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jsem tam byl sám, daleko od domova a
znám˘ch, bylo mi smutno a Církev
jsem opustil. Jednoho dne jsem dostal
pohlednici od jedné ãlenky Církve
z domova. Napsala mi, Ïe se doslechla,
Ïe nechodím na církevní shromáÏdûní.
Citovala nûjak˘ ver‰ z písem a vyzvala
mû, abych se do Církve vrátil. Slova
onoho ver‰e na mû velmi zapÛsobila.
Pomohlo mi to uvûdomit si, Ïe jsem
moÏná ztratil nûco dÛleÏitého, a pfie-
mítal jsem nad tím a zápasil jsem s tím
mnoho dní. Také jsem si díky tomu
vzpomnûl na slib, kter˘ mi kdysi dali
misionáfii: „Pokud bude‰ ãíst Knihu
Mormonovu a upfiímnû se pomodlí‰ o
to, zda je zaslíbení v Moronim pravdi-
vé, pozná‰ pravdu mocí Ducha
Svatého.“2

Uvûdomil jsem si, Ïe jsem se ne-
modlil z celého srdce, a tak jsem se
rozhodl to udûlat. Jednou ráno jsem
se vzbudil brzy, ve svém malém bytû
jsem poklekl a upfiímnû jsem se po-
modlil. Ke svému pfiekvapení jsem po-
cítil potvrzení Ducha Svatého, jak mi
bylo slíbeno. Srdce mi hofielo, tûlo se

Bratfii a sestry, jsem nesmírnû
vdûãn˘ za pfiíleÏitost mluvit na
této konferenci. Jsem vdûãn˘ za

presidenta Thomase S. Monsona, a
svûdãím o tom, Ïe je prorokem Ïijícího
Boha. Hluboce se mû dot˘ká úÏasn˘
pfiíklad presidenta Monsona, kter˘ vû-
nuje cel˘ svÛj Ïivot tomu, Ïe sv˘ma ru-
kama pomáhá druh˘m a zachraÀuje je.

Îijeme v dobû, kdy se mnozí lidé
pot˘kají s pohromami a potfiebují po-
moc kvÛli zniãujícím následkÛm zemû-
tfiesení, tsunami, hurikánÛ a dal‰ích
pfiírodních katastrof. Církev tûmto li-
dem pomáhá prostfiednictvím humani-
tární pomoci. âlenové Církve vûrnû
dávají kaÏd˘ mûsíc ‰tûdré postní obûti
a slouÏí v duchu lásky. Nabízejí doslova
pomocnou ruku Pánov˘m zpÛsobem.
Následují pfiikázání Pánû, Ïe mají „[pa-
matovati] ve v‰ech vûcech na chudé a
potfiebné, na nemocné a suÏované, ne-
boÈ ten, kdo neãiní tyto vûci, ten není
[Jeho] uãedníkem“. (NaS 52:40.)

Dnes bych se rád zamûfiil na ruce,
které pomáhají a zachraÀují duchovnû.
Pánovo dílo a sláva je vskutku „uskuteã-
niti nesmrtelnost a vûãn˘ Ïivot ãlovûka“.
(MojÏí‰ 1:39.) Mnozí kolem nás potfie-
bují duchovní pomoc. KdyÏ nabízíme

záchrannou ruku ménû aktivním 
ãlenÛm, ãásteãnû ãlensk˘m rodinám a
tûm, ktefií nesdílejí na‰i víru, vyz˘váme
tím v‰echny, aby „pfii‰li ke Kristu“.1

Poté, co jsem byl novû obrácen do
Církve, jsem zaÏil duchovní záchranu
díky záchrann˘m rukám vûrné ãlenky
Církve. VyrÛstal jsem v japonském
mûstû Matsumoto, nedaleko dûji‰tû
zimních olympijsk˘ch her v Naganu.
Mé domovské mûsto se velmi podobá
Salt Lake City – je to údolí obklopené
krásn˘mi horami. KdyÏ mi bylo 17 let,
potkal jsem dva americké misionáfie –
star‰ího Cartera a star‰ího Hayashiho.
Aãkoli mezi námi byl vûkov˘ rozdíl
pouhé dva nebo tfii roky, tito star‰í mû-
li nûco úÏasného, co jsem nikdy pfied-
tím nepocítil. Byli pozorní, veselí a
naplnûni láskou a svûtlem. Jejich vlast-
nosti na mû velmi zapÛsobily, a chtûl
jsem b˘t jako oni. Vyslechl jsem si je-
jich poselství a rozhodl jsem se, Ïe se
dám pokfitít. Moji rodiãe byli buddhis-
té, a s m˘m kfitem silnû nesouhlasili.
Díky pomoci misionáfiÛ a Pána jsem
ale dostal svolení a jako zázrakem jsem
byl pokfitûn.

Následující rok jsem zaãal studovat
na universitû v Jokohamû. ProtoÏe

Pomáhající ruce,
zachraÀující ruce
KéÏ následujeme rady a pfiíklad proroka a kaÏd˘ den
vyhledáváme potfiebné.
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mi chvûlo a byl jsem naplnûn radostí.
Mocí Ducha Svatého jsem poznal, Ïe
BÛh Otec a Jeho Syn JeÏí‰ Kristus Ïijí a
Ïe se opravdu zjevili Josephu Smithovi.
V srdci jsem se zavázal, Ïe budu ãinit
pokání a vûrnû následovat JeÏí‰e Krista
po zbytek Ïivota.

Tento duchovní záÏitek mi zcela
zmûnil Ïivot! Z vdûãnosti Pánu a oné
ãlence Církve, která mû zachránila,
jsem se rozhodl slouÏit na misii. Po mi-
sii jsem byl zpeãetûn v chrámu s úÏas-
nou dívkou a byli jsme poÏehnáni
ãtyfimi dûtmi. Ne náhodou to je tatáÏ
dívka, která mû zachránila tím, Ïe 
pfied mnoha lety poslala pohlednici 
na adresu onoho osamûlého bytu
v Jokohamû. Budu navÏdy vdûãn˘ za
milosrdenství Pánû a za pomoc této
ãlenky Církve, která mû vyzvala, abych
znovu pfii‰el ke Kristu.3

Vím, Ïe mnozí z vás v soukromí na-
bízíte svou láskyplnou a záchrannou
ruku kaÏd˘ den. Patfií mezi nû vûrná
sestra z Pomocného sdruÏení, která
nepeãuje jen o sestry, pro nûÏ je na-
v‰tûvující uãitelkou, ale také o jakékoli
sestry, které jsou nemocné nebo po-
tfiebují nûjakou pomoc. Nav‰tûvuje je

ãasto a celé roky posiluje víru mno-
h˘ch. Myslím na biskupa, kter˘ ãasto
nav‰tûvoval vdovy a vdovce ve svém
sboru. Takto pomáhal i mnoho let po-
té, co byl uvolnûn.

Znám vedoucího knûÏství, kter˘
vûnuje ãas mladému muÏi, kter˘ pfii-
‰el o otce. Chodí s ním na rÛzné akce,
uãí ho evangeliu a dává mu rady, tak
jak by to dûlal i jeho otec. Jiná rodina
se s radostí dûlí s druh˘mi o evangeli-
um. KaÏd˘ z rodiãÛ a dûtí svûdãí o
evangeliu lidem kolem sebe, a mnozí
je mají rádi.

V rámci jedné ãinnosti z Primárek
má pûtiletá vnuãka dává do velké
sklenûné lahve zrníãko praÏené kuku-
fiice pokaÏdé, kdyÏ udûlá dobr˘ sku-
tek. SnaÏí se udûlat nûco dobrého
kaÏd˘ den, a pfiitom si hlasitû zpívá
tuto píseÀ z Primárek: „Sleduj proro-
ka, posly‰ proroka, nesejdi z cesty, on
cestu zná.“4

Nemám ãas vám vyprávût o v‰em
dobrém, co vidím, Ïe ãlenové Církve
dûlají. Následují rady proroka – nikoli
z povinnosti nebo ze zodpovûdnosti,
ale z vlastní svobodné vÛle, anonymnû
a s radostí.

Nûkdy máme pocit, Ïe jsme slabí a
nemáme sílu na zachraÀování dru-
h˘ch, ale Pán nám pfiipomíná: „Amen
pravím vám: CoÏkoli jste ãinili jedno-
mu z bratfií tûchto m˘ch nejmen‰ích,
mnû jste uãinili.“ (Matou‰ 25:40.)

Zakonãím citátem presidenta
Thomase S. Monsona: „Bratfii a sestry,
kolem nás jsou ti, ktefií potfiebují na‰i
pozornost, na‰e povzbuzení, na‰i pod-
poru, na‰i útûchu, na‰i laskavost – aÈ
jiÏ to jsou ãlenové rodiny, pfiátelé, zná-
mí nebo nûkdo cizí. Jsme zde na zemi
jako ruce Pánû, a máme zmocnûní
slouÏit Jeho dûtem a pozvedat je. Pán
spoléhá na kaÏdého z nás.“5

KéÏ následujeme rady a pfiíklad pro-
roka a kaÏd˘ den vyhledáváme potfieb-
né, abychom mohli b˘t rukama Pánû
ve snaze pomáhat Jeho dûtem a za-
chraÀovat je, o to se modlím ve jménu
JeÏí‰e Krista, amen. ■
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