit omezit rÛzná rozpt˘-
lení, ale spoleãenství Ducha zjevení
nám umoÏÀuje zvítûzit nad protiven-
stvím a vytrvat ve vífie i bûhem obtíÏ-
n˘ch dnÛ a nutn˘ch rutinních úkolÛ.
Skrze osobní zjevení porozumíme to-
mu, jak máme kaÏd˘ den prohlubovat
víru a osobní spravedlivost, posilovat
rodinu a domov a vyhledávat ty, ktefií
potfiebují na‰i pomoc. Osobní zjevení

je trvale obnoviteln˘m zdrojem síly, a
proto mÛÏeme získávat hojnost pomo-
ci i v neklidn˘ch dobách.

Je nám fieãeno, abychom vkládaly
dÛvûru v Ducha, kter˘ nás pobízí „ãini-
ti správnû, kráãeti pokornû, souditi
spravedlivû“.5 Je nám také fieãeno, Ïe
tento Duch nám osvítí mysl, naplní
nám du‰i radostí a pomÛÏe nám po-
znat v‰e, co máme ãinit.6 Slíbené osob-
ní zjevení pfiichází tehdy, kdyÏ o nû
Ïádáme, pfiipravujeme se na nûj a jde-
me kupfiedu s vírou a s dÛvûrou, Ïe na
nás bude vylito.

Pomocné sdruÏení – uãí, inspiruje a
posiluje

Pán nám navíc ve své moudrosti dal
Pomocné sdruÏení, aby pomáhalo
Jeho dcerám v tûchto posledních
dnech. KdyÏ Pomocné sdruÏení pracu-
je skrze inspiraci, pozvedá Ïeny z ne-
klidného svûta a uvádí je do takového
zpÛsobu Ïivota, kter˘ je pfiipravuje na
poÏehnání Ïivota vûãného. Podstatou
tohoto sdruÏení je zodpovûdnost po-
máhat sestrám prohlubovat víru a
osobní spravedlivost, posilovat rodiny
a domovy a vyhledávat potfiebné a po-
máhat jim. Skrze Pomocné sdruÏení
mohou sestry získat odpovûdi na své
otázky a b˘t poÏehnány spoleãnou du-
chovní silou v‰ech sester. Pomocné
sdruÏení potvrzuje pravou a vûãnou
podstatu dcer BoÏích. Je to posvátn˘
závazek, svûtlo, které vede druhé, a sy-
stém péãe, kter˘ Ïeny uãí a inspiruje
je, aby byly pevné a neochvûjné.
V‰echny dobré Ïeny jsou ztûlesnûním
jeho motta: „Pravá láska nepomíjí.“7

KdyÏ dívka postoupí do Pomocné-
ho sdruÏení nebo kdyÏ se dá Ïena 
pokfitít do Církve, stává se souãástí 
sesterství, které ji posiluje v pfiípravû
na vûãn˘ Ïivot. Vstup do Pomocného
sdruÏení znaãí, Ïe se lze na danou 
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Ïena spolehnout, Ïe bude pro Církev
v˘znamn˘m pfiínosem. Pokraãuje v úsi-
lí osobnû se rozvíjet, aniÏ by za to 
získávala nûjaké velké uznání nebo
chválu.

Druhá generální presidentka
Pomocného sdruÏení, Eliza R.
Snowová, sestrám fiekla: „Chceme b˘t
skuteãn˘mi dámami, ne takov˘mi, jak
toto slovo chápe svût, ale vhodn˘mi
spoleãnicemi BohÛ a Svat˘ch. KdyÏ
budeme zorganizované, mÛÏeme si
vzájemnû pomáhat v konání dobra i
ve zdokonalování sebe sam˘ch, a aÈ jiÏ
nám v tomto velikém díle pfiijde na po-
moc pár sester nebo mnoho, budou
tûmi, které v království BoÏím zaujmou
váÏená postavení. … Îeny mají b˘t Ïe-
nami, a ne nemluvÀaty, které potfiebují
neustálé h˘ãkání a napomínání. Vím,
Ïe rády pfiijímáme uznání, ale i kdyÏ
nedostaneme ve‰keré uznání, které si
dle na‰eho názoru zaslouÏíme, co na
tom? Víme, Ïe Pán na nás vloÏil velkou
zodpovûdnost, a Ïe neexistují pfiání
nebo touhy, které nám Pán v‰típil ve
spravedlivosti do srdce, které by se ne-
naplnily, a Ïe tím nejvût‰ím dobrem,
jeÏ mÛÏeme pro sebe i pro druhé udû-
lat, je zdokonalovat se a zu‰lechÈovat
se ve v‰em, co je dobré a povzná‰ející,

abychom tak byly tûchto zodpovûd-
ností hodny.“8

Mûfiítko úspû‰nosti
Dobré Ïeny vÏdy touÏí vûdût, zda

jsou úspû‰né. Ve svûtû, v nûmÏ jsou
mûfiítka úspû‰nosti ãasto pokfiivená, je
dÛleÏité hledat uznání a uji‰tûní u
správn˘ch zdrojÛ. Mám-li parafrázovat
seznam, kter˘ se nachází v pfiíruãce
KaÏte evangelium mé, jsme úspû‰né
tehdy, kdyÏ v sobû rozvíjíme vlastnosti,
které má Kristus, a snaÏíme se b˘t dÛ-
slednû poslu‰ny Jeho evangelia. Jsme
úspû‰né tehdy, kdyÏ se zdokonalujeme
a dûláme to nejlep‰í, co mÛÏeme.
Jsme úspû‰né tehdy, kdyÏ prohlubuje-
me víru a osobní spravedlivost, posilu-
jeme rodiny a domovy a vyhledáváme
potfiebné a pomáháme jim. Víme, Ïe
jsme úspû‰né, pokud Ïijeme tak, aby-
chom byly hodny obdrÏet Ducha a
abychom vûdûly, jak Ho následovat. I
kdyÏ jsme udûlaly to nejlep‰í, co jsme
mohly, pfiesto mÛÏeme zaÏít zklamání,
av‰ak nebudeme zklamány samy se-
bou. KdyÏ pociÈujeme, Ïe skrze nás
pÛsobí Duch, mÛÏeme si b˘t jisty tím,
Ïe Pán je s námi spokojen.9 Pokoj, ra-
dost a nadûje jsou dostupné v‰em,
ktefií svou úspû‰nost mûfií správnû.

Zjevení v knize Joel uvádí, Ïe syno-
vé a dcery BoÏí budou v posledních
dnech prorokovat a Ïe Pán vylije na
své sluÏebníky a sluÏebnice svého
Ducha.10 President Spencer W. Kimball
potvrdil toto proroctví, kdyÏ fiekl:

„K velkému rÛstu, k nûmuÏ dojde
v Církvi v posledních dnech, dojde do
znaãné míry proto, Ïe mnoho dobr˘ch
Ïen svûta (které mají ãasto vnitfiní
smysl pro duchovnost) bude Církev ve
velk˘ch poãtech pfiitahovat. To nastane
do té míry, do jaké budou Ïeny Církve
ve svém Ïivotû odráÏet spravedlivost a
schopnost dobfie mluvit, a do té míry,
do jaké budou Ïeny Církve povaÏová-
ny za pozoruhodné a odli‰né – v dob-
rém slova smyslu – od Ïen svûta. …

A tak právû pfiíklad Ïen v Církvi 
bude v˘znamn˘m vlivem na poãetní 
i duchovní rÛst Církve v posledních
dnech.“11

Svûdãím o tom, Ïe evangelium
JeÏí‰e Krista je pravdivé. Pán spoléhá
na své dcery, Ïe vykonají svÛj díl práce
v posilování rodin v Sionu a v budová-
ní Jeho království na zemi. KdyÏ budou
usilovat o osobní zjevení a budou ho
hodny, Pán v tûchto posledních dnech
vylije na své sluÏebnice svého Ducha.
Ve jménu JeÏí‰e Krista, amen. ■
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