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Od toho dňa ako začalo byť evanjelium znovuzriadzované v tejto dispenzácii, Pán potreboval 
verné ženy, ktoré by sa zapojili ako Jeho učeníčky.

Prihovárať sa vám na tomto historickom stretnutí je pre mňa výsadou. Byť tu spolu je pre nás 
požehnaním. Počas mojej služby prezidentky Združenia pomoci som si rozvinula hlbokú lásku k 
sestrám Združenia pomoci tejto Cirkvi, a Pán rozšíril moje porozumenie toho, aké pocity má 
ohľadom nás a čo od nás očakáva.

Nazvala som toto posolstvo: „Dúfam, že toto budú moje vnučky (a vnukovia) vedieť o Združení 
pomoci.“ Moje najstaršie vnučky usilovne pracujú na Osobnom pokroku a na rozvíjaní návykov 
a čŕt spravodlivého ženstva. Čoskoro si spolu so svojimi rovesníčkami prenesú túto 
zodpovednosť do tohto veľkého celosvetového sesterstva.

Dúfam, že to, čo poviem v tomto posolstve poskytne im a všetkým, ktorí ho budú počuť alebo 
čítať, jasné porozumenie toho, čo Pán zamýšľal pre Svoje dcéry, keď bolo zorganizované 
Združenie pomoci.

Starodávny vzor učeníctva

Dúfam, že moje vnučky porozumejú tomu, že Združenie pomoci je v dnešnej dobe 
zorganizované podľa vzoru učeníctva, ktorý existoval v dávnej Cirkvi. Keď Spasiteľ 
zorganizoval v Novozákonnej dobe Svoju Cirkev, ženy boli životne dôležitou súčasťou Jeho 
poslania.1 Navštívil Máriu a Martu, dve z Jeho najoddanejších nasledovníčok, v Martinom dome.
Ako Ho Marta počúvala a slúžila Mu podľa vtedajších zvykov, pomohol jej rozpoznať, že môže 
činiť viac než to. Pomohol Márii a Marte porozumieť tomu, že si môžu vybrať „lepší podiel“, 
ktorý im nikto nevezme.2 Táto nežná poznámka slúži ako pozvánka na účasť na Pánovom 
poslaní. A neskôr v Novom zákone nám Martine silné svedectvo Spasiteľovej božskosti 
poskytuje určité porozumenie jej viery a učeníctva.3

Keď čítame v Novom zákone ďalej, učíme sa, že apoštoli pokračovali v zakladaní Pánovej 
Cirkvi. Učíme sa tiež o verných ženách, ktorých učeníctvo prispievalo k rastu Cirkvi. Pavol 
hovoril o učeníčkach v takých mestách ako Efez4 a Filipis5. Ale keď sa Pánova Cirkev stratila v 
odpadlíctve, tento vzor učeníctva sa tiež stratil.

Keď Pán začal znovuzriadzovať Svoju Cirkev skrze proroka Josepha Smitha, opäť zahrnul ženy 
do vzoru učeníctva. Niekoľko mesiacov po tom, ako bola Cirkev oficiálne zorganizovaná Pán 
zjavil, že Emma Smithová má byť ustanovená ako vedúca a učiteľka v Cirkvi a ako oficiálna 
pomocníčka pre svojho manžela, proroka.6 V jej povolaní pomáhať Pánovi budovať Jeho 
kráľovstvo jej boli dané pokyny ohľadom toho, ako má rásť vo viere a v osobnej spravodlivosti, 
ako posilňovať svoju rodinu a svoj domov a ako slúžiť ostatným.

Dúfam, že moje vnučky porozumejú tomu, že od toho dňa ako začalo byť evanjelium 
znovuzriadzované v tejto dispenzácii, Pán potreboval verné ženy, ktoré by sa zapojili ako Jeho 
učeníčky.



Jedným príkladom ich pozoruhodného príspevku bola misionárska práca. Veľký rast ranej Cirkvi 
bol možný vďaka tomu, že verní mužovia boli ochotní opustiť svoje rodiny a odísť na neznáme 
miesta, a pretrpieť núdzu a utrpenie pri výučbe evanjelia. Avšak, títo mužovia rozumeli tomu, že 
ich misia by nebola možná bez úplnej viery a spolupráce žien v ich životoch, ktoré sa starali o 
domácnosť a prácu a zarábali, aby uživili svoju rodinu a misionárov. Sestry sa tiež starali o tisíce 
obrátených, ktorí sa zhromažďovali v ich komunitách. Boli hlboko oddané novému spôsobu 
života, pomáhali budovať Pánove kráľovstvo a podieľali sa na Jeho diele spásy.

Spojené s kňazstvom

Dúfam, že moje vnučky porozumejú tomu, že Pán inšpiroval proroka Josepha Smitha, aby 
zorganizoval ženy v Cirkvi pod kňazstvom podľa vzoru kňazstva7 a učil ich, ako získať výsady, 
požehnania a dary kňazstva8.

Keď bolo Združenie pomoci oficiálne zorganizované, Emma Smithová pokračovala vo svojom 
povolaní vedúcej. Bola menovaná prezidentkou organizácie, s dvomi radkyňami, ktoré s ňou 
slúžili v predsedníctve. Toto predsedníctvo nebolo zvolené hlasom ľudu, ako je bežné v 
organizáciách mimo Cirkev, ale bolo povolané zjavením, bola mu vyjadrená podpora tými, 
ktorých viedli a bolo ustanovené kňazskými vedúcimi, aby slúžili vo svojich povolaniach, súc 
tak povolané Bohom, skrze proroctvo a kladením rúk tými, ktorí majú právomoc9. To, že bolo 
predsedníctvo zorganizované pod kňazstvom mu umožnilo obdržať vedenie od Pána a Jeho 
proroka na zvláštne dielo. Zorganizovanie Združenia pomoci umožnilo to, aby Pánova zásobáreň 
talentov, času a zdrojov bola vedená v múdrosti a poriadku.

Oná prvá skupina žien rozumela tomu, že im bola daná právomoc učiť, inšpirovať a organizovať 
sestry ako učeníčky, aby pomáhali v Pánovom diele spásy. Na svojich prvých stretnutiach sa 
sestry učili, aké sú hlavné účely Združenia pomoci – rásť vo viere a osobnej spravodlivosti, 
posilňovať svoje rodiny a domovy a vyhľadávať a slúžiť tým, ktorí sú v núdzi.

Dúfam, že moje vnučky porozumejú tomu, že zorganizovanie Združenia pomoci bolo 
neoddeliteľnou súčasťou prípravy Svätých na výsady, požehnania a dary, ktoré môžeme nájsť 
iba v chráme. Prezident Joseph Fielding Smith učil, že Združenie pomoci je „životne dôležitou 
súčasťou Božieho kráľovstva na zemi“ a „je navrhnuté a riadené takým spôsobom, že pomáha 
svojim verným členkám získať večný život v kráľovstve nášho Otca“.10 Môžeme si predstaviť, 
akú mali sestry radosť z toho, že boli v obchode Josepha Smitha z červených tehál na oných 
prvých stretnutiach Združenia pomoci, pozerajúc sa na pahorok, na ktorom sa staval chrám, a 
prorok ich učil, že „toto je vybraná spoločnosť, oddelená od všetkého zla sveta, vyvolená, 
cnostná a svätá.“11

Dúfam, že moje vnučky si vážia chrám tak, ako to činili sestry z prvého Združenia pomoci, ktoré 
verili, že chrámové požehnania sú veľkou odmenou a významným cieľom každej ženy Svätých 
neskorších dní. Dúfam, že moje vnučky, rovnako ako sestry raného Združenia pomoci, sa budú 
každý deň usilovať o to, aby v dostatočnej miere dospeli k tomu, aby uzatvorili a zachovávali 
posvätné chrámové zmluvy a aby keď pôjdu do chrámu, venovali pozornosť všetkému, čo sa tam 
hovorí a koná. Skrze požehnania chrámu budú ozbrojené mocou12 a požehnané obdržať kľúč 
poznania Boha13. Skrze obrady kňazstva, ktoré sa nachádzajú iba v chrámoch, budú požehnané, 
aby vyplnili svoje božské, večné zodpovednosti a ony sľúbia, že budú žiť ako oddané učeníčky.



Som vďačná za to, že jedným z Pánových zámerov zorganizovania Združenia pomoci bolo 
poskytnúť ženám zodpovednosť, aby si navzájom pomáhali pripraviť sa na väčšie požehnania 
kňazstva, ktoré sa nachádzajú v chrámových obradoch a zmluvách.14

Útočisko a vplyv celosvetového sesterstva

Dúfam, že moje vnučky porozumejú dôležitosti vplyvu a postavenia veľkého celosvetového 
sesterstva Združenia pomoci. Od roku 1842 sa Cirkev rozšírila ďaleko za Nauvoo a Združenie 
pomoci je teraz v 175 krajinách a sestry v ňom rozprávajú viac ako 80 jazykmi. Každý týždeň sú 
zorganizované nové zbory a pobočky a nové Združenia pomoci sa stávajú súčasťou neustále sa 
rozširujúceho sesterstva, ktoré sa rozprestiera naprieč kontinentami.15 Keď bolo Združenie 
pomoci relatívne malé počtom a bolo zorganizované hlavne v Utahu, jeho vedúce sa mohli 
zamerať viac na organizáciu a učeníctvo v miestnych sociálnych programoch a vzájomne 
prepojenej práci útechy. Rozvíjali domáce práce a uskutočňovali projekty na stavbu nemocníc a 
sýpok. Tieto snahy raného Združenia pomoci pomohli zaviesť vzory učeníctva, ktoré sú dnes 
používané v celosvetovom rozsahu. Ako Cirkev rastie, Združenie pomoci je teraz schopné 
vyplniť svoj účel v každom zbore a v každej pobočke, v každom kole a okrsku a je schopné sa 
prispôsobiť stále sa meniacemu svetu.

Sestry zo Združenia pomoci po celom svete každý deň zakúšajú celú škálu výziev a skúseností 
smrteľnosti. Ženy a ich rodiny v dnešnej dobe čelia vo svojich životoch nepochopiteľným 
výzvam, duševným, fyzickým a duchovným chorobám, nehodám a smrti. Niektoré sestry sú 
sužované osamotenosťou a sklamaním, pretože nemajú svoje vlastné rodiny, a ostatné sužujú 
následky nešťastných rozhodnutí členov ich rodiny. Niektoré sú sužované vojnou, hladom či 
prírodnými katastrofami a iné sú pod tlakom závislostí, nezamestnanosti či nedostatočného 
vzdelania a praxe. Všetky tieto ťažkosti majú potenciál oslabiť vieru a odčerpať jednotlivcom i 
rodinám sily. Jedným z Pánových zámerov, prečo zorganizoval sestry do učeníctva bolo 
poskytnúť útechu, ktorá by ich pozdvihla nad všetko, čo bráni šťastiu a pokroku ženy.16 V 
každom zbore a v každej pobočke existuje Združenie pomoci so sestrami, ktoré sa usilujú o 
zjavenie a obdržia ho, a radia sa s vedúcimi kňazstva, aby sa navzájom posilnili, a pracujú na 
riešeniach, ktoré sa dajú použiť v ich vlastných domovoch a komunitách.

Dúfam, že moje vnučky porozumejú tomu, že prostredníctvom Združenia pomoci sa ich 
učeníctvo rozvíja a ony sú spolu s ostatnými zapojené do toho druhu impozantného a úchvatného 
diela, ktoré konal Spasiteľ. Toto dielo, ktoré sestry tejto Cirkvi vykonávajú v našej dobe nikdy 
nebolo pre Pána malé svojím rozsahom či nedôležité. Skrze svoju vernosť môžu pocítiť Jeho 
súhlas a byť požehnané spoločenstvom Jeho Ducha.

Moje vnučky by mali tiež vedieť, že sesterstvo Združenia pomoci môže poskytnúť bezpečné 
miesto, útočisko a ochranu.17 Ako sa naša doba stáva neustále ťažšou, verné sestry Združenia 
pomoci sa zjednotia, aby ochránili domovy Sionu pred prenikavým hlasom sveta a bezohľadným 
a provokatívnym vplyvom protivníka. A skrze Združenie pomoci sa budú učiť a budú posilnené, 
a vplyv spravodlivých žien môže požehnať omnoho viac detí nášho Otca.

Učeníctvo pozornej starostlivosti a služby

Dúfam, že moje vnučky porozumejú tomu, že navštevujúce učenie je vyjadrením ich učeníctva a 
príznačným spôsobom, ako si ctiť svoje zmluvy. Tento prvok nášho učeníctva by mal byť 



dôvernou pripomienkou služby nášho Spasiteľa. V raných dňoch Združenia pomoci obdržal 
navštevujúci výbor v každom zbore úlohu stanoviť a vybrať príspevky, ktoré boli odovzdané 
tým, ktorí boli v núdzi. Ako roky ubiehali, sestry a vedúce Združenia pomoci boli vyučované 
krok za krokom a ich schopnosť dohliadať na druhých sa zdokonaľovala. Bola to doba, kedy sa 
sestry viac zameriavali na to, aby vykonali návštevy, odučili lekcie a zanechali odkaz, keď sa 
zastavili v domovoch sestier, ktoré nezastihli doma. Tieto postupy pomohli sestrám naučiť sa 
vzory pozornej starostlivosti. Práve tak ako sa ľudia v časoch Mojžiša sústredili na dodržiavanie 
dlhého zoznamu pravidiel, sestry Združenia pomoci boli v tých časoch vo svojej túžbe 
porozumieť tomu, ako sa navzájom posilniť zavalené množstvom písaných i nepísaných 
pravidiel.

S takou veľkou potrebou útechy a pomoci, ktoré sú potrebné v životoch sestier a ich rodín v 
dnešnej dobe potrebuje Nebeský Otec, aby sme nasledovali vyššiu cestu a preukázali naše 
učeníctvo úprimnou starostlivosťou o Jeho deti. Vedúce sa teraz učia, majúc na mysli tento 
dôležitý zámer, aby požadovali správy o duchovnom a časnom blahu sestier a ich rodín a o 
poskytnutej službe.18 Navštevujúce učiteľky majú teraz zodpovednosť úprimne spoznať a 
milovať každú sestru, pomôcť jej posilniť jej vieru a poskytnúť jej službu.19

Ako oddané Spasiteľove učeníčky sa zdokonaľujeme vo svojej schopnosti činiť veci, ktoré by 
činil On, ak by tu bol. Vieme, že je to práve naša starostlivosť, ktorú On oceňuje, a tak sa 
snažíme viac sústrediť na starostlivosť o sestry, než na vypĺňanie zoznamov vecí, čo máme 
urobiť. Pravá služba je meraná hĺbkou našej pravej lásky, a nie dokonalosťou našich štatistík. Ak 
sestry, ktoré navštevujeme môžu povedať: „Moja navštevujúca učiteľka mi pomáha duchovne 
rásť“ a „Viem, že moja navštevujúca učiteľka sa úžasne stará o mňa a o moju rodinu“ či „Ak 
mám problémy, viem, že moja navštevujúca učiteľka mi s nimi pomôže, bez toho, aby som ju o 
to prosila“, vtedy môžeme vedieť, že naša služba ako navštevujúcich učiteliek je úspešná.
Vedúce, ktoré rozumejú dôležitosti služby druhým sa budú spolu radiť, aby usilovali o zjavenie 
ako povzniesť navštevujúce učiteľky a ako zorganizovať a uskutočniť inšpirovanú službu, a 
obdržali ho.

Navštevujúce učenie je navyše akousi predĺženou rukou biskupovej zodpovednosti starať sa o 
Pánove stádo. Biskup a prezidentka Združenia pomoci potrebujú inšpirovanú službu 
navštevujúcich učiteliek, ktoré im pomáhajú naplniť ich zodpovednosti. Prostredníctvom služby 
navštevujúcich učiteliek môže byť prezidentka Združenia pomoci upovedomená o blahu každej 
sestry v zbore a môže podať správu o ich blahu, keď ich navštívi spolu s biskupom.

Prezident Thomas S. Monson nás učil, že „keď sa usilujeme s nepochybujúcou vierou vyplniť 
zodpovednosti, ktoré nám boli dané, keď sa usilujeme o inšpiráciu Všemohúceho pri vykonávaní 
našich zodpovedností, môžeme dosiahnuť zázračné výsledky.“20 Dúfam, že moje vnučky budú 
súčasťou zázrakov, keď budú pomáhať pri tom, aby sa navštevujúce učenie stalo vzorom 
učeníctva, ktorý Pán rozpozná, keď opäť príde.

Napĺňanie zámerov Združenia pomoci

Tieto a iné základné učenia ohľadom Združenia pomoci sú teraz dostupné pre moje vnučky a 
môžu ich študovať v príručke Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (Dcéry v Mojom kráľovstve: História a dielo Združenia pomoci). Táto kniha obsahuje 
záznam odkazu Združenia pomoci a žien tejto Cirkvi. Zjednotí sestry na celom svete a pomôže 



im žiť v súlade so zámermi Združenia pomoci a s výsadami a vzormi učeníctva. Je to svedok 
najdôležitejšej úlohy ženy v pláne šťastia nášho Otca a poskytuje nemenné kritérium toho, čomu 
veríme, čo činíme a čo budeme brániť. Prvé predsedníctvo nás povzbudzuje, aby sme túto knihu 
študovali a dovolili, aby jej nadčasové pravdy a inšpirujúce príklady ovplyvnili naše životy.21

Prezident Joseph F. Smith, majúc poznanie, že organizácia Združenia pomoci bola božsky 
zorganizovaná, povedal sestrám: „Je na vás, aby ste viedli svet a najmä viedli ženy sveta. …Ste 
hlava, a nie chvost,“ povedal.22 Ako sa blíži čas Pánovho návratu, dúfam, že sa moje vnučky 
stanú silnými, vernými ženami, ktoré budú vo svojich životoch používať zásady a vzory 
Združenia pomoci. Dúfam, že keď sa Združenie pomoci stane spôsobom ich života, budú slúžiť 
v jednote s ostatnými, aby naplnili jeho božské zámery. Mám svedectvo o pravdivosti 
znovuzriadenej Cirkvi Ježiša Krista a som vďačná za vzor učeníctva, ktorý bol znovuzriadený, 
keď Pán inšpiroval proroka Josepha Smitha, aby zorganizoval Združenie pomoci. V mene Ježiša 
Krista, amen.
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