
Star‰í Ronald A. Rasband
Pfiedsednictvo Sedmdesáti

do jejich misijního pole pfiichází 
ke sluÏebníkÛm Pánû.

Dnes misionáfii slouÏí ve dvojicích,
jak to bylo stanoveno Pánem, a nesou
s sebou totéÏ poselství a mají totéÏ boÏ-
ské povolání slouÏit od proroka BoÏího.
Ná‰ prorok, president Thomas S.
Monson, o tûch, ktefií jsou povoláni
slouÏit, fiekl: „Máte jedineãnou misio-
náfiskou pfiíleÏitost. âekají vás poÏehná-
ní vûãnosti. Máte v˘sadu neb˘t na jevi‰ti
knûÏské sluÏby diváky, ale úãastníky.“4

Je to va‰e jevi‰tû, drazí chlapci
v Aronovû knûÏství. Jste pfiipraveni a
ochotni hrát svou roli? Pán potfiebuje,
aby se kaÏd˘ schopn˘ mlad˘ muÏ pfii-
pravil a aby se zavázal, Ïe poãínaje
dne‰kem bude hoden toho, aby ho
prorok BoÏí povolal na misii.

Vzpomínám s láskou na to, jak jsme
se celá rodina radovali, kdyÏ na‰e dvû
dûti dostaly povolání slouÏit jako misi-
onáfii na pln˘ úvazek. Nad‰ení a ne-
doãkavost naplnila na‰e srdce, kdyÏ
kaÏdé z nich otevíralo svÛj v˘jimeãn˘
dopis od proroka BoÏího. Na‰e dcera
Jenessa byla povolána do Michiganské

Dobr˘ veãer, drazí bratfií v knûÏ-
ství. Dnes bych rád mluvil o
misionáfiské sluÏbû. Svá slova

adresuji ohromné armádû mlad˘ch
muÏÛ, ktefií jsou nositeli Aronova
knûÏství a ktefií se shromáÏdili po ce-
lém svûtû, a také jejich otcÛm, dûdeã-
kÛm a vedoucím knûÏství, ktefií nad
nimi bdí.

Misionáfiská práce je téma, které je
mi velmi blízké, protoÏe kaÏdého ãle-
na osmi kvor Sedmdesáti Pán povûfiil
jít „pfied tváfií [Jeho] do kaÏdého mûs-
ta i místa, kamÏ mûl sám pfiijíti“.1
Misionáfiská práce je Ïivotodárnou si-
lou Církve a Ïivot zachraÀujícím po-
Ïehnáním pro v‰echny, kdo toto
poselství pfiijmou.

KdyÏ Mistr slouÏil mezi lidmi, po-
volal rybáfie v Galileji, aby opustili své
sítû a následovali Ho, slovy: „Uãiním
[z] vás rybáfie lidí.“2 Pán adresoval to-
to povolání pokorn˘m muÏÛm, aby
tak skrze nû mohli i ostatní sly‰et
pravdy Jeho evangelia a pfiijít
k Nûmu.

V ãervnu roku 1837 Prorok Joseph
Smith povolal apo‰tola Hebera C.
Kimballa, aby jel na misii do Anglie.

Povolání star‰ího Kimballa se uskuteã-
nilo ve chvíli, kdy oba sedûli v chrámu
Kirtland a Joseph promluvil s boÏskou
pravomocí: „Bratfie Hebere, Duch
Pánû mi po‰eptal: ,NechÈ mÛj sluÏeb-
ník Heber odjede do Anglie a hlásá
evangelium mé a otevfie dvefie spasení
tomuto národu.‘ “3

Na‰eptávání Ducha je pfiíkladem 
toho, jak povolání vyslat misionáfie 
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misie Detroit a ná‰ syn Christian byl
povolán do Ruské misie Moskva-jih.
Byl to napínav˘ a zároveÀ pokoru pfii-
ná‰ející záÏitek!

KdyÏ jsme se sestrou Rasbandovou
mûli pfied nûkolika lety tu v˘sadu
pfiedsedat Newyorské misii New York-
-sever, Ïasl jsem nad misionáfii, ktefií
pfiijíÏdûli do New Yorku.

KdyÏ jsem s nimi mûl pohovor bû-
hem jejich prvního dne na misii, pocí-
til jsem hlubokou vdûãnost za kaÏdého
misionáfie. PociÈoval jsem, Ïe jejich po-
volání do na‰í misie bylo boÏsky urãe-
no pro nû i pro mne jako jejich
misijního presidenta.

Po skonãení na‰í misie mû presi-
dent Gordon B. Hinckley povolal,
abych v Církvi slouÏil jako sedmdesát-
ník. V rámci svého poãáteãního ‰kole-
ní jako nové generální autority jsem
mûl moÏnost b˘t se ãleny Dvanácti,
kdyÏ povûfiovali misionáfie ke sluÏbû
do nûkteré z více neÏ 300 misií této
úÏasné Církve.

S povzbuzením a svolením od pre-
sidenta Henryho B. Eyringa bych vám
rád vyprávûl o jednom záÏitku, kter˘
je pro mne velmi v˘jimeãn˘ a kter˘
jsem s ním zaÏil pfied nûkolika lety,
kdyÏ byl ãlenem Kvora Dvanácti.
KaÏd˘ apo‰tol drÏí klíãe království a
pouÏívá je podle pokynÛ a povûfiení

presidenta Církve. Star‰í Eyring pfiifia-
zoval misionáfie do jejich misijního
pole a v rámci svého ‰kolení jsem byl
pozván, abych to sledoval.

Jednou brzy ráno jsem se star‰ím
Eyringem pfii‰el do místnosti, kde bylo
na tuto schÛzku pfiipraveno nûkolik
velk˘ch poãítaãov˘ch monitorÛ. Byl
tam také ãlen Misionáfiského oddûle-
ní, kter˘ mûl za úkol nám onoho dne
pomáhat.

Nejprve jsme spoleãnû poklekli
k modlitbû. Vzpomínám si, Ïe star‰í
Eyring velmi upfiímn˘mi slovy prosil
Pána, aby mu poÏehnal, aby „dokona-
le“ poznal, kam mají b˘t misionáfii pfii-
dûleni. Slovo „dokonale“ vypovídalo
hodnû o vífie, kterou star‰í Eyring ono-
ho dne projevil.

KdyÏ jsme zaãali, fotografie misio-
náfie, kter˘ mûl b˘t pfiidûlen do nûkte-
ré misie, se ukázala na jednom
z monitorÛ. Jakmile se objevila foto-
grafie, pfiipadalo mi, jako kdyby byl
onen misionáfi v místnosti s námi.
Star‰í Eyring ho vÏdy laskav˘m a mil˘m
hlasem pozdravil: „Dobré ráno, star‰í
Reiere, nebo sestro Yangová. Jak se
dnes máte?“

¤ekl mi, Ïe si rád v duchu pfiedsta-
vuje, kde tito misionáfii zakonãí svou
misii. To mu pomáhalo poznat, kam
mají b˘t pfiidûleni. Star‰í Eyring si pak

prostudoval poznámky od biskupa a
presidenta kÛlu, lékafiské zprávy a
dal‰í záleÏitosti t˘kající se daného mi-
sionáfie.

Pak se podíval na dal‰í monitor, kde
byla zobrazena území a misie po celém
svûtû. A nakonec, podle nabádání
Ducha, pfiidûlil misionáfie do jeho mi-
sijního pole.

Od ostatních ãlenÛ Dvanácti jsem
se dozvûdûl, Ïe tento obecn˘ postup
probíhá pravidelnû kaÏd˘ t˘den, kdyÏ
apo‰tolové Pánû pfiidûlují fiady misio-
náfiÛ ke sluÏbû po celém svûtû.

Vzhledem k tomu, Ïe jsem pfied
mnoha lety jako misionáfi slouÏil ve
vlastní zemi, v misii V˘chodních státÛ,
tento záÏitek na mû hluboce zapÛso-
bil. ProtoÏe jsem také slouÏil jako mi-
sijní president, byl jsem vdûãn˘ za
dal‰í svûdectví v srdci, Ïe misionáfii,
které jsem pfiijímal v New Yorku, mi
byli posíláni na základû zjevení.

Poté, co star‰í Eyring pfiidûlil nûko-
lik misionáfiÛ do jejich misií, a zatímco
pfiem˘‰lel o jednom misionáfii, obrátil
se na mû a zeptal se: „Tak, bratfie
Rasbande, kam si myslíte, Ïe tento mi-
sionáfi má jít?“ Byl jsem pfiekvapen!
Potichu jsem star‰ímu Eyringovi nazna-
ãil, Ïe nevím, a také Ïe nevím, Ïe bych
to mohl vûdût! Zpfiíma se na mû 
podíval a jednodu‰e fiekl: „Bratfie
Rasbande, vûnujte tomu vût‰í pozor-
nost a také to budete moci poznat!“
NaãeÏ jsem si pfiisunul Ïidli trochu blí-
Ïe ke star‰ímu Eyringovi a k monitoru
a skuteãnû jsem tomu vûnoval mno-
hem vût‰í pozornost!

V prÛbûhu pfiidûlování se na mû
star‰í Eyring nûkolikrát obrátil a zeptal
se: „No, bratfie Rasbande, kam si myslí-
te, Ïe tento misionáfi má jít?“ Já jsem
jmenoval urãitou misii a star‰í Eyring
se na mû pozornû podíval a fiekl: 
„Ne, to není ono!“ A poté pokraãoval
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v pfiidûlování misionáfiÛ podle toho,
jak pociÈoval nabádání.

KdyÏ jsme se blíÏili k závûru této
schÛzky, na monitoru se objevila foto-
grafie urãitého misionáfie. Pocítil jsem
velmi silné nabádání, nejsilnûj‰í z celé-
ho dopoledne, Ïe onen misionáfi, na
kterého jsme se dívali, má b˘t pfiidûlen
do Japonska. Nevûdûl jsem, zda se mû
star‰í Eyring na tohoto misionáfie ze-
ptá, ale pfiekvapivû to udûlal. Trochu
váhavû a pokornû jsem se ho zeptal:
„Do Japonska?“ Star‰í Eyring ihned 
odpovûdûl: „Ano, pojìme se na to 
podívat.“ A na monitoru poãítaãe se
objevily japonské misie. OkamÏitû
jsem vûdûl, Ïe tento misionáfi má jít 
do Japonské misie Sapporo.

Star‰í Eyring se mû nezeptal na
pfiesné jméno misie, ale tohoto misio-
náfie skuteãnû do Japonské misie
Sapporo pfiidûlil.

Osobnû jsem byl v srdci hluboce
dojat a upfiímnû vdûãn˘ Pánu za to, Ïe
mi umoÏnil zakusit ono nabádání a po-
znat, kam má onen misionáfi jít.

Na konci schÛzky mi star‰í Eyring
vydal svûdectví o lásce, kterou Spasitel
chová ke kaÏdému misionáfii, kter˘ je
povûfien jít do svûta a kázat znovuzfií-
zené evangelium. ¤ekl, Ïe díky veliké
lásce Spasitele Jeho sluÏebníci vûdí,
kde mají tito úÏasní mladí muÏi a Ïeny,
star‰í misionáfiky a star‰í misionáfiské
páry slouÏit. Onoho dopoledne jsem
obdrÏel dal‰í svûdectví o tom, Ïe kaÏd˘
misionáfi povolan˘ v této Církvi a pfii-
dûlen˘ nebo novû pfiidûlen˘ do urãité
misie, je povolán na základû zjevení od
Pána Boha V‰emohoucího skrze jed-
noho z tûchto Jeho sluÏebníkÛ.

Zakonãím slovy Pánû urãen˘mi bra-
trÛm Whitmerov˘m, ktefií zastávali v˘-
znamnou roli v poãáteãních dnech
Znovuzfiízení. Byli svûdky zlat˘ch de-
sek a jejich podepsané svûdectví je

uvedeno na pfiedních stranách kaÏdé-
ho v˘tisku Knihy Mormonovy. Byli me-
zi první skupinou misionáfiÛ, které
v roce 1829 povolal prorok BoÏí, aby
kázali evangelium Pána JeÏí‰e Krista.

V pfiedmluvû ke 14. oddílu Nauky a
smluv se uvádí: „Tfii ze synÛ Whitmero-
v˘ch, kaÏd˘ obdrÏev svûdectví o prav-
divosti díla, se hluboce zajímali o své
osobní povinnosti.“

Johnovi a Peteru Whitmerovi ml.
Pán fiekl: „NeboÈ mnohokráte sis pfiál
ode mne zvûdûti to, co bude pro tebe
nejcennûj‰í.“5

Pfiedpokládám, Ïe mnozí z vás,
mlad˘ch muÏÛ, jste si pokládali tutéÏ
otázku. Zde je Pánova odpovûì: „A
nyní, viz, pravím tobû, Ïe vûc, která
bude pro tebe nejcennûj‰í, bude
oznamovati pokání tomuto lidu, abys
mohl pfiivádûti du‰e ke mnû, abys

mohl s nimi odpoãívati v království
Otce mého.“6

Moji mladí pfiátelé, v této dobû va-
‰eho Ïivota je povolání na misii od
Pána tou nejdÛleÏitûj‰í prací, kterou
mÛÏete konat. Pfiipravujte se nyní, Ïij-
te spravedlivû, uãte se od své rodiny
a vedoucích Církve a pojìte a spoleã-
nû s námi budujte království BoÏí na
zemi – pfiijmûte své boÏské povûfiení
v „tak veliké vûci“.7 To je má pokorná
modlitba ve jménu JeÏí‰e Krista,
amen. ■

ODKAZY
1. Luká‰ 10:1.
2. Matou‰ 4:19.
3. Teachings of Presidents of the Church:

Joseph Smith (2007), 327.
4. Thomas S. Monson, „That All May Hear“,

Ensign, May 1995, 49.
5. Nauka a smlouvy 15:4; 16:4.
6. Nauka a smlouvy 15:6; 16:6.
7. Nauka a smlouvy 128:22.

K v û t e n  2 0 1 0 53




