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[věřících] v řeči, v [jednání], v lásce, 
v duchu, u víře, v čistotě.“ 4 Tato rada 
je stejně platná pro nás nyní, jako 
byla tehdy. Týká se našich misionářů 
na plný úvazek; stejně tak se týká 
každého člena Církve. Ať se jedná o 
misionáře na plný úvazek, nebo o 
členy, my všichni máme být dobrým 
příkladem věřících v Ježíše Krista. 

Misionáři na plný úvazek
Více než 52 000 misionářů na plný 

úvazek slouží ve 340 misiích po celém 
světě. Jsou věřící a jsou to oddaní 
služebníci Páně. Jejich cílem je „pozvat 
druhé, aby přišli ke Kristu, tím, že jim 
[budou] pomáhat přijmout znovuzří-
zené evangelium vírou v Ježíše Krista 
a v Jeho usmíření, pokáním, křtem, 
přijetím daru Ducha Svatého a vytrvá-
ním do konce“.5

Většina misionářů na plný úvazek, 
podobně jako Timoteus, jsou mladí 
muži. Dále k nim patří sestry a starší 
misionáři. Máme rádi každého z nich! 
Misionáři slouží, aby dětem Božím 
zlepšili život. Nebeský Otec miluje 
každé své dítě. Koneckonců, On je 
jejich Otec. Chce jim požehnat svým 
největším darem, a to věčným živo-
tem.6 Misionáři učí těmto věcem, ať 
slouží kdekoli. Pomáhají lidem rozvíjet 
víru v Pána, činit pokání, přijmout 
křest a Ducha Svatého, přijmout 

M ilí bratří, dnes večer jsme 
shromážděni na mnoha 
místech po celém světě. Jsou 

mezi námi skvělí misionáři na plný 
úvazek. Chtěl bych požádat všechny 
misionáře na plný úvazek, aby se 
postavili. Starší a předsednictva misií, 
ať jste kdekoli, postavte se prosím. 
Jsme vděčni každému z vás! Děku-
jeme vám! Máme vás rádi! Můžete se 
posadit. 

Čas od času je třeba, abychom si 
připomněli, proč máme misionáře. Je 
to kvůli přikázání od Pána, který řekl: 

„Protož jdouce, učte všecky národy, 
křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého. 

Učíce je zachovávati všecko, což 
jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi 
jsem po všecky dny, až do skonání 
světa.“ 1

Toto přikázání je jedno z mno-
hých, které bylo obnoveno, protože 
evangelium Ježíše Krista bylo zno-
vuzřízeno ve své plnosti. Misionáři 
nyní slouží stejně, jako sloužili v době 
novozákonní. Kniha Skutků popisuje 
tehdejší misionářskou práci apoštolů 
a dalších učedníků po ukončení 

Pánovy služby ve smrtelnosti. Čteme 
zde o pozoruhodném obrácení a křtu 
Saula z Tarsu,2 který dříve dychtil „po 
pohrůžkách a po mordu proti učedl-
níkům Páně“ 3 a pronásledoval členy 
mladé církve. Po těchto začátcích se 
ze Saula stal obrácený Pavel, jeden 
z největších Pánových misionářů. 
Posledních 15 kapitol knihy Skutků 
zaznamenává misionářskou práci 
Pavla a jeho společníků. 

Pavel v dopise Timoteovi, jednomu 
ze svých nejdůvěryhodnějších spo-
lečníků, napsal: „Nižádný mladostí 
tvou nepohrdej, ale buď příkladem 
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se o Něm více.15 Když je pozvete na 
nedělní shromáždění nebo na církevní 
společenskou akci nebo na projekt 
služby, pomůže jim to rozptýlit chybné 
představy a návštěvníci se budou mezi 
námi cítit lépe. 

Jako členové Církve podávejte 
pomocnou ruku těm, které neznáte, a 
srdečně je zdravte. Každou neděli na-
bídněte přátelsky ruku přinejmenším 
jednomu člověku, kterého jste dříve 
neznali. Každý den svého života se 
snažte rozšiřovat svůj okruh přátel. 

Můžete vyzvat přítele, aby četl 
Knihu Mormonovu. Vysvětlete mu, že 
to není román ani historie. Je to další 
svědectví o Ježíši Kristu. Její hlavní cíl 
spočívá v „přesvědčení Židů a po-
hanů, že Ježíš je Kristus, Věčný Bůh, 
zjevující se všem národům“.16 Tato 
kniha má schopnost dotknout se srdce 
a pozvednout život těch, kteří poctivě 
hledají pravdu. Vyzvěte přítele, aby 
tuto knihu četl s modlitbou. 

Prorok Joseph Smith řekl, „že 
Kniha Mormonova je nejsprávnější 
ze všech knih na zemi a že je závěr-
ným kamenem našeho náboženství 
a že se člověk dodržováním jejích 
předpisů přiblíží Bohu více nežli 
prostřednictvím kterékoli jiné knihy.“ 17 
Kniha Mormonova učí o Usmíření 
Ježíše Krista a je nástrojem, jímž Bůh 
naplňuje svůj dávný slib, že shromáždí 
rozptýlený Izrael v těchto posledních 
dnech.18

Před mnoha lety moji dva kolegové 
– zdravotní sestra a její manžel, lékař 
– se mě ptali, proč žiji způsobem, 
kterým žiji. Odpověděl jsem: „Protože 
vím, že Kniha Mormonova je prav-
divá.“ Půjčil jsem jim tuto svou knihu a 
vyzval jsem je, aby ji četli. Za týden mi 
mou knihu vrátili se zdvořilým „moc-
krát děkujeme“. 

Zeptal jsem se: „Co myslíte tím 
mockrát děkujeme? To je naprosto 
nepatřičná odpověď pro toho, kdo četl 

obřady chrámu a vytrvat věrně do 
konce. Boží dílo a sláva – „uskutečniti 
nesmrtelnost a věčný život člověka“ 7 – 
je také posvátné dílo a sláva každého 
misionáře. 

Potřebujeme více misionářů – více 
způsobilých misionářů. Během své 
pozemské služby Pán svým učední-
kům řekl: „Žeň zajisté jest mnohá, ale 
dělníků málo. Protož proste Pána žně, 
ať [pošle] dělníky na žeň svou.“ 8

Během dnešního dopoledního za-
sedání této generální konference náš 
milovaný president Thomas S. Mon-
son naléhavě žádal každého mladého 
muže této Církve, aby se připravil 
na misionářskou službu. Doufám, že 
celému jeho poselství bude věnována 
pozornost v každé rodině v Církvi. 

Moudrou radu presidenta Mon-
sona doplňuji svým svědectvím. Ve 
své rodině jsem sledoval požeh-
nání, která přicházejí ke každému 
misionáři. Dosud počet našich dětí, 
vnoučat a jejich partnerů povolaných 
sloužit na misii na plný úvazek je 49, 
a tento počet i nadále poroste. V kaž-
dém případě jsem viděl, že zmou-
dřeli, dozráli v úsudku a byli posíleni 
ve víře, jež se rozvinula u každého 
misionáře. Oni, tak jako mnoho ge-
nerací před nimi, vstoupili do služby 
Boží, aby mu „sloužili celým svým 
srdcem, mocí, myslí a silou“.9 Misio-
nářská služba pomáhala utvářet jejich 
božské určení. 

Členové-misionáři
Pavlova rada „buď příkladem  

[věřících]“ se stejnou měrou týká i 
členů. Většina z nich nebyla, a možná 
nikdy nebude, misionáři na plný úva-
zek. Ale všichni mohou být členy- 
misionáři. Tato věta mi připomíná 
jednu humornou epizodu. U velkého 
hřiště v jednom misionářském výcvi-
kovém středisku byl vyvěšen nápis. 
Stálo na něm: „Pouze pro misionáře!“ 

Lidé, kteří chtěli také hřiště používat, 
vyvěsili svůj vlastní, nový nápis. Jejich 
nápis zněl: „Každý člen misionářem!“ 

Každý člen může být příkladem vě-
řících. Bratří, jako následovníci Ježíše 
Krista, každý z vás může žít v souladu 
s Jeho učením. Můžete mít „čisté srdce 
a čisté ruce“; můžete mít „obraz Boha 
vyryt v tváři své“.10 Vaše dobré skutky 
budou patrné pro ostatní.11 Světlo 
Páně vám může zářit z očí.12 S tímto 
jasem můžete očekávat, že vám druzí 
budou pokládat otázky. Apoštol Pavel 
radil: „Hotovi pak buďte vždycky 
k vydání počtu všelikému, kdož by od 
vás požádal zprávy z naděje té, kteráž 
jest v vás.“ 13

Nechť je vaše odpověď srdečná a 
radostná. A nechť je vaše odpověď 
pro onoho člověka relevantní. Pama-
tujte, že je také dítětem Boha, právě 
toho Boha, který si velice přeje, aby 
se tento člověk učinil způsobilým pro 
věčný život a navrátil se jednoho dne 
k Němu. Vy můžete být právě tím, kdo 
otevře dveře jeho spasení a porozu-
mění nauce Kristově.14

Po své první odpovědi buďte 
připraveni učinit další krok. Můžete 
svého přítele pozvat, aby s vámi na-
vštívil shromáždění. Mnozí naši přátelé 
nevědí, že jsou v církevních budovách 
vítáni. „Poďte a vizte“ bylo Spasitelovo 
vyzvání pro ty, kteří si přáli dovědět 
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všechno je součástí přípravy na Druhý 
příchod Páně.22 Přeje si, aby každý 
z nás byl opravdu příkladem věřících. 

Vím, že Bůh žije. Ježíš je Kristus. 
Toto je Jeho Církev. Kniha Mormo-
nova je pravdivá. Joseph Smith je 
překladatel a Prorok této poslední 
dispensace. President Thomas 
S. Monson je Božím prorokem dnes. 
O tom svědčím v posvátném jménu 
Ježíše Krista, amen. ◼
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své stránky odkaz na mormon.org.  
A na nich si můžete vytvořit svůj vlastní 
profil. Každý profil obsahuje vyjádření 
víry, nějaký zážitek a svědectví. Protože 
je to něco nového, většina těchto pro-
filů je k dispozici v angličtině. Profily 
v dalších jazycích budou následovat. 

Tyto profily působí významně 
pro dobro. Před dvěma měsíci jeden 
mladý muž jménem Zach – prvák na 
vysoké škole – viděl v televizi v Ba-
ton Rouge v Louisianě reklamu na 
mormon.org. Navštívil tyto webové 
stránky a zaujaly ho profily členů Cír-
kve. Na našich webových stránkách 
našel odkaz na informaci o tom, kde 
může navštívit Církev. Příští neděli 
v bílé košili a kravatě přišel do naší 
kaple, byl představen členům sboru a 
zůstal celé tři hodiny na shromáždění. 
Jedna rodina ho pozvala na oběd, po 
němž následovala jeho první misi-
onářská lekce. Za necelé dva týdny 
byl pokřtěn a konfirmován za člena 
Církve.21 Vítej, Zachu! (Právě nás 
poslouchá.) 

Každý příkladný následovník  
Ježíše Krista se může stát efektivním 
členem-misionářem. Členové a misi-
onáři na plný úvazek mohou kráčet 
ruku v ruce a přinášet požehnání 
evangelia přátelům a bližním. Mnozí 
z nich jsou z domu Izraele, jenž je 
nyní podle příslibu shromažďován. To 

tuto knihu. Vy jste ji nečetli, že ano! 
Prosím vezměte si ji a přečtěte si ji; 
pak budu rád, když mi ji vrátíte.“ 

Přiznali se, že ji jen prolistovali, a 
přijali mou výzvu. Když se vrátili, se 
slzami v očích řekli: „Přečetli jsme 
Knihu Mormonovu. Víme, že je prav-
divá! Chceme vědět více.“ Dověděli se 
více, a měl jsem tu výsadu, že jsem je 
oba pokřtil. 

Další způsob, jak můžete sdílet 
evangelium, je ten, že pozvete přátele, 
aby se u vás doma sešli s misionáři 
na plný úvazek. Tito misionáři jsou 
povoláni a připraveni učit evangeliu. 
Vaši přátelé, v pohodlí vašeho domova 
a s vaší stálou podporou, mohou 
nastoupit svou cestu ke spasení a 
oslavení. Pán řekl: „A jste povoláni 
uskutečniti shromáždění vyvolených 
mých; neboť vyvolení moji slyší hlas 
můj a nezatvrzují srdce své.“ 19

Písma nám říkají, že „jsou mnozí 
ještě na zemi … kteří jsou zadržováni 
před pravdou pouze proto, že nevědí, 
kde ji nalézti“.20 Není to příležitost pro 
vás? Můžete se pro ně stát učedníkem, 
jenž jim pomáhá objevovat! 

Dnes, v době internetu, jsou nové a 
úžasné způsoby, jak můžete dělat misi-
onářskou práci. Můžete vyzvat přátele 
a bližní, aby navštívili nové webové 
stránky mormon.org. Máte-li blog a 
internetové sociální sítě, můžete dát na 
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