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Níže je uvedeno několik informací o Církvi v Indii:

Bylo pokřtěno několik lidí 
a v Kalkatě byla založena 
malá odbočka.

v Indii

Byla založena Indická misie  
Bangalore s 1 150 členy ve  
13 odbočkách.

Byla vytvořena Indická misie 
Nové Dillí.

Pět indických jazyků, 
v nichž je Kniha 
Mormonova, nebo 
pouze její část, 
dostupná.

V Bengalúru bude 
postaven chrám

Počet členů Církve

Sbory a odbočky 
(Na fotografii dole 
uprostřed je sborový 
dům Convent Road.)

Misie

Hlavní jazyky, 
kterými se 
v Indii mluví

President Dallin H. Oaks 
zorganizoval první kůl v 
Hyderabadu.
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Za to mohou  
jedině nebesa
Bylo pro mě vzácnou výsadou provést rozhovor s každým členem 

Kvora Dvanácti apoštolů a napsat článek o svatém apoštolství. 
(Viz „Jsme svědkové“, strana 12.)

Po setkání s presidentem M. Russellem Ballardem, zastupujícím 
presidentem Kvora Dvanácti, jsem se ohlédla do jeho kanceláře. 
Seděl u psacího stolu a psal si proslov na generální konferenci. Je 
nejdéle sloužící generální autoritou v Církvi – byla mu vyjádřena 
podpora jako členovi Prvního kvora Sedmdesáti již v roce 1976. 
Vypadal zároveň unaveně a nabitý energií. „Jak se vám daří?“ zeptal 
se mě před chvílí a poté mě laskavě napomenul: „Dejte pozor, ať 
se nevyčerpáte.“ Tato slova pocházející od toho, kdo přijal povolání, 
aby svůj život doslova vyčerpal ve službě Pánu, pro mě mnoho 
znamenala.

Členové Dvanácti jsou povoláni, aby „usměrňovali veškeré 
záležitosti [Církve] ve všech národech“. (Nauka a smlouvy 107:33.) 
Když jste ale v jejich přítomnosti, jejich pozornost se z celosvětové 
Církve přesune na jednotlivce, který stojí před nimi. Do svého 
povolání přišli z postavení, které bylo ze světského hlediska 
prestižní, ale když odcházím z jejich kanceláří, napadají mě vždy 
tatáž slova, kterými je lze popsat – pokorní a laskaví.

President Ballard mi řekl: „Někdy se ptám sám sebe: ‚Jak jsem 
se pro všechno na světě ocitl zde, s těmito skvělými muži?‘“ A pak 
svědčil: „Za to mohou jedině nebesa.“ Doufám, že se vám tento 
letmý náhled na povolání apoštola bude líbit.

Sarah Jane Weaverová
Redaktorka Church News

Náš přetrvávající odkaz 
pionýrů

20

Svatější vzor služby
Starší Patrick Kearon

22

Jsme svědkové: Dvanáct 
apoštolů v dnešní době

Sarah Jane Weaverová 
a Jason Swensen

12

Jak můžeme 
vytvářet kulturu 

vstřícnosti 
v Církvi?

8
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5 Náboženství: 
Požehnání pro náš 
život i komunitu
Náboženství ovlivňuje 
nejen našeho ducha 
ale i naši komunitu, 
zdraví a vztahy s lidmi.

6 Portréty víry:  
Iona Wikairaová – 
Kaikohe, Nový 
Zéland
Iona si je vědoma 

toho, jak důležité je udržet si svá měřítka. Když se zaměřuje na 
Spasitele, dokáže si uchovat chladnou hlavu.

8 Zásady pastýřské služby:  
Jak můžeme vytvářet kulturu vstřícnosti v Církvi?
Když budeme pěstovat postoj začlenění druhých do kolektivu, 
můžeme změnit život těch, kteří se možná cítí osaměle.

12 Jsme svědkové: Dvanáct apoštolů v dnešní době
Sarah Jane Weaverová a Jason Swensen
Novodobí apoštolové se podílejí o myšlenky týkající se jejich 
posvátného povolání.

20 Naše pokračující pionýrské dědictví
Jak můžete ctít svůj pionýrský odkaz a vyprávět o něm druhým?

22 Svatější vzor služby
Starší Patrick Kearon
Pastýřská služba je jedním z charakteristických rysů členů Církve. 
Zjistěte, jak můžete zvelebovat své schopnosti sloužit druhým.

28 Shromážděte výpravu
V tomto výňatku z chystaného vydání 2. dílu knihy Svatí se první 
členové Církve připravují na přesun na Západ.

32 Hlasy Svatých posledních dnů
Její slib daný dítěti se stává požehnáním; modlitba přináší pokoj 
uprostřed rodinné zkoušky; ze znepokojujícího okamžiku je okamžik 
pozitivní; jeho statečná vytrvalost vede k osvícené myšlence.

36 Požehnání plynoucí ze soběstačnosti:  
Šest kroků k získání práce
Bruno Vassel III
Šest jednoduchých kroků k nalezení a získání práce, která odpovídá 
vašim dovednostem.

Mládež

50 
Mladý muž potřebuje Pánovu 
pomoc, aby se dostal na vysokou 
školu; práce je radostí, nikoli 
nepříjemností; i vy můžete 
být svědkem 
Krista; poušť se 
stává duchovním 
útočištěm; dopis 
je tím nejlepším 
dárkem; a co 
najdete v Knize 
Mormonově.

Děti

Kamarád 
Naučte se dělit o evangelium 
s láskou. Přečtěte si o členech 
žijících v Kambodži. 
Zjistěte, co pro 
vás znamená 
být křesťanem.

Na obálce
Kristus vysvěcuje 

dvanáct apoštolů,  
Harry Anderson.

Oddíly
Obsah

Krátké články

Mladí dospělí

42 
Osobní zkušenosti těch, kteří se 
z misie vrátili domů 
předčasně, ukazují, 
že se Spasitelovou 
pomocí dokážete 
tento přechod 
do nového života 
zvládnout.
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HLAVNÍ ČLÁNKY DOSTUPNÉ POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

KONTAKTUJTE NÁS
Své otázky či zpětnou vazbu můžete poslat e- mailem 
na adresu liahona@ldschurch.org.

Příběhy posilující víru můžete zaslat prostřednictvím 
stránek liahona.lds.org nebo poštou na adresu:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona v elektronické podobě

DALŠÍ MOŽNOSTI
V aplikaci Knihovna evangelia a na stránkách  
liahona .lds .org je možné:

• Najít aktuální vydání.

• Najít texty dostupné pouze v elektronické 
podobě.

• Vyhledávat v minulých vydáních.

• Odeslat redakci vlastní příběhy či zpětnou 
vazbu.

• Objednat si předplatné nebo ho někomu 
darovat.

• Obohatit studium pomocí elektronických 
nástrojů.

• Sdílet oblíbené články a videa.

• Stáhnout si nebo vytisknout články.

• Poslechnout si své oblíbené články.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona aplikace Knihovna 
evangelia

Podporování misionářů, kteří se domů vrátili předčasně
Kevin Theriot, PhD
Předčasně se navrátivší misionáři potřebují naši lásku 
a pochopení.

Jak se vyrovnat se ztrátou odvahy
Služby pro podporu soběstačnosti
Život je plný těžkostí. Vždy však existuje cesta 
k opětnému nalezení radosti a naděje.
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V íra	a náboženství	jsou	
jádrem	naší	identity.	
Naše	víra,	a náboženství	
všeobecně,	ovlivňuje	
náš	každodenní	život.	

Řada	studií	zabývající	se	křesťanskými	
denominacemi	a dalšími	náboženstvími	
zjistila,	že	věřící	jsou	zdravější	a s větší	
pravděpodobností	se	angažují	ve	svých	
komunitách.	Níže	uvedené	výsledky	
výzkumu	jsou	pouhou	názornou	
ukázkou toho,	jak	nám	náboženství	
zlepšuje	život:

IL
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N Á B O Ž E N S T V Í :  
Požehnání pro náš život i komunitu

POZNÁMKY
 1. Viz Arthur C. Brooks, Gross National 

Happiness: Why Happiness Matters for 
America – and How We Can Get More 
of It (2008), 52.

 2. Viz Rodney Stark, America’s Blessings: 
How Religion Benefits Everyone, 
Including Atheists (2012), 4.

 3. Viz Robert D. Putnam, Bowling Alone 
(2000), 66–67.

 4. Tyler J. VanderWeele, „Does Religious 
Participation Contribute to Human 
Flourishing?“ Big Questions Online, 
Jan. 14, 2017, bigquestionsonline.com.

 5. Stark, How Religion Benefits Everyone, 4.
 6. Brooks, Gross National Happiness, 48.
 7. Viz Andrew Sims, Is Faith Delusion? 

Why Religion is Good For Your Health 
(2009), 220.

 8. Viz Stark, How Religion Benefits 
Everyone, 4, 106–107, 111.

K o m u n i t a

V z t a h y

Z d r a v í

 SPÍŠE SE ÚČASTNÍ 
DOBROVOLNICKÝCH 
AKCÍ,1 PŘISPÍVAJÍ NA 
CHARITU 2 A ZAPOJUJÍ 
SE DO RŮZNÝCH 
KLUBŮ A ZÁJMOVÝCH 
SKUPIN.3

V Ě Ř Í C Í  L I D É :

 MAJÍ ZDRAVĚJŠÍ 
„VZTAHY S DRUHÝMI 
A STABILNĚJŠÍ 
MANŽELSTVÍ“ A TAKÉ 
VÍCE SOCIÁLNÍCH 
KONTAKTŮ.4

 „SPÍŠE VSTUPUJÍ 
DO MANŽELSTVÍ A 
JE U NICH MENŠÍ 
PRAVDĚPODOBNOST 
ROZVODU [A] 
UVÁDĚJÍ VYŠŠÍ MÍRU 
SPOKOJENOSTI SE 
SVÝM PARTNEREM.“ 5

 „JE U NICH O TŘETINU 
PRAVDĚPODOBNĚJŠÍ, 
… ŽE ŘEKNOU, ŽE JSOU 
VELMI ŠŤASTNÍ.“ 6

 TRPÍ MÉNĚ DEPRESEMI 
A ÚZKOSTMI.7

 OBVYKLE ŽIJÍ O SEDM LET 
DÉLE NEŽ LIDÉ, KTEŘÍ 
JSOU NEVĚŘÍCÍ.8 ◼
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P O R T R É T Y  V Í R Y

Iona Wikairaová
Kaikohe, Nový Zéland

Přestože lona jako dozorkyně ve věznici čelí 
výzvám, nachází sílu a zůstává klidná skrze 
víru v Ježíše Krista.
CHRISTINA SMITHOVÁ, FOTOGRAFKA

DALŠÍ INFORMACE
President Thomas S. Monson 
(1927–2018) učil o tom, jak 
je důležité být příkladem pro 
každého kolem nás, na stránce  
lds .org/ go/ 7197
Další „Portréty víry“ najdete na 
stránkách lds .org/ go/ 18.

Zjistila jsem, že když lidé ve vašem 
pracovním prostředí vědí, že jste členkou 
Církve, budou vás i Církev respektovat, 
pokud uvidí, že nebudete snižovat svá 
měřítka kvůli prostředí, kde se nacházíte. 
Proto je pro mě důležité snažit se být 
dobrým příkladem Svaté posledních dnů.

V každé situaci přemýšlím: „Jak by 
Spasitel chtěl, abych se chovala?“ nebo: 
„Jak by chtěl, abych se s tímto vypořádala?“ 
Ve všem, co dělám, se snažím dbát na 
to, aby moje činy odrážely to, co by dělal 
Spasitel. To mi pomáhá být duševně 
mnohem vyrovnanější a klidnější, i přes 
všechen ten zmatek, který vyplývá 
z náročného pracovního prostředí.
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Když se rozhlédneme po svém sboru či odbočce, vidíme ty, kteří do kolektivu zapa-
dají zdánlivě snadno. Neuvědomujeme si ale, že i mezi těmi, kteří do kolektivu 
zapadají zdánlivě snadno, je mnoho těch, kteří se cítí opomíjeni. Například podle 

jedné nedávné studie se zjistilo, že téměř polovina dospělých ve Spojených státech 
uvádí, že si připadají osamělí, opomíjeni nebo izolováni od druhých.1

Pro člověka je důležité mít pocit, že je přijímán. Jedná se o základní lidskou potřebu 
a když máme pocit, že jsme z kolektivu vyloučeni, trápí nás to. Nezačlenění do kolekti-
vu může vyvolávat pocity smutku či hněvu.2 Když máme pocit, že do kolektivu nezapa-
dáme, máme sklon poohlížet se po místě, kde se cítíme příjemněji. Je potřeba každému 
pomáhat v tom, aby pociťoval, že do Církve patří.

Přijímání do kolektivu podle Spasitelova vzoru
Spasitel byl dokonalým příkladem toho, jak si druhých cenit a jak je přijímat mezi 

sebe. Když si vybíral apoštoly, nevěnoval pozornost společenskému postavení, bohat-
ství či vznešenosti profese. Cenil si Samaritánky u studny a vydal jí svědectví o své 
božskosti navzdory tomu, že Židé pohlíželi na Samaritány s opovržením. (Viz Jan 4.) 
Hledí k srdci a nikomu nestraní. (Viz 1. Samuelova 16:7; Nauka a smlouvy 38:16, 26.)

Spasitel řekl:
„Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, 

abyste i vy milovali jeden druhého.
Po tomť poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete- li míti lásku jedni k druhým.“ 

( Jan 13:34–35.)

Zásady pastýřské služby

Jak	můžeme	 
vytvářet	kulturu	
vstřícnosti v Církvi?
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PODĚLTE SE 
O ZKUŠENOSTI

Zašlete nám své zkušenosti 
spojené s pastýřskou 
službou druhým nebo s tím, 
jak vám slouží oni. Navštivte 
stránky liahona .lds .org 
a klikněte na „Submit 
an Article or Feedback“ 
[„Odeslat článek nebo 
zpětnou vazbu“].

Co můžeme udělat my?
Někdy je těžké rozpoznat, zda se někdo 

cítí nezačleněný. Většina lidí to neřekne – 
přinejmenším to nedá tak jasně najevo. Ale 
když budeme mít láskyplné srdce, budeme 
vedeni Duchem Svatým a budeme se snažit 
být si toho vědomi, dokážeme rozpoznat, 
když se někdo na církevních shromáždě-
ních či akcích necítí přijímaný.

Možné známky toho, že se někdo cítí 
vyloučený:

•  Uzavřenost projevovaná řečí těla – 
například pevně založené ruce nebo 
sklopený zrak.

•  Sezení v zadní části místnosti 
nebo o samotě.

•  Žádná nebo nepravidelná účast na 
shromáždění.

•  Brzké odcházení ze shromáždění 
nebo akcí.

•  Nezapojování se do rozhovorů 
či lekcí.

Toto mohou být projevy i jiných emocí 
– například ostýchavosti, úzkosti či disko-
mfortu. Členové mohou mít pocit, že jsou 
„jiní“, když jsou v Církvi noví, když pochá-
zejí z jiné země nebo kultury nebo když 
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Požehnaní díky vstřícnosti
Christl Fechterová se přestěhovala do jiné země poté, co 

její vlast rozpoltila válka. Nemluvila moc dobře příslušným 
jazykem a neznala nikoho ve svém sousedství, a tak se zprvu 
cítila izolovaně a osaměle.

Jakožto členka Církve sebrala odvahu a začala chodit do 
svého nového sboru. Obávala se, že kvůli jejímu silnému 
přízvuku si s ní druzí nebudou chtít povídat nebo ji budou 
odsuzovat za to, že je svobodnou ženou.

Setkala se však s lidmi, kteří nehleděli na její odlišnosti 
a přivítali ji mezi sebe jako svou přítelkyni. S láskou jí podali 
pomocnou ruku a zanedlouho se již plně věnovala tomu, že 
pomáhala učit třídu Primárek. Děti byly skvělým příkladem 
toho, jak přijímat druhé mezi sebe, a to, že se cítila milována 
a potřebná, posílilo její víru a pomohlo obnovit její závazek 
být do konce života oddaná Pánu.

•  Nesedejte si na shromáždění vždy k týmž lidem.

•  Snažte se nehledět na vnější vzhled lidí, ale na jejich 
pravé já. (Více o tomto tématu viz „Ministering 
Is Seeing Others as the Savior Does“, Liahona, 
June 2019, 8–11.)

•  Zapojte druhé do konverzace.

•  Pozvěte druhé, aby se stali součástí vašeho života. 
Můžete je zahrnout do činností nebo akcí, které 
již plánujete.

•  Najděte nějaké společné zájmy a stavte na nich.

•  Neupírejte druhým své přátelství jen proto, že nesplňují 
vaše očekávání.

•  Když na někom spatříte něco jedinečného, zajímejte se 
o to, místo abyste to přehlíželi nebo se tomu vyhýbali.

•  Vyjadřujte druhým lásku a upřímně je chvalte.

•  Zamyslete se na chvíli nad tím, co to opravdu 
znamená, když říkáme, že Církev je pro všechny, 
bez ohledu na jejich odlišnosti. Jak můžeme tento 
postoj zavést do praxe?

Některé možnosti, jak druhé zahrnout a přivítat mezi sebe
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JAK TUTO ZÁSADU UVÉST DO PRAXE
Sestra Linda K. Burtonová, bývalá Generální presidentka 
Pomocného sdružení, učila: „Nejprve si všímejte, pak služte.“ 
(Liahona, listopad 2012, 78.) Když se budeme řídit touto 
radou, může nám to pomoci vytvořit sbor či odbočku, kde 
se bude každý cítit přijímaný a potřebný. Zde je ke zvážení 
několik dalších námětů:

•  Když přijdeme do církevní budovy, můžeme se roz-
hlédnout a všímat si, koho by si Pán přál, abychom 
onoho dne přijali do svého okruhu přátel.

•  Někdy se vyhýbáme těm, kteří se od nás nějak liší, 
nebo kteří procházejí těžkostmi, protože se obává-
me, že řekneme něco nevhodného či nesprávného. 
Tito lidé se však kvůli tomu mohou cítit izolovaně 
a mohou se podivovat nad tím, proč s nimi nikdo 
nemluví. Sedněte si k nim, vyjádřete jim lásku 
a pokládejte jim upřímné otázky. Zeptejte se jich, 
jak své těžkosti prožívají a jak jim můžete pomoci.

•  V proslovech a v nedělních lekcích se můžeme 
rozhodnout použít příklady, které dokládají, že 
jednotlivci a rodiny v různých situacích mohou 
žít podle evangelia a těšit se z jeho požehnání.

•  Členové třídy mohou být velmi požehnáni, když 
budou učitelé zapojovat členy různého věku, 
národností a rodinného stavu. Od mnohých věr-
ných členů Církve, kteří mají odlišné zkušenosti než 
my, se toho můžeme hodně naučit.

•  Učitelé mohou vytvořit bezpečné prostředí, v němž 
se mohou všichni dělit o své zážitky a zkušenosti 
s žitím podle evangelia. Kdykoli někdo něco řekne, 
učitel může na něco z řečeného reagovat pozi-
tivně. Je pravděpodobnější, že členové třídy se pak 
budou při sdílení vlastních myšlenek cítit sebejistěji 
a příjemněji.

ZJISTĚTE VÍCE
Další náměty najdete v článku „We Can Do Better: Welcoming 
Others into the Fold“, Liahona, Sept. 2017.

nedávno zažili nějakou traumatickou životní změnu, jako 
je například rozvod, úmrtí v rodině nebo předčasný návrat 
z misie.

Bez ohledu na důvody jim máme bez váhání s láskou 
nabídnout pomocnou ruku. To, co řekneme a uděláme, může 
navodit pocit, že všichni jsou vítáni a že všichni jsou potřební.

Není vždy snadné cítit se pohodlně s lidmi, kteří jsou 
jiní než my. Ale s trochou cviku se můžeme zlepšit v tom, 
jak v odlišnostech nacházet určitou hodnotu a jak si cenit 
jedinečného přínosu, který každý člověk má. Starší Dieter 
F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů učil, že naše odliš-
nosti nám mohou pomoci stát se lepšími a šťastnějšími lidmi: 
„Přijďte, pomozte nám budovat a posilovat kulturu uzdravo-
vání, laskavosti a milosrdenství vůči všem Božím dětem.“ 3 ◼
POZNÁMKY
 1. Viz Alexa Lardieri, „Study: Many Americans Report Feeling Lonely, 

Younger Generations More So“, U.S. News, May 1, 2018, usnews.com.
 2. Viz Carly K. Peterson, Laura C. Gravens a Eddie Harmon- Jones, 

„Asymmetric Frontal Cortical Activity and Negative Affective Responses 
to Ostracism“, Social Cognitive and Affective Neuroscience, vol. 6, no. 3 
( June 2011), 277–285.

 3. Dieter F. Uchtdorf, „Věřte, milujte, konejte“, Liahona, listopad 2018, 48.
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Sarah Jane Weaverová a Jason Swensen
Church News

V uplynulých 189 letech od zorganizování Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů bylo 
ke službě v Kvoru Dvanácti apoštolů povoláno celkem 102 mužů. I když dal Pán od té doby 
pokyn k provedení mnoha změn v Církvi, základní povinnosti apoštola se nemění.

President M. Russell Ballard, zastupující president Kvora Dvanácti apoštolů, s námi ve své kanceláři 
poblíž Chrámového náměstí hovořil o duchovním pověření daném apoštolům, aby svědčili o Spasiteli 
po celém světě; o mimořádném vztahu, který sdílejí s misionáři, a o některých běžných mylných před-
stavách týkajících se toho, co to znamená být „apoštolem, vidoucím a zjevovatelem“. Když byl president 
Ballard dotázán, zda by mohl doporučit některé další členy Kvora Dvanácti apoštolů, kteří by v rámci 
přípravy tohoto článku s námi mohli hovořit o svém posvátném povolání, okamžitě odvětil: „Ano. 
Každého z nich.“

Jsme	svědkové:  
Dvanáct	apoštolů	v dnešní	době
Novodobí apoštolové hovoří o svém posvátném povolání.
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Správné naladění
Dnešní apoštolové čelí nesmírným výzvám. Slouží kongre-

gacím po celém světě, které jsou zkoušeny politickými nepo-
koji, rozpadem rodiny, neúnavnými tlaky ze strany sociálních 
sítí a ekonomickými nejistotami. Je důležité, aby apoštolové 
těmto výzvám a okolnostem, s nimiž se členové potýkají, 
rozuměli.

Apoštolové, jakožto vedoucí Církve, musí členy a jejich 
okolnosti poznat, aby byli schopni jim lépe sloužit.

„Potřebujeme se dozvídat o tom, co ovlivňuje život lidí,“ 
řekl starší Ulisses Soares. „Apoštolové musí být neustále 
zapojeni do procesu učení se, dotazování a získávání inspirace 
a zjevení.“

Jakkoli důležité je být v souladu s tím, s čím se členové 
potýkají, pro apoštoly je podle slov presidenta Ballarda 
ještě důležitější naslouchat pozorně Božímu hlasu, který je 
vede, a být v souladu s Pánovou vůlí. „Toto je Pánova Církev 
a naším hlavním úkolem je dbát na to, abychom byli v soula-
du s tím, jak by si On přál, abychom vedli Jeho království zde 
na zemi,“ řekl president Ballard.

Zvláštní svědkové
Když jednotliví apoštolové mluví o svém povolání, je záhy 

zřejmé, že jejich prvořadým zájmem nejsou administrativní 
záležitosti. Jejich hlavní zodpovědností je přesně to, co bylo 
vždy – být „zvláštními svědky jména Kristova na celém světě“. 
(Nauka a smlouvy 107:23.)

President Ballard řekl, že Spasitelovým posledním poky-
nem Jeho apoštolům (viz Matouš 28:19–20) bylo nařízení, aby 
vyšli „učit, svědčit, křtít a budovat a posilovat Jeho Církev“.

V dnešní době se pověření apoštolů nezměnilo. „V prvé 
řadě a především jsme vždy svědky toho, že Pán Ježíš Kristus 
skutečně žije,“ řekl starší David A. Bednar. „Nejsme admi-
nistrátoři; jsme služebníci evangelia Ježíše Krista.“

Apoštolové jsou pověřeni „být cestujícími svědky“, kteří 
se vydávají do „celého světa“, řekl starší Jeffrey R. Holland. 
„Přejeme si, aby i ta nejvzdálenější jednotka této Církve, 
myšleno geograficky, vnímala, že existuje velmi úzké spojení 
mezi nimi a prorokem Páně,“ uvedl. „Často se říká: ‚V Církvi 
je svět malý.‘ Doufáme, že toto vždy platí i v případě kontaktu 
s apoštoly.“
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Kontakt s každým kůlem
Starší Quentin L. Cook vysvětlil, že v průběhu čtyřletého 

období mají vedoucí každého kůlu a sboru, okrsku a odbočky 
v Církvi možnost setkat se se členem Dvanácti – a obdržet od 
něj školení týkající se toho, jaké jsou priority proroka.

„Konference pro vedoucí nám umožňují plnit naše nauko-
vé pověření budovat Církev a usměrňovat veškeré její zále-
žitosti ve všech národech [viz Nauka a smlouvy 107:34] pod 
vedením Prvního předsednictva,“ řekl.

Starší Bednar poznamenal, že společně mohou tyto bohaté 
a velmi poučné zkušenosti členů Kvora Dvanácti apoštolů 
pomáhat vést místní vedoucí, když činí důležitá rozhodnutí 
týkající se povzbuzování a podporování členů, aby zvládali 
své těžkosti.

„Když navštěvujeme různá místa, pociťujeme dobrotivost 
členů,“ řekl starší Gerrit W. Gong. „Slýcháme zážitky a zkuše-
nosti a dozvídáme se to, co nám pomáhá lépe rozumět, když 

se spolu jako kvorum radíme ohledně toho, co se děje v růz-
ných částech světa a v různých skupinách v Církvi.“

Cesty na konference pro vedoucí „nám poskytují příleži-
tosti setkávat se s úžasnými a nádhernými lidmi,“ řekl starší 
Cook. „Navštěvujeme je u nich doma a máme možnost jim 
posloužit. … A právě pastýřská služba Svatým se našeho srdce 
dotýká nejhlouběji. Činíme tak na základě vedení od Ducha 
Svatého a Spasitele a na základě znalosti zrozené ze zkušenos-
tí, z nichž některé jsou příliš posvátné na to, abychom o nich 
mluvili,“ řekl.

Vyslaní k jednotlivcům
Presidenta Ballarda – během téměř 43 let v povolání gene-

rální autority a nyní ve čtvrté dekádě služby v Kvoru Dvanácti 
apoštolů – zavedly jeho povinnosti do většiny zemí světa, což 
mu umožnilo osobně sloužit nesčetnému počtu členů a misi-
onářů. Miliony lidí si vyslechly jeho proslovy na generálních 
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konferencích a zasvěcujících shromážděních. I když oblast 
jeho zodpovědnosti pokrývá celý svět, Duch Svatý mu 
umožňuje navazovat spojení s jednotlivci a žehnat jim. Podle 
jeho slov je tento zdánlivý paradox tím, jak Spasitel pracuje. 
„Občas od někoho dostanu dopis, kde se píše: ‚Byl jsem na 
jednom shromáždění a vy jste řekl něco, co mi změnilo život.‘ 
Toto je moc Ducha Svatého. Pán vede svou Církev na té nejo-
sobnější úrovni.“

Podle slov staršího Bednara lze apoštolskou službu defino-
vat „bezpočtem nádherných a jednoduchých zážitků se členy 
Církve po celém světě“. „Pán posílá člena Kvora Dvanácti na 
konkrétní místa v konkrétní době, a tam se setkáváme s věrný-
mi Svatými posledních dnů i dalšími lidmi, kteří často s něčím 
zápolí nebo potřebují útěchu a ujištění. Bůh tato setkání 
režíruje,“ poznamenal starší Bednar.

Starší Ronald A. Rasband uvedl, že po svém povolání 
apoštolem zjistil, že ke každé činnosti ve svém životě musí 

přidat nějaký čas navíc, aby se mohl pozdravit se členy Církve 
a s ostatními. „Nejde o mě,“ řekl. „Jde o úctu a respekt, který 
členové této Církve chovají k úřadu apoštolství.“

Starší Rasband uvedl, že při jeho vysvěcení k apoštolství 
mu bylo řečeno: „‚Dáváme ti příležitost a možnost být zvlášt-
ním svědkem jména Kristova na celém světě, … za všech 
dob a za všech okolností.‘ Tato slova byla při mém vysvěcení 
zmíněna: ‚Za všech dob a za všech okolností.‘“

Významný vztah
Apoštolové sdílejí posvátný, vzájemně provázaný vztah s více 

než 70 000 misionáři na plný úvazek, kteří v Církvi slouží.
Slovo apoštol pochází z řečtiny a znamená „být poslán“, 

vysvětlil starší Dale G. Renlund. Vezměte v úvahu Spasitelovo 
vymezující pověření určené Jeho apoštolům v dávných 
dobách: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvo-
ření. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude.“ (Marek 16:15–16.)

President Ballard řekl, že Dvanáct apoštolů se tímto příka-
zem řídí a jsou „spravedlivě zapojeni“ do misionářské práce 
a do oznamování poselství evangelia.

Podobně jako v případě Pavla z dávných dob i dnešní 
apoštolové na základě modlitby delegují své povinnosti dělit 
se o evangelium s druhými. A misionáři jsou, podobně jako 
apoštolové, vysíláni do celého světa, aby učili Kristovu evan-
geliu. „Právě Dvanáct apoštolů, pomocí klíčů, které mají, 
tyto misionáře přidělují do konkrétních misií,“ vysvětlil starší 
Bednar. „A tak je posíláme.“

Pán zůstává tím, kdo misionářskou práci vede a řídí. 
Zplnomocňuje své žijící apoštoly, kteří jsou v různých 
obdobích pověřováni sloužit v Misionářské výkonné radě, 
aby sdělovali Jeho přání misionářům na plný úvazek pra-
cujícím v misijním poli. Starší Bednar poznamenal, že tyto 
administrativní povinnosti jsou něčím více než pouhým 
„řízením organizace“. Apoštolové jsou držiteli kněžských 

Slovo apoštol pochází z řečtiny a znamená „být poslán“. 
Podobně jako v případě dřívějších apoštolů Spasitel dál 
posílá své apoštoly „po všem světě“. (Marek 16:15–16.)
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klíčů pro shromažďování Izraele. „Poskytujeme duchovní 
dohled a vedení, aby se tato práce vykonávala tak, jak si 
Pán přeje,“ řekl.

Misionářské výkonné radě Církve předsedá starší Dieter 
F. Uchtdorf. Na jeho pracovním stole se nachází malá bronzo-
vá soška zobrazující dva misionáře, jak na kole zběsile šlapou 
do pedálů – možná na cestě na schůzku se zájemcem. Kdykoli 
se na tuto bronzovou sošku podívá, připomíná mu to neroz-
lučitelné pojítko mezi apoštoly a misionáři. „Každý z oněch 
70 000 misionářů vykonává posvátnou službu a je povolán 
Pánem skrze dopis od proroka Božího, aby byl zástupcem 
Spasitele. Tito misionáři jsou prodlouženou rukou Dvanácti.“

„Kdykoli máme čas, tak se s nimi setkáváme,“ řekl presi-
dent Ballard. „Dáváme jim možnost klást otázky. Snažíme 
se jim pomáhat, aby nacházeli, učili, křtili a posilovali děti 
našeho Nebeského Otce.“

Obě tyto skupiny jsou ve vzájemné spolupráci vysílány 
dělit se o dobrou zprávu evangelia s lidmi po celém světě. 
„Pohlížíme na misionáře na plný úvazek jako na své společní-
ky,“ poznamenal starší D. Todd Christofferson.

Mylné představy
Ačkoli se někteří vnější pozorovatelé mohou domnívat, že 

Církev je vedena jako firma, být apoštolem, podle slov starší-
ho Garyho E. Stevensona, „není jako být výkonným úřední-
kem ve firmě; je to něco úplně jiného“. „Role apoštola Pána 
Ježíše Krista je ve skutečnosti rolí sloužící a pastorační.“ Role 
spočívající v tom, že jsme svědky Ježíše Krista pro svět, „nás 
vzdělává a definuje“.

Starší Neil L. Andersen řekl, že v Kvoru Dvanácti apoštolů 
neexistují žádné frakce, lobbování, ani mocenská střediska. 
V kvoru existují „rozdílné názory“, ale „neprojevuje se ego 
jejich členů“.

Podle staršího Andersena Pán k sobě přivádí lidi z různých 
profesí a s různými životními zkušenostmi. Avšak „jsou si 
podobní ve svědectví o Spasiteli a ve své pokoře. Neusilují 
o postavení; nesnaží být tím nejchytřejším v místnosti. A Pán 
s tím může pracovat. Nikdy jsem neviděl nikoho [z Dvanácti] 
projevit hněv a nikdy jsem neviděl, že by někdo druhého 
shazoval.“

Starší Uchtdorf poznamenává, že apoštolství je defino-
váno pokorou. Kvůli jejich povolání je lidé kdekoli, kam se 
vydají, poznávají, „ale my víme, že se nejedná o nás – jedná se 
o Něho. My Ho zastupujeme. … Je to vše o Jeho velikosti.“

Všichni jsme povoláni sloužit
Spasitel po své smrti a Vzkříšení učil své učedníky 40 dnů 

a poté vystoupil na nebe. Členové Kvora Dvanácti apoštolů –  

President Ballard ve Španělsku Starší Holland v Anglii Starší Uchtdorf v Rusku

Starší Christofferson v Mexiku
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v němž bylo kvůli zrazení a smrti Jidáše Iškariotského jedno 
místo prázdné – se shromáždili a vznesli prosby Pánu.

Byli vybráni dva muži – Matěj a Barsabáš – a apoštolové se 
modlili, aby jim Pán ukázal „kterého … vyvolil z těchto dvou. 
… Spadl pak los na Matěje, i připojen jest … k jedenácti apo-
štolům“. (Viz Skutkové 1:23–26.)

Starší Renlund vysvětlil, že ani tehdy, ani dnes „není 
povolání apoštola něco, čeho by člověk mohl dosáhnout 
na základě svého úsilí nebo zásluh. Není to povolání, které 
si lze zasloužit. V 1. kapitole Skutků Bůh vybral namísto 
Barsabáše Matěje. Neřekl nám proč. Měli bychom však vědět, 
že Barsabášovo svědectví vyjadřující úctu Spasiteli a Jeho 
Vzkříšení bylo rovnocenné svědectví Matějovu.“

Starší Renlund vysvětlil, že vybíral Bůh. „Pokud Barsabáš 
plnil své povolání, ať již bylo jakékoli, jeho odměna se nelišila 
od odměny, kterou obdržel Matěj – za předpokladu, že své 
povolání zveleboval.“

Právě tak, jak bylo Barsabášovo svědectví rovnocenné svě-
dectví Matějovu, má i každý člen nárok na „podobný vztah 

s Pánem, jaký mají apoštolové, a může tento vztah rozvíjet“, 
řekl president Ballard.

Služba Pánu a Církvi je „výsada a požehnání. Je to čest,“ 
řekl starší Uchtdorf. „Pán nám projevuje svou lásku a my 
můžeme projevit svou lásku k Pánu tím, že uděláme cokoli, 
o co nás požádá.“

Posvátná zkušenost
Starší Andersen poznamenal, že být součástí cestující 

vysoké rady je posvátná zkušenost. „Když vydáváme svě-
dectví, pak toto svědectví vstupuje do srdce lidí zčásti díky 
našemu vysvěcení.“

Starší Christofferson řekl, že na začátku apoštolské 
služby ho přemáhalo to, co podle jeho názoru od něj druzí 
očekávali. Pak ale od Pána obdržel jednoduché poselství: 
„Zapomeň na sebe a na to, co si o tobě lidé mohou myslet, 
ať již na ně uděláš velký dojem nebo z tebe budou zklamaní 
nebo cokoli jiného. Zkrátka se soustřeď na to, co si jim přeji 
skrze tebe dát. Soustřeď se na to, co si přeji, aby si skrze 
tebe vyslechli.“

Před několika lety byl starší Christofferson na návštěvě 
města Mérida ve Venezuele, kde ho v okně spatřil malý, 
asi 7letý chlapec, který začal volat: „El Apostol, el Apostol!“ 
(„Apoštol, apoštol!“).

„Je to velmi prostá příhoda, ale je pro mě známkou toho, 
jak hlubokou úctu mají k tomuto povolání dokonce i děti,“ 
řekl. „Nejde o člověka, který toto povolání zastává. Ono dítě 
si osvojilo takovouto úctu k tomuto povolání a k tomu, co 
představuje.“ ◼

Starší Bednar v Peru Starší Cook v Argentině

Starší Andersen v Brazílii
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Jak	můžeme	podporovat	
své	vedoucí?
Sarah Jane Weaverová a Jason Swensen
Church News

Během slzami naplněných dnů po požáru, který v říjnu 2017 zpustošil v kalifornském 
kraji Sonoma celé obytné čtvrtě, se starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti 

apoštolů vydal na návštěvu postižených míst, aby se setkal se Svatými posledních dnů.
Vydal se na misii pastýřské služby. Spolu se sestrou Melanií Rasbandovou utěšoval 

členy postižené požárem v jejich sborových domech a u jejich spálených domů.
A kamkoli šel, přicházeli k němu členové, aby si s ním potřásli rukou. Bylo to gesto 

vděčnosti. Děkovali apoštolovi za jeho podporu. Každé potřesení rukou však vyjadřo-
valo společnou myšlenku: „Podporuji vás.“

Skutek víry
Starší Gary E. Stevenson říká, že vyjádření podpory je posvátný úkon, který propojuje 

členy Církve s církevními vedoucími. Vzhledem k tomu, že Církev Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů má více než 16 milionů členů, poměrně málo členů Církve bude mít 
kdy příležitost promlouvat tváří v tvář s apoštolem nebo si s ním podat ruku. President 
M. Russell Ballard, zastupující president Kvora Dvanácti apoštolů, ale poznamenává, že 
každý člen má příležitost navázat osobní spojení s těmito i ostatními vedoucími Církve 
vyjádřením podpory při oficiálním hlasování i každodenními skutky podpory.

„Podporu vyjadřujeme nejen zvednutou rukou, ale i svým srdcem a svými skutky,“ 
říká starší Gerrit W. Gong. „Vedoucí Církve podporujeme tak, jako podporujeme jeden 
druhého. Víme, že jsme vázáni smlouvou.“

Podle staršího Ulissese Soarese je neocenitelnou součástí vyjádření podpory i mod-
litba za apoštoly. „Jsme obyčejní lidé a Pán nás povolal k něčemu, co přesahuje naše 
schopnosti. My však pociťujeme, že těchto schopností můžeme dosáhnout díky tomu, 
že se za nás druzí modlí.“

Starší Soares dodává, že před i po vyjádření podpory je důležitá víra. „Tím, že pod-
porujete apoštoly, pomáháte Spasiteli uskutečňovat Jeho dílo. Vaše víra pomáhá Pánu 
dosáhnout toho, co oznamuje skrze své proroky a zjevovatele.“

„Moc se mi líbí symbolismus ruky v pravém úhlu a toho, co se za tím skrývá,“ říká 
starší Jeffrey R. Holland. A dodává, že pro apoštoly se vyjádření podpory ze strany 
členů Církve v duchovním smyslu podobá přijímání životodárné potravy. „Každý hlas 
se počítá a žádná pomáhající ruka neprojde bez povšimnutí. Nikdo nemusí v Církvi 
sloužit osamoceně, ať již máme jakékoli povolání.“

Když se členové 
Církve rozhodnou 
vyjádřit podporu 
Dvanácti apoštolům, 
projevují tím 
důvěru v to, že 
se každý apoštol 
zavazuje být 
poslušen Spasitele.



Dlouholetá zvyklost
Vyjádření podpory apoštolům je zvyklost týkající se 

těchto posledních dnů, která sahá až do doby Znovuzřízení 
evangelia Ježíše Krista. Již od počátku byli první Svatí vyzý-
váni, aby projevovali souhlas s povoláním vedoucích Církve 
a aby jim v tomto povolání vyjádřili podporu.

6. dubna 1830 se Joseph Smith a jeho nově pokřtění 
následovníci shromáždili ve Fayette v kraji Seneca ve státě 
New York v malém farmářském srubu, který patřil Peteru 
Whitmerovi st.

Joseph se postavil a zeptal se účastníků, zda si přejí zorga-
nizovat Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Noví členové uplatnili zásadu všeobecného souhlasu 
a pozvednutím ruky vyjádřili jednomyslně svůj souhlas. Poté 
vyjádřili souhlas s tím, že přijímají Josepha Smitha a Olivera 
Cowderyho za své učitele a duchovní rádce.

„Členství v Církvi je velmi osobní záležitostí,“ říká starší 
Holland. „Každý jednotlivec je důležitý. Právě proto fungu-
jeme podle zásady všeobecného souhlasu. Přejeme si, aby 
všichni měli určitý názor, aby se vyjádřili a aby byli sjednoce-
ni v cestě kupředu.“

Úkon, který nás všechny pozvedá
Starší Dale G. Renlund říká, že když členové Kvora 

Dvanácti apoštolů přijmou povolání být apoštolem, „jsou 
nuceni“ následovat vůli Páně. Když se členové rozhodnou 
vyjádřit podporu Dvanácti, projevují tím důvěru v závazek 
každého apoštola být poslušen Spasitele.

Starší Quentin L. Cook říká, že Svatí posledních dnů, 
kteří projevují svým hlasováním podporu jednotlivému 
apoštolovi, zároveň vyjadřují podporu celému jednotnému 
Kvoru.

A dodává, že toto posvátné vyjádření podpory apoštoly 
pozvedá a žehná jim – avšak pozvedá i ty, kteří podporu 
vyjadřují. „Posiluje je a žehná jim a poskytuje jim vedení.“

Což znamená, že podobně jako členové postižení požá-
rem v kalifornském městě Santa Rosa nabídli podporu 
staršímu Rasbandovi, členové po celém světě mohou být 
pozvednuti tím, že pozvedají každého člena Dvanácti. ◼

Starší Rasband v Indii; starší Stevenson 
v Hongkongu; starší Renlund v Brazílii; 
starší Gong v Šanghaji v Číně; starší 
Soares na Univerzitě Brighama Younga
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Náš	přetrvávající	
odkaz	pionýrů



ODKAZ VÍRY

„Musíme dbát na 
to, aby se odkaz 
víry získaný od 
[pionýrů] nikdy 

nevytratil. Kéž se jejich hrdinský 
život dotýká našeho srdce a zvláště 
srdce naší mládeže, aby oheň pra-
vého svědectví a neochvějné lásky 
k Pánu a k Jeho Církvi jasně planul 
v nitru každého z nás, podobně jako 
tomu bylo v případě našich věrných 
pionýrů.“
President M. Russell Ballard, zastupující 
president Kvora Dvanácti apoštolů, „Faith in 
Every Footstep“, Ensign, Nov. 1996, 25.
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PIONÝRECH NĚCO VÍCE
Chcete- li se dozvědět více 
o historii a pionýrech Církve 
ve své zemi, navštivte 
stránky history .lds .org/ 
GlobalHistories.

V červenci roku 1847 vstoupila do údolí Solného jezera poté, co puto-
vala přes americký Západ ve snaze najít nový domov, kde by mohli 
Svatí uctívat Pána, aniž by je někdo pronásledoval, první výprava 

pionýrů. Mnozí členové v Severní Americe mohou vysledovat svůj odkaz až 
k těmto pionýrským předkům. V případě většiny členů Církve po celém světě 
má však odkaz pionýrů počátek jinde – buď u nedávných předků, kteří vstou-
pili do Církve, nebo možná dokonce u nich samotných, neboť se stali prvními 
členy své rodiny, společenství nebo národa, kteří přijali evangelium.

Tento měsíc, kdy oslavujeme své pionýrské předky, byste si mohli položit 
tyto otázky: Kde má počátek můj odkaz víry? Jaké oběti přinesli pionýři 
z řad mých předků, aby zasvětili svůj život Církvi? Jak mohu ctít jejich odkaz 
a podělit se o něj s druhými? Co mohu udělat, abych druhým pomohl porozu-
mět pionýrům z řad jejich předků a ctít je? ◼

Shora zleva ve směru 
hodinových ručiček: 

Žena držící Knihu Mormonovu 
a košík s květinami, Jubal Aviles 
Saenz

Nynější budování pro věčnost, 
Sylvia Huege de Servilleová

Probuď se, probuď se, oděj se 
v krásný šat svůj, Natalie Ann 
Hunsakerová

Návštěva, Chu Chu

* Joseph William Billy Johnson – 
svatost Pánu, Emmalee Rose 
Glauser Powellová

Rodina si čte, Jose Manuel 
Valencia Arellano

Zastávka na cestě, Carmelo Juan 
Cuyutupa Cannares

Ovoce radosti, Nanako 
Hayashiová

Kromě obrázků označených 
hvězdičkou * lze tyto i další díla 
z mezinárodních soutěží výtvar-
ného umění pořádaných Muzeem 
církevní historie zhlédnout on- line 
na stránkách lds .org/ go/ 71921.
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Když mi bylo asi 15 nebo 16 let, byl jsem hluboce zahleděný sám do sebe 
a podobně jako mnozí z nás v období dospívání jsem prožíval pocity nestá-
losti, nejistoty a zranitelnosti. Cítil jsem se ztraceně, nesměle a nemotorně. 

Nijak tomu nepomáhalo, že moji rodiče žili daleko v Saúdské Arábii a já jsem byl tehdy 
na internátní škole v jedné opuštěné části anglického pobřeží. Pokud jde o onu školu, 
Bradavice i s profesorem Snapem by byly příjemnějším zážitkem.

Na onom pobřeží bylo poměrně běžným jevem nepříznivé počasí, ale jednou v zimě 
se přes Irské moře přehnala zvlášť silná vichřice, kdy vítr dosahoval síly orkánu. Došlo 
k zaplavení asi 5 000 domů, potraviny docházely a lidé byli odříznuti – zůstali bez elek-
třiny či jakýchkoli prostředků, které by jim umožňovaly si zatopit či rozsvítit.

Když záplava začala ustupovat, dostali jsme ve škole volno, abychom pomohli 
s úklidem. Pohled zblízka na takovou přírodní katastrofu mě ohromil. Všude byla 
voda a bláto. Lidé, jejichž domy byly zaplaveny, měli bledé a propadlé tváře. Řadu dní 
nespali. Společně se spolužáky jsme se pustili do práce – stěhovali jsme promáčené věci 
do hořejších pater a vytahovali zničené koberce.

Co mě ale zaujalo nejvíce, bylo přátelství, které vznikalo. Mezi lidmi spojenými 
v dobré věci v náročné situaci vznikl nádherný a dobrosrdečný vztah. Později jsem si 
uvědomil, že když jsem se zapojil do tohoto úžasného úsilí pomoci bližním, všechny 
pocity nejistoty, které mě během dospívání obvykle pohlcovaly, byly pryč.

Zjištění, že pomáhání druhým je lékem na můj zasmušilý a na sebe zaměřený stav, 
mě mělo změnit. Ale nezměnilo, protože toto zjištění nezapadlo dostatečně hluboko do 

Starší  
Patrick Kearon
Předsednictvo 
Sedmdesáti

Svatější	vzor	

Kéž následujeme žijícího Krista ochotněji a efektivněji, 
zatímco se budeme snažit stát Jeho opravdovými učední-
ky tím, že budeme sloužit druhým tak, jak by to dělal On.
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mého nitra a já jsem nerozjímal více o tom, co se ve mně dělo. K tomu jsem 
došel až později.

Výzva k pastýřské službě
Přemýšlel jsem o tomto během generální konference v dubnu 2018, 

když jsem si vyslechl opakovanou výzvu k tomu, abychom sloužili tak, jak 
slouží Spasitel – a činili tak z lásky a s vědomím toho, že jsme všichni dětmi 
Nebeského Otce.

Nesloužíme proto, že se naše služba počítá a měří, ale proto, že miluje-
me Otce v nebi a jsme motivováni vyšším a ušlechtilejším cílem – pomáhat 
svým přátelům najít cestu vedoucí domů k Němu a zůstat na ní. Máme 
rádi své bližní a sloužíme jim tak, jak by to dělal Ježíš, kdyby byl na našem 
místě, a upřímně se snažíme druhým zlepšit život a ulehčit jim jejich břímě. 
A právě z toho plyne radost a trvalé naplnění pro dárce i příjemce – když 
se dělíme o ovoce poznání a vnímání své nekonečné hodnoty a Boží věčné 
lásky ke každému z nás.

„Charakteristickým rysem Pánovy pravé a živé Církve bude vždy orga-
nizované, řízené úsilí sloužit jednotlivým dětem Božím a jejich rodinám,“ 
řekl president Russell M. Nelson. „A protože je to Jeho Církev, budeme 
my, jako Jeho služebníci, sloužit jednotlivci právě tak, jak to činil On. 
Budeme sloužit v Jeho jménu, s Jeho mocí a pravomocí a s Jeho láskyplnou 
dobrotivostí.“ 1

Vím, že pokud přijmeme tuto výzvu k pastýřské službě, budeme schop-
ni odpoutat se od sebe sama; růst ve víře, sebedůvěře a štěstí; a budeme 
schopni překonat sebestřednost a pocity prázdnoty a sklíčenosti, které 
s ní souvisejí.

Pastýřská služba nás proměňuje
Na tomto druhu pastýřské služby je krásné to, že nejen pomáhá dru-

hým, ale že nás také proměňuje tím, že z nás snímá naše starosti, obavy, 

úzkosti a pochyby. Zpočátku nás služba může 
zkrátka vyrušit od našich vlastních problémů, ale 
to se záhy promění v něco mnohem vznešenější-
ho a krásnějšího. Aniž bychom si to uvědomova-
li, začínáme pociťovat světlo a pokoj. Jsme klidní, 
srdeční a cítíme se příjemně. A uvědomujeme si, 
že radost nepřichází žádným jiným způsobem.

President Spencer W. Kimball (1895–1985) 
vysvětlil: „Život v hojnosti, jak je zmiňován v pís-
mech, je duchovním výsledkem, k němuž dospě-
jeme tak, že znásobíme svou službu druhým 
a vložíme své talenty do služby Bohu a člověku.“ 
A dodal: „Když sloužíme druhým, stáváme se 
opravdovějšími – je vskutku snazší ‚nalézt‘ sám 
sebe, neboť je toho v nás mnohem více, co nalézt 
můžeme!“ 2

Povolání od Mistra
Když Spasitel povolal Petra, Ondřeje, Jakuba 

a Jana, aby Ho následovali, okamžitě změnili 
směr svého života: „Hned opustivše síti, šli za 
ním.“ (Matouš 4:20.)

Když ale o Spasitele tím nejkrutějším způ-
sobem přišli, vrátili se k rybaření – k tomu, co 
podle svého názoru uměli. Při jedné příležitosti, 
když se marně snažili něco ulovit, k nim přišel 
vzkříšený Spasitel.

„On pak řekl jim: Zavrztež sít na pravou stra-
nu lodí, a naleznete. I zavrhli, a hned nemohli ji 
táhnouti pro množství ryb.“ ( Jan 21:6.)
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Toto bylo nejen projevem toho, že Spasitel 
neztratil nic ze své moci, ale i důraznou ukázkou 
toho, že hledali na nesprávném místě a zaměřo-
vali se na nesprávné věci. Když spolu na břehu 
pojedli rybu, Spasitel se Petra třikrát zeptal, 
zda Ho miluje. Pokaždé, se vzrůstajícím znepo-
kojením, Mu Petr odpověděl, že ano. Po každé 
Petrově odpovědi Ježíš Petra požádal, aby pásl 
Jeho ovce. (Viz Jan 21:15–17.)

Proč se ho Spasitel Petra třikrát zeptal, zda 
Ho miluje? Petr byl již dříve vyzván, aby Ježíše 
následoval, a tuto výzvu přijal okamžitě a ryba-
ření opustil. Když ale o Ježíše přišli, byl Petr 
zarmoucen; cítil se ztracený. Vrátil se k tomu jedi-
nému, co podle svého názoru uměl – k rybaření. 
Nyní Ježíš chtěl, aby Ho Petr skutečně vyslechl 
a aby tentokrát pochopil závažnost oné výzvy. 
Potřeboval, aby Petr porozuměl tomu, co zname-
ná být učedníkem vzkříšeného Krista, když On 
již nyní nebude stát po jejich boku.

A co Pán po Petrovi požadoval? Chtěl, aby 
pásl Jeho ovce, Jeho beránky. To bylo to, co bylo 
zapotřebí dělat. Petr rozpoznal tuto laskavou 
a přímočarou výzvu od svého Mistra a tento 
vedoucí apoštol ji přijal a udatně a neohroženě 
věnoval zbytek svého života službě, k níž byl 
povolán.

Začněte modlitbou
V dnešní době máme na zemi jiného vedou-

cího apoštola. President Nelson tuto výzvu pást 
Ježíšovy ovce předává vám i mně. Naším úko-
lem, navzdory všem rušivým vlivům kolem nás 
a tolika méně důležitým věcem, které se uchá-
zejí o naši pozornost, je přijmout tuto výzvu 
a jednat – něco udělat, opravdu něco změnit 
a žít jinak.

Možná se nyní ptáte: „Kde mám začít?“

Začněte modlitbou. President Nelson nás vybídl, abychom „posílili 
svou duchovní schopnost získávat osobní zjevení“.3 Zeptejte se Otce 
v nebi, co můžete udělat a pro koho. Zareagujte na jakékoli vnuknu-
tí, které obdržíte, ať již se vám zdá jakkoli nedůležité. Jednejte podle 
něj. Jakkoli malý skutek laskavosti nás nutí věnovat pozornost druhým 
a přináší svá vlastní požehnání. Může se jednat o poslání laskavé textové 
zprávy někomu, kdo to nebude čekat. Může se jednat o květiny, několik 
sušenek nebo laskavé slovo. Může se jednat o úklid zahrady nebo dvor-
ku, vyprání prádla, umytí auta, posekání trávníku, odhrnutí sněhu nebo 
jen naslouchání.

Sestra Jean B. Binghamová, generální presidentka Pomocného sdružení, 
řekla: „Někdy si myslíme, že musíme udělat něco velkého či hrdinského, 
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aby se to ‚počítalo‘ za službu bližním. Avšak prosté skutky služby mohou 
mít na druhé – i na nás – nesmírný dopad.“ 4

Možná se zdráháte učinit první krok, protože jste přesvědčeni, že nemáte 
čas nebo že svým skutkem beztak ničeho nedosáhnete, ale budete žasnout, 
co dokonce i maličkosti mohou způsobit. President Nelson vám i mně před-
kládá vyšší a svatější způsob poskytování služby. Když toto přijmeme, zjistí-
me, jak naplňující, osvobozující a utěšující to pro nás bude a jak se můžeme 
stát prostředníkem v přinášení změny a útěchy do života druhých.

Občas, například po službě na misii, můžeme být pokoušeni si říci: 
„Tak, a mám hotovo. Teď ať slouží někdo jiný. Chci si udělat přestávku.“ 
Ale opravdová pastýřská péče pauzu nezná. Je to způsob života. Můžeme 
si dát pauzu od pravidelných činností a vyrazit na dovolenou, abychom si 
odpočinuli a nabrali sílu, ale v naší smluvní zodpovědnosti milovat druhé 
tak, jak miloval On nás, a pást Jeho ovce, pauzy neexistují.

Pastýřská služba celosvětové Církve
Jsem velmi hrdý na to, že patřím k Církvi, která uvádí pastýřskou službu 

do praxe. Jen v roce 2017 naši členové věnovali více než 7 milionů hodin 

pěstování, sklizni a distribuci potravin chudým 
a potřebným. Církev zajistila čistou vodu pro půl 
milionu lidí a invalidní vozíky pro 49 000 lidí ve 
41 zemích. Dobrovolníci poskytli brýle a oftal-
mologickou péči a vyškolili 97 000 poskytovatelů 
péče o lidi s postiženími zraku ve 40 zemích. Ve 
38 zemích bylo proškoleno 33 tisíc zdravotních 
bratrů a sester v oblasti péče o matku a novo-
rozence. Nemluvě o iniciativě Pomáhající ruce, 
kdy stovky tisíc našich členů v posledních letech 
obětovaly miliony hodin svého času. Členové 
Církve Ježíše Krista ochotně pomáhají těm, které 
zasáhly větší či menší přírodní katastrofy, a také 
zkrášlují své okolí a obec.

Rychle se rozvíjející církevní kampaň JustSer-
ve, která eviduje příležitosti ke službě, má nyní 
již přes 350 000 registrovaných dobrovolníků, 
kteří věnovali miliony hodin pomoci v místě 
svého bydliště.5

Toto je Církev skutků. To je to, co děláme. To 
je to, co děláte vy. Nechť je toto charakteristic-
kým rysem toho, kým jste.

Tři druhy služby
Rád bych vyzdvihl tři široké oblasti služby, do 

nichž má každý z nás možnost se zapojit.
1. Služba, kterou jsme pověřeni nebo vyzváni 

vykonávat jakožto svou zodpovědnost v Církvi. 
Budeme usilovat o takový druh služby, který 
budou druzí oceňovat, nikoli měřit – budeme 
přemýšlet o těch, o které máme pečovat, budeme 
se za ně modlit a pomáhat jim.

2. Služba, kterou se rozhodneme poskytovat 
z vlastní vůle. Je rozšířením té první oblasti, která 
vplyne do našich každodenních skutků a jednání 
s lidmi, když se budeme vědoměji snažit zapomí-
nat na sebe a obracet svou pozornost k druhým. 
V tomto případě se nejedná o formální pověření, 
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ale o to, že jsme motivováni touhou následovat 
Krista, přičemž začínáme tím, že jsme laskavější 
a ohleduplnější vůči lidem kolem sebe.

3. Veřejná služba. Tam, kde je to vhodné, se 
zapojte do politiky se záměrem sloužit a pozve-
dat jednotlivce i obce. Vyhýbejte se politické-
mu stranictví, které se v obcích, zemích i na 
kontinentech stalo vyostřeným, tvrdošíjným 
a destruktivním. Přidejte se k dalším politikům, 
kteří se společně snaží přinášet uzdravení usta-
raným lidem v rámci své jurisdikce i za jejími 
hranicemi. Můžete být hlasem podporujícím rov-
nováhu a rozum a hájícím spravedlnost ve všech 
oblastech společnosti. Je čím dál více zapotřebí, 
abyste věnovali energii tomuto druhu hodnotné 
občanské angažovanosti.

Můžeme změnit vlastní svět
Když čteme zprávy, můžeme mít pocit, že svět 

se ocitl na šikmé ploše. Pokud každý z nás udělá 
každý den něco velkého či malého, můžeme svůj 
svět i svět lidí kolem sebe změnit. Když budete  
v místě svého bydliště sloužit svým bližním 
a budete sloužit se svými bližními, najdete přáte-
le, kteří budou sdílet vaši touhu pomáhat. Z toho 
vzniknou pevná přátelství a vybudují se mosty 
napříč kulturami a náboženskými vyznáními.

Pokud přijmete výzvu sloužit tak, jako slouží Ježíš, budete proměněni 
a budete čím dál více nesobečtí. Objevíte radost, která vyplývá z konání pas-
týřské služby podle vzoru Spasitele, a necháte za sebou své úzkosti, nejistoty 
a sklíčenost, jež pocházejí z vašich domnělých pocitů nedostatečnosti.

Možná vám vytanulo na mysli určité jméno nebo nějaká záležitost. 
Jedná se pravděpodobně o výzvu od Ducha; a možná, že jste ji obdrželi 
již dříve. Nabídněte pomoc druhým, věnujte jim pozornost a povzneste je. 
Rozhodněte se, že na tuto výzvu zareagujete, a pomodlete se ještě dnes, 
abyste věděli, co dělat. Až uvidíte a pocítíte požehnání, která toto přinese 
vám i těm, kterým sloužíte, budete z toho chtít udělat každodenní zvyk.

Naším nejvznešenějším a nejlepším úsilím je dělit se se všemi Božími dět-
mi o světlo, naději, radost a účel evangelia Ježíše Krista a pomoci jim najít 
cestu domů. To, že jim pomáháme a sloužíme, je projevem evangelia v pra-
xi. Když toto přijmeme za svůj způsob života, zjistíme, že nás jedinečně 
naplňuje a že právě takto najdeme pokoj a radost, jež nám možná unikaly.

Takto Spasitel žil; a toto je důvod, proč takto žil – aby vám i mně 
poskytl dokonalý balzám a to nejvyšší uzdravení skrze svůj veliký, neko-
nečný a smírný dar. Kéž následujeme žijícího Krista ochotněji a efektivněji, 
zatímco se budeme snažit stát Jeho opravdovými učedníky tím, že budeme 
sloužit druhým tak, jak by to dělal On. ◼
Proslov z celosvětového zasvěcujícího shromáždění pro mladé dospělé s názvem „Charakteristický rys 
Pánovy pravé a živé Církve“, který zazněl na Univerzitě Brighama Younga- Idaho 6. května 2018.

POZNÁMKY
 1. Russell M. Nelson, „Pastýřská služba s mocí a pravomocí Boží“, Liahona, květen 2018, 69.
 2. Spencer W. Kimball, „The Abundant Life“, Ensign, July 1978, 3.
 3. Russell M. Nelson, „Zjevení pro Církev, zjevení pro náš život“, Liahona, květen 2018, 95.
 4. Jean B. Binghamová, „Pastýřská služba po vzoru Spasitele“, Liahona, květen 2018, 104.
 5. Viz JustServe .org. Tato kampaň probíhá v Severní Americe a v současnosti se testuje 

v Mexiku, Spojeném království, Portoriku a Austrálii.
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Tisíce Svatých posledních dnů utichly, když velkým shromažďovacím sálem v pří-
zemí téměř dokončeného chrámu Nauvoo zazněl hlas Lucy Mack Smithové.

Bylo dopoledne 8. října 1845, třetího a posledního dne podzimní konference 
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Lucy s vědomím toho, že už nebude mít 
mnoho příležitostí ke Svatým promluvit – a to hlavně nyní, kdy se chystali Nauvoo 
opustit a vydat se do nového domova daleko na západ – hovořila s mocí, která dalece 
přesahovala schopnosti jejího slabého, sedmdesátiletého těla.

„Dvaadvacátého září uplynulo od doby, kdy Joseph vyzvedl desky ze země, osmnáct 
let,“ svědčila, „a minulé pondělí to bylo osmnáct let, co Joseph Smith, prorok Páně –“ 1

Odmlčela se při vzpomínce na Josepha, svého umučeného syna. Svatí v místnosti 
již věděli o tom, jak ho anděl Páně dovedl ke svazku zlatých desek ukrytých v zemi na 
pahorku, který se jmenoval Kumora. Věděli, že Joseph tyto desky přeložil darem a mocí 
Boží a záznam vydal pod názvem Kniha Mormonova. Ale kolik Svatých v onom shro-
mažďovacím sále ho skutečně znalo?

Lucy si stále vybavovala, jak jí Joseph, kterému tehdy bylo pouhých jednadvacet let, 
poprvé řekl, že mu Bůh svěřil zmíněné desky. Byla tehdy celé dopoledne plná úzkosti, 
protože se strachovala, že se z pahorku vrátí s prázdnýma rukama, tak jako o čtyři roky 
dříve. Ale když dorazil, rychle ji uklidnil. „Neznepokojuj se,“ řekl. „Vše je v pořádku.“ 
Poté jí na důkaz toho, že se mu záznam podařilo získat, podal překladatele zabalené 
v šátku, které mu Pán poskytl, aby desky mohl přeložit.

Tehdy byla věřících jen hrstka, a většina z nich patřila ke členům rodiny Smithových. 
Nyní žilo v illinoiském Nauvoo, kde se Církev shromažďovala posledních šest let, více 
než jedenáct tisíc Svatých ze Severní Ameriky i z Evropy. Někteří z nich byli v Církvi 
noví a neměli příležitost setkat se s Josephem ani s jeho bratrem Hyrumem předtím, 

Shromážděte výpravu
Poznámka redakce: Toto je úryvek z kapitoly 1 z knihy Svatí: Žádná bezbožná 

ruka, 2. dílu cykluSvatí. 1. díl, Korouhev pravdy, který vyšel loni, byl uzavřen 
tím, jak první Svatí posledních dnů přijali obdarování v chrámu Nauvoo 

a začali se připravovat na odchod z Nauvoo a putování na západ.
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než v červnu roku 1844 tyto dva muže zastřelil rozlícený dav.2 
To byl důvod, proč Lucy chtěla o zemřelém hovořit. Chtěla 
předtím, než Svatí odejdou, svědčit o Josephově prorockém 
povolání a o roli, kterou její rodina hrála při Znovuzřízení 
evangelia.

Déle než měsíc podpalovaly tlupy samozvanců v blízkých 
osadách domy a podniky Svatých. Mnohé rodiny ve strachu 
o život uprchly do relativně bezpečného Nauvoo. Tlupy 
samozvanců však týden za týdnem sílily a byly čím dál tím 
lépe organizované, a tak mezi nimi a Svatými brzy propukly 
ozbrojené šarvátky. Vláda Illinois ani vláda Spojených států 
zatím nepodnikly k ochraně práv Svatých žádné kroky.3

Vedoucí Církve pod dojmem toho, že je jen otázkou času, 
než tyto tlupy samozvanců napadnou Nauvoo, vyjednali 
křehké příměří, přičemž byli nuceni souhlasit s tím, že Svatí 
do jara kraj opustí.4

Brigham Young a ostatní členové Kvora Dvanácti apošto-
lů se na základě božského zjevení chystali přesunout Svaté 
o více než tisíc mil (1 600 kilometrů) dál na západ, až za 
Skalisté hory, kousek za hranice Spojených států. Dvanáct 
jakožto předsedající kvorum Církve oznámilo Svatým toto 
rozhodnutí prvního dne podzimní konference.

„Pán má v úmyslu odvést nás někam, kde budeme mít širší 
pole působnosti,“ uvedl apoštol Parley Pratt, „a kde se bude-
me moci těšit ryzím zásadám svobody a rovnoprávnosti.“ 5

Lucy si byla vědoma toho, že by jí Svatí pomohli toto 
putování překonat, kdyby se rozhodla jít. Zjevení Svatým 
přikazovala, aby se shromáždili na jednom místě, a Dvanáct 
bylo rozhodnuto, že vůli Páně uskuteční. Lucy však byla stará 
a domnívala se, že už jí mnoho času nezbývá. Po smrti si 
přála být pohřbena v Nauvoo poblíž Josepha, Hyruma a dal-
ších zesnulých členů rodiny, včetně svého manžela, Josepha 
Smitha staršího.

Kromě toho většina z žijících členů její rodiny zůstávala 
v Nauvoo. Její jediný žijící syn, William, byl členem Kvora 
Dvanácti, avšak zavrhl jeho vedení a odmítl jít na západ. Její 
tři dcery – Sophronia, Katharine a Lucy – rovněž zůstávaly. 
Stejně tak její snacha Emma, vdova po prorokovi.

Když Lucy promlouvala ke shromážděným, naléhala na 
své posluchače, aby si s cestou, která je čeká, nedělali starosti. 
„Neztrácejte odvahu a neříkejte, že nemůžete sehnat vozy 
a potřebné věci,“ řekla. Její vlastní rodina splnila, navzdory 
chudobě a pronásledování, přikázání Páně vydat Knihu 
Mormonovu. Vyzvala přítomné, aby naslouchali svým vedou-
cím a chovali se dobře jeden k druhému.

„Jak říká Brigham, musíte být všichni čestní, jinak se tam 
nedostanete,“ uvedla. „Pokud se budete hněvat, budete mít 
potíže.“

Lucy dále hovořila o své rodině, o strašlivém pronásledová-
ní, kterým trpěli v Missouri a v Illinois, a o zkouškách, které 
Svaté čekaly. „Modlím se, aby Pán požehnal vedoucím Církve, 
bratru Brighamovi a všem ostatním,“ řekla. „Až odejdu do 
jiného světa, přeji si, abych se tam s vámi všemi setkala.“ 6

V lednu roku 1846 se Brigham často scházel s Kvorem 
Dvanácti a s Radou padesáti, což byla organizace, která 
dohlížela na časné záležitosti království Božího na zemi, aby 
spolu naplánovali co možná nejlepší a nejrychlejší evakuaci 
Nauvoo a určili nové místo, kde se budou moci Svatí shro-
mažďovat. Heber Kimball, jeden z apoštolů, navrhl, aby 
odvedli na západ malou výpravu Svatých v co možná nej-
kratší době.

„Shromážděte výpravu, která dokáže získat potřebnou 
výbavu,“ doporučoval, „aby se připravila vyrazit v okamžiku, 
kdy k tomu bude vyzvána, a připravila místo pro své rodiny 
a pro chudé.“
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„Pokud má jít nějaká výprava napřed, aby letos na jaře 
zasila,“ podotkl apoštol Orson Pratt, „bude zapotřebí, aby 
vyrazila do prvního února.“ Chtěl vědět, zda by nebylo mou-
dřejší usadit se někde blíže, což by jim umožnilo zasít dříve.

Brighamovi se tato myšlenka nelíbila. Pán už dříve Svatým 
řekl, aby se usadili poblíž Velkého Solného jezera. Toto jezero 
je součástí Velké pánve, obrovské kotliny obklopené horstvy. 
Značnou část kotliny tvoří obtížně obhospodařovávatelná 
vyprahlá poušť, což mnohé Američany odrazovalo od toho, 
aby se na západ vydali.

„Když se vydáme mezi horstva na místo, které zvažujeme,“ 
usuzoval Brigham, „nebudeme terčem nevraživosti žádného 
národa.“ Brigham si byl vědom toho, že tuto oblast již obývají 
domorodé národy. Doufal nicméně, že se Svatí budou moci 
mezi nimi v míru usadit.7 ◼

Zbytek této kapitoly si můžete přečíst na stránkách saints .lds .org nebo v elektro-
nické verzi tohoto článku v červencovém vydání Liahony v aplikaci Knihovna 
evangelia nebo na stránkách liahona .lds .org.

Slovo Topic v poznámkách odkazuje na další informace, které jsou dostupné 
v angličtině na stránkách saints .lds .org.
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Brigham Young (nahoře) a Kvorum Dvanácti apoštolů se 
ve snaze uniknout pronásledování řídili Pánovým poky-
nem, aby Svaté posledních dnů přesunuli více než tisíc 
mil (1 600 kilometrů) na západ, až za Skalisté hory.
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Před pár lety jsem trpěla hlubokou 
depresí. To jediné, co mě trochu 

motivovalo, byla má nejlepší kamarád-
ka a její děti. O víkendech jsme chodily 
na procházky, které jsem měla moc 
ráda. Časem jsme ale na procházky 
chodily čím dál méně. Začalo se mi po 
mé kamarádce a jejích dětech stýskat. 
Později jsem se dozvěděla, že naše 
procházky se staly méně častějšími, pro-
tože kamarádka a její rodina se vrátili 
k tomu, co přestali dělat před mnoha 
lety – začali chodit na shromáždění.

Jednoho dne mě pozvali na oběd. Byla 
jsem ráda, že jsem je mohla znovu vidět. 
Řekla jsem jim, jak moc 
mi chybějí. Šestiletá dcera 
mé kamarádky navrhla, že 
tento problém vyřešíme tak, 
že budeme chodit na shro-
máždění společně. Aniž by 
o tom dvakrát přemýšlela, 
hned mě pozvala, abych šla 
s nimi.

Ach ne! Jak bych asi 
této rodině vysvětlila, že 
pro ně je dobré, aby na 

Slib dítěti
nikdy neslibuj dítěti něco, co nejsi 
ochotna splnit.“ Rozhodla jsem se tedy, 
že svůj slib dodržím.

Když jsem dorazila na shromáždění, 
cítila jsem něco zvláštního – něco, co 
nedokážu popsat. Stále nedokážu vysvět-
lit, jak se to vlastně přihodilo, ale další 
neděli jsem tam byla znovu, a tu další 
a další také, dokud jsem nepochopila, 
co jsem to pociťovala – Ducha Svatého.

Díky členům Církve jsem se tam 
začala cítit jako doma. Církev mě 
bezpochyby zajímala. Začala jsem se 
scházet s misionáři a získávat své svě-
dectví. Návštěvy misionářů byly čím dál 

pravidelnější a mé porozumění 
evangeliu rostlo do té míry, 
že jsem pociťovala nesmírnou 
touhu dát se pokřtít. Můj křest 
se uskutečnil nedlouho poté 
a nyní se těším z požehnání 
evangelia. Proto jsem velmi 
vděčná, že jsem dodržela slib, 
který jsem dala jedné šestileté 
holčičce. ◼

Lluvia Paredes Cabreraová, 
Yucatán, Mexico

shromáždění chodili, ale pro mne ne, 
protože se tam nudím? Roky jsem na 
shromáždění nebyla, ale jak jsem mohla 
odmítnout dítěti? Řekla jsem, že půjdu, 
ale popravdě jsem neměla sebemenší 
záměr tento slib dodržet.

Onu neděli jsem šla se svým tatín-
kem na snídani. Mobilní telefon mi 
neustále vyzváněl, aby mi připomněl, že 
jsem slíbila jedné holčičce, že s ní půjdu 
na shromáždění. Ignorovala jsem ho až 
do té doby, než se mě otec zeptal, proč 
to nevezmu. Přiznala jsem, že jsem byla 
pozvána na shromáždění, ale že jsem 
jít nechtěla. Usmál se a řekl: „Lluvio, 

Mobilní telefon mi 
neustále vyzváněl, aby 

mi připomněl, že jsem slíbila 
jedné holčičce, že s ní půjdu 
na shromáždění.
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Když byly našemu synovi Marcovi tři 
roky, oba jsme se vážně přiotrávili 

jídlem. Marcovi bylo tak špatně, že upadl 
do bezvědomí. S manželkou Marianelou 
jsme s ním spěchali do nemocnice. Když 
jsme tam dorazili, vypadal, jako by byl 
mrtvý. Přibližně po čtyřech hodinách 
konečně opět nabyl vědomí.

Od té doby trpěl Marco po dobu dal-
ších pěti let občasnými záchvaty. Když 
jsme ho každý večer ukládali ke spán-
ku, říkali jsme si, zda s ním nebudeme 
muset uprostřed noci znovu spěchat 
do nemocnice. Během oněch let plných 
stresu se nám špatně spalo a spoléhali 
jsme se na modlitbu, víru, půst a kněž-
ská požehnání.

Když bylo Marcovi asi šest let, 
Marianela mi zavolala do práce a řekla, 
abych rychle přijel do nemocnice. 
Marco dostal silný záchvat a byl v kóma-
tu. Když zavolala, pracoval jsem na 

renovaci argentinského Misionářského 
výcvikového střediska, které sousedí 
s chrámem Buenos Aires.

Než jsem vyrazil do nemocnice, 
jeden můj kamarád a kolega řekl: 
„Když už jsme tak blízko domu Páně, 
pojďme se nejdřív společně pomodlit!“ 
Chrám byl uzavřen kvůli renovaci a roz-
šíření, ale i tak jsme přistoupili k domu 
Páně a já jsem se za Marca pomodlil.

Navzdory všemu, čím jsme si 
s Marcem prošli, jsem pociťoval vděčnost 
Bohu za čas, který jsme s Marianelou 
mohli s Marcem dosud strávit. V modlit-
bě jsem Nebeskému Otci řekl, že se sna-
žíme být dobrými rodiči a že se o Marca 
staráme tak nejlépe, jak dovedeme. Také 
jsem Mu řekl, že pokud Marca povolá 
zpět domů, přijmeme Jeho vůli.

Když jsem dorazil do nemocnice, 
nevěděl jsem, zda Marco kóma přežije, 
nebo, když se z něj probudí, zda bude IL
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schopný opět chodit či mluvit. Po dvou 
vysilujících hodinách se probudil. Byl 
vyčerpaný, ale byl v pořádku. Od toho 
okamžiku se jeho stav začal zázračně 
zlepšovat. Nakonec i přestal užívat léky 
a z nemocnice byl nadobro propuštěn.

S Marianelou na toto obtížné obdo-
bí vzpomínáme s vděčností za to, že 
Marca stále máme, a za vše, čemu jsme 
se naučili. Naše zkouška nás sjednotila 
a duchovně posilnila. Bez ní bychom 
se nejspíše nenaučili rozpoznávat ony 
mnohé způsoby, jak se v našem životě 
projevuje ruka Páně.

Jak říká Marianela: „Byli jsme svědky 
hory důkazů a zkušeností, díky nimž 
jsme získali svědectví o Boží přítomnos-
ti – o tom, že je s námi a že nám naslou-
chá. Pokud vytrváme a jsme- li trpěliví, 
mohou požehnání přijít ve chvílích, kdy 
je nejméně očekáváme.“ ◼
Juan Beltrame, Buenos Aires, Argentina

Pomodleme se u chrámu

Než jsem vyrazil do nemocnice, jeden 
můj kamarád a kolega řekl: „Když 

už jsme tak blízko domu Páně, pojďme se 
nejdřív společně pomodlit!“



Když našim dvou nejstarším dětem 
byly čtyři a dva roky, bydleli jsme 

s manželem na kolejích vysoké školy 
Texas State Technical Institute. Bylo 
to poprvé, co jsme bydleli v oblasti 
texaské vrchoviny Hill Country, a moc 
se mi tam líbilo. Každé jaro je centrální 
Texas zaplaven květinami. Kamkoli 
jsem se podívala – v zahradách, lesích, 
na prázdných polích i na okrajích cest – 
viděla jsem spousty květů.

Téměř každý den jsem brávala děti 
na projížďku v kočárku. Objevovaly 
jsme nová zajímavá místa a děti si 
mohly trhat tolik polních květů, kolik 
jen chtěly. Procházky jsme končívaly ve 
čtvrti, kde většina domů měla krásně 
udržované květinové zahrady.

Jednou jsme zašly za roh a objevily 
jsme spoustu papírů, které byly rozhá-
zené na jedné z květinových zahrad. 

Proč mě Bůh nevaroval?
Vítr papíry rychle rozfoukal po celé 
zahradě. Rozhodla jsem se, že je ukli-
dím, než se dostanou ještě dál. Popadla 
jsem stoh stránek a začala jsem je vklá-
dat do tašky na pleny.

Když jsem se na ně podívala blíže, 
zjistila jsem, že držím pornografii. 
Zděšeně jsem řekla dětem, aby zůstaly 
v kočárku, zatímco jsem sbírala zbytek 
stránek. To, že jsem zahlédla něco, co 
jsem nikdy zahlédnout nechtěla, mě 
rozzlobilo. V srdci jsem si začala stěžo-
vat: „Proč mě Bůh nevaroval, abych šla 
domů jinudy?“

Poté jsem uslyšela nezaměnitelný 
zvuk brzd školního autobusu. Z auto-
busu vyskočilo přes deset dětí. Všechny 
prošly kolem zahrady, která byla ještě 
chvíli předtím posetá pornografií.

V tu chvíli se můj náhled na věc zcela 
změnil. Nyní jsem věděla, proč jsem 

IL
U
ST

RA
CE

	T
IM

	Z
EL

TN
ERnebyla varována, abych šla jinou cestou. 

Pociťovala jsem vděčnost za to, že jsem 
tam byla, abych sesbírala ty stránky, 
aby tak děti mohly být ušetřeny toho, 
že by zahlédly ony škodlivé obrázky. 
Cestou domů jsem si říkala: „Co kdyby 
ten autobus přijel později? Co kdybych 
bývala nikdy nezjistila, proč se mi to 
stalo? Jak dlouho bych byla na Boha 
rozzlobená?“

Příležitost, kterou mi Pán dal, 
abych viděla ono „proč“, mi od toho 
dne pomáhá důvěřovat v to, že Jeho 
moudrost a záměry jsou větší než 
ty mé.

Někdy důvody toho, proč se to či 
ono stalo, znám; jindy zase ne. Ale tak 
jako tak vím, že musím mít víru v to, 
že Pánovy záměry jsou větší, než co 
dokáži vidět. ◼
Lark Montgomeryová, Texas, USA

Vítr papíry rychle rozfoukal po celé 
zahradě. Rozhodla jsem se, že je 

uklidím, než se dostanou ještě dál.
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jsem pomáhal svému švagrovi se stav-
bou opěrné zdi. Při práci jsem narazil 
na kořeny kvetoucí třešně, která stála 
v cestě.

„To bude snadné,“ pomyslel jsem si.
Vzal jsem si potřebné nářadí a začal 

kopat okolo kořenů, abych měl prostor 
na práci. Potom jsem popadl pilu a bez 
dlouhého přemýšlení jsem začal kořeny 
prořezávat. Menší kořeny šly přeříznout 
snadno, ale když jsem se dostal k těm 
větším, rychle jsem si uvědomil, že to 
už tak snadné nebude. Obzvlášť jeden 
kořen byl náročný.

Se zaťatými zuby jsem byl rozhod-
nut, že se jím prořežu. Jak jsem pilu 
držel pevněji, stékal mi z oslňujícího 
slunce nad hlavou po krku pot. Pila 
vibrovala natolik, že jsem se celý třásl. 
Cítil jsem, jak mi pravou rukou – tou, 

Když pevný stisk bolí
která držela spínač pily – začala prostu-
povat palčivá bolest. Bolest jsem igno-
roval a dál jsem řezal.

Pila nakonec kořen proťala. Pustil 
jsem spínač a pocítil jsem sladký pocit 
vítězství. Když jsem si však sundal 
rukavici, všiml jsem si, že se mi z ruky 
strhl kus kůže.

Když jsem o tomto zážitku přemýš-
lel, uvědomil jsem si, že to, jak jsem 
pevně držel pilu, bylo svým způsobem 
jako držet se pevně železné tyče. Je nám 
řečeno, že se máme železné tyče držet 
pevně v průběhu celého života. Ale 
i když se jí pevně držíme, neznamená 
to, že nebudeme zakoušet chvíle boles-
ti. Jak jsem držel pilu, poranil jsem si 
ruku. Podobným způsobem budeme 
procházet zkouškami a souženími, 
když se budeme neustále pevně držet 
železné tyče.

Nebeský Otec věděl, že návrat 
k Němu bude plný nebezpečí. Proto 
nám dal na pomoc písma a slova pro-
roků. Budeme- li se jich během našich 
zkoušek a soužení ve smrtelnosti 
držet, vrátíme se jednoho dne do Jeho 
přítomnosti.

A až se k Němu vrátíme, budeme se 
moci podívat na své ruce, které se pevně 
držely železné tyče, občas i navzdory 
bolestem nebo problémům. A budeme 
vědět, že s pomocí Nebeského Otce 
a skrze smírnou moc Ježíše Krista jsme 
se drželi pevně, bez ohledu na překáž-
ky, kterým jsme čelili. ◼
Jeff Borders, Washington, USA
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Potřebujete zaměstnání nebo lepší práci? Nebo znáte někoho, kdo je 
potřebuje? Pro mnohé z těch, kteří naléhavě potřebují zaměstnání 
nebo lepší práci, je v dnešní době problémem to, že si často nejsou 
jistí, jak práci, kterou si přejí mít, získat. Ptají se: „Mám napsat 
životopis, nebo zveřejnit svou nabídku na internetu, nebo obojí? 

Jak na to?“ „Jaká je správná odpověď na otázky typu: ‚Jaké jsou vaše slabé strán-
ky?‘ a ‚Proč bychom měli to místo dát vám?‘“

V tomto článku je popsán plán, který obsahuje šest ověřených kroků, s nimiž 
se musíte obeznámit a poté podle nich postupovat, chcete- li získat práci, kterou 
si přejete. Těchto šest kroků vychází do určité míry z výsledků mého výzkumu 
náborových praktik 760 zaměstnavatelů, kteří hledali budoucí zaměstnance na 
Univerzitě Brighama Younga. Tyto kroky byly také vytvořeny na základě infor-
mací, které jsem získal od náborových specialistů, a na základě více než 30leté 
zkušenosti se školením týkajícím se hledání zaměstnání a náborů, které jsem 
poskytl tisícům lidí ve více než 20 zemích. A konečně – společně s manželkou 
jsme nedávno sloužili jako misionáři z řad seniorů s úkolem zakládat Služby 
pro podporu soběstačnosti na různých místech v Evropě. Naše zkušenosti nám 
potvrdily, že ti, kteří hledají práci, potřebují tuto konkrétní pomoc. Bez ohledu 
na to, kde ve světě žijete, jaké jsou jsou vaše pracovní dovednosti, či o jaké pra-
covní místo usilujete, těchto šest kroků vám může pomoci.

Tento proces získání práce, kterou si přejete mít, může trvat od několika dnů 
až po několik týdnů, či dokonce měsíců. Dobrou zprávou ale je, že funguje. 
Těchto šest kroků může pomoci lidem hledajícím práci na všech úrovních, kteří 
spadají do jedné z těchto tří kategorií: 1) ti, kteří hledají svou první práci, 2) ti, 
kteří chtějí získat pracovní místo nebo dosáhnout povýšení v rámci své stávající 
společnosti či organizace, a 3) ti, kteří chtějí získat místo v jiné organizaci.

Nemůžeme se stát časně soběstačnými, pokud 
potřebujeme práci, a nemáme ji. Zde je šest kroků 
k tomu, abyste získali zaměstnání.

1. krok. Rozhodněte se, jakou kon-
krétní práci si nyní přejete získat.

Musíte si určit, jakou práci dokáže-
te reálně vykonávat právě nyní –  
práci, která odpovídá vašim pracov-
ním dovednostem, zkušenostem, 
dosaženým výsledkům či vzdělání. 
Jakmile to zjistíte, zapište si název 
tohoto povolání. Potřebujete- li pomoc, 
na různých internetových stránkách 
najdete seznam mnoha různých povo-
lání a jejich pracovní náplň. V 1. kro-
ku nemusíte hledat volné pracovní 
místo; zkrátka jen určete typ práce, 
pro kterou máte kvalifikaci a o kterou 
máte zájem.

P O Ž E H N Á N Í  P L Y N O U C Í  Z E  S O B Ě S T A Č N O S T I

Šest	kroků	
k získání práce
Bruno Vassel III.
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Mezi dvě největší chyby, které lidé 
hledající práci dělají, patří to, že si neurčí 
konkrétní povolání, které by opravdu 
chtěli vykonávat, nebo si vyberou pra-
covní místo, pro které nemají kvalifikaci. 
Pokud si nejste jistí, jaké konkrétní 
zaměstnání máte hledat a snažit se získat, 
pak se může stát, že nakonec žádnou 
práci nenajdete. Nepomůže vám, když 
řeknete něco jako: „Já prostě potřebuji 
práci, jakoukoli práci.“ Tato slova na 
potenciální zaměstnavatele neudělají 
dobrý dojem a uškodí vaší snaze najít si 
práci. Takže si vyberte konkrétní povolá-
ní, které nyní zvládnete vykonávat, a poté 
se zaměřte na to, abyste tuto práci získali.

2. krok. Vyhledejte si náplň práce 
konkrétního zaměstnání, které si 
přejete získat.

Průzkum, který jsem provedl se 760 
zaměstnavateli, kteří prováděli nábor na 
Univerzitě Brighama Younga, a mé letité 
zkušenosti se zaměstnáváním v mnoha 
různých zemích ukázaly, že náboroví 
pracovníci a vedoucí pracovníci zodpo-
vědní za najímání pracovních sil zvažují 
na konkrétní pracovní místo téměř vždy 
pouze ty uchazeče, kteří mají pro danou 
práci odpovídající dovednosti, zkuše-
nosti, dosažené výsledky či vzdělání. 
Toto zvláště platí pro pracovní místa na 
střední a vyšší řídicí úrovni. Při pečlivém 

zvažování vhodnosti uchazečů tito nábo-
roví pracovníci používají určitou osnovu 
či soupis, kterému se říká náplň práce, 
aby si připomněli nejdůležitější požadav-
ky jednotlivých pracovních nabídek. Poté 
všechny uchazeče porovnávají s náplní 
práce konkrétního pracovního místa.

Je zapotřebí, abyste si vyhledali náplň 
práce povolání, které si přejete vykoná-
vat. Pomůže vám to při rozhodování, 
zda jste pro dané pracovní místo sku-
tečně dobrým kandidátem. Také vám to 
pomůže při rozhodování, co o sobě máte 
říci v životopise, v průvodním dopise 
a během pohovoru se zaměstnavatelem, 
a co nikoli. Zaměstnavatelé obvykle 

Když teď před sebou máte několik pracovních možností, jaké další kroky 
podniknete, abyste získali práci, která je pro vás ta správná?
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uvádějí náplň práce u každé pracovní 
nabídky na svých internetových stránkách, 
v novinových inzerátech nebo na pracov-
ních portálech (internetových stránkách 
pro hledání práce). Stávající pracovníci, 
kteří danou práci znají, by vám také měli 
být schopni popsat náplň práce a požadav-
ky týkající se příslušného volného místa.

Vaším úkolem v 2. kroku je najít kon-
krétní požadavky uvedené v náplni práce, 
kterou si přejete získat. Tyto důležité 
informace poté použijete ve 3.–6. kroku.

3. krok. Určete, jaké máte doved-
nosti, zkušenosti, pracovní výsledky 
a vzdělání, které odpovídají vybra-
né práci.

V tomto kroku určíte, které vaše 
osobní dovednosti a s prací související 
dosažené výsledky dokládají, že vaše 
zkušenosti skutečně odpovídají hlavním 
požadavkům pracovního místa, které si 

přejete získat, tak jak jsou uvedeny v náplni práce, s níž jste se seznámili  
v rámci 2. kroku.

Když si vytvoříte tento seznam svých pracovních dovedností a dosažených 
výsledků, budete pak schopni porovnat své pracovní zkušenosti s hlavními před-
poklady uvedenými v náplni práce, s níž jste se seznámili v rámci 2. kroku. Pokud 
podle tohoto seznamu vaše dovednosti v dostatečné míře odpovídají tomu, co 
vyžaduje povolání, které jste si vybrali v 1. kroku, pokračujte dál 4.–6. krokem. 
Pokud se ale vaše dovednosti a dosažené výsledky, které jste si zapsali v rámci 
3. kroku, s náplní práce, s níž jste se seznámili ve 2. kroku, příliš neshodují, pak 
byste se měli vážně zamyslet nad tím, zda si v této fázi nevybrat práci jinou – 
takovou, která lépe odpovídá vašim stávajícím dovednostem a schopnostem.

4. krok. Sepište životopis v rozsahu jedna až dvě strany a přizpůsobte 
ho na míru pracovnímu místu.

Hlavním účelem životopisu (který je rovněž uváděn pod zkratkou CV –  
z latinského curriculum vitae) je dostat příležitost k pohovoru s náborovým 
pracovníkem či pracovníkem pověřeným najímáním zaměstnanců, kteří se snaží 
volné pracovní místo obsadit. Díky vašemu životopisu se tento pracovník v krát-
kosti dozví, že vaše pracovní dovednosti, zkušenosti, dosažené výsledky či vzdě-
lání odpovídají tomu, co zaměstnavatel ve svém popisu náplně práce označuje za 
nejdůležitější vlastnosti ideálního uchazeče o dané místo.
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Životopis, který sepisujete pro různé zaměstnavatele, je zapotřebí přizpůsobit na 
míru konkrétní nabídce. Nemusíte měnit základní údaje, které uvádíte v každém 
svém životopise – například informace o svých předchozích zaměstnáních, informa-
ce o školách a stávající kontaktní údaje. Tyto údaje budou ve všech vašich životopi-
sech stejné. Pokud se ale ucházíte o práci u několika různých zaměstnavatelů, bude 
mít každý z nich u své nabídky trochu nebo zcela jinou pracovní náplň daného 
místa. Proto si musíte vybrat, které z vašich dovedností a dosažených výsledků se 
dané náplně práce týkají. Ve svém životopise je uveďte ve formě stručných vyjádření 
podstaty prováděné činnosti, například „výzkum“, „vývoj“, „výroba“, „řízení“ atd.

Kdybyste například měli pracovní zkušenosti v oboru prodeje i marketingu 
a ucházeli se o dvě různá pracovní místa, přičemž jedno by bylo zaměřeno více na 
prodej a druhé na marketing, pak byste si vytvořili dva životopisy – jeden by se více 
zmiňoval o vašich prodejních činnostech a dosažených výsledcích a druhý o tom, 
čeho jste dosáhli a čím jste se zabývali v oblasti marketingu. (Pokud zatím nemáte 
mnoho pracovních zkušeností, navštivte stránku lds .org/ go/ 71939, kde se dozvíte, 
jak můžete v životopise použít zkušenosti ze své služby v Církvi.)

5. krok. Najděte zaměstnavatele, kteří nyní najímají nové pracovní síly 
na místo, které chcete získat.

Vždy je potřeba zaplnit určitá pracovní místa – dokonce i v dobách, kdy mnoho 
pracovních nabídek k dispozici není. Zaměstnanci odcházejí do důchodu, mění práci, 

bývají povyšováni, či přeřazováni na 
nižší pozici nebo se stěhují jinam. A vždy 
existují firmy, které rostou a potřebují 
více pracovníků. Všechny tyto situace 
vedou ke vzniku volných pracovních 
míst, která je zapotřebí zaplnit kvalifiko-
vanými uchazeči. Někdy je jen několik 
málo pracovních volných míst, jindy 
jich je k dispozici velké množství. A tak 
neztrácejte naději, pokud jste práci ještě 
nenašli. Zkrátka hledejte dál takové 
místo, které vám bude vyhovovat.

Sledujte internetové stránky zaměst-
navatelů, pracovní portály, novinové 
inzeráty a další zdroje, abyste našli 
práci, kterou si přejete získat. Jednou 
z nejlepších možností, jak najít pracovní 
příležitosti, je také skrze rozhazování 
sítí (networking) – kontaktujte kaž-
dý den spoustu lidí, například sou-
sedy nebo členy sboru, řekněte jim 

Přizpůsobte životopis na míru každé pracovní nabídce. Uveďte dovednosti 
a dosažené výsledky, které se týkají náplně dané práce.
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o konkrétní práci, kterou hledáte, a zeptejte se jich, zda 
o nějaké takové pracovní nabídce vědí nebo zda znají někoho, 
kdo by o ní mohl vědět. Nezapomeňte dát všem lidem, na kte-
ré se budete v rámci rozhazování sítí každý den takto obracet, 
své kontaktní údaje.

6. krok. Než pošlete zaměstnavatelům životopis, 
naučte se dobře zvládat pracovní pohovor.

Než začnete potenciálním zaměstnavatelům posílat své doko-
nale vybroušené životopisy, musíte se nejprve naučit dobře zvlá-
dat pracovní pohovor. Až příliš mnoho lidí začíná co nejrychleji 
rozesílat životopisy – ještě předtím, než se dobře připraví na 
pracovní pohovor. Problém je v tom, že někteří tito uchazeči 
o práci mohou být pozváni na pohovor hned. Tito uchazeči 
jsou z toho nadšení, jdou na pohovor, aniž by se dostatečně při-
pravili, pohovor pak nedopadne dobře, a tak práci nedostanou. 
Jakmile se vám toto stane, nemůžete se vrátit k téže firmě nebo 
k témuž náborovému pracovníkovi a požádat o další pohovor 
s tím, že teď již umíte odpovědět na všechny otázky správně!

To, jak na každou otázku při pohovoru odpovíte, bude 
mít zásadní vliv na to, zda budete úspěšní a zda práci, kterou 
chcete, dostanete. Ačkoli musíte být vždy naprosto upřímní, 
existuje na každou otázku při pohovoru správná, nebo špatná 
odpověď. Budou vám pokládány takovéto otázky:

•  Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
•  Jaký problém v minulém zaměstnání byste nyní 

řešil/a jinak?
•  Jaké jsou vaše platové požadavky?
•  Co byste chtěl/a dělat za pět let?

Vy, jako uchazeči, musíte každou otázku předem očekávat 
a mít na ni připravenou odpověď. Dokonce i jedna špatná 
odpověď vás může o pracovní místo připravit. Ve svých odpo-
vědích se zaměřte na krátké, jedno-  či dvouminutové příklady, 
které dokládají, že vaše zkušenosti, dovednosti a dosažené 
výsledky odpovídají jejich představám o náplni nabízené 
práce. Než přijdete na první pohovor, vyhledejte si o dané 
organizaci informace, abyste mohli přizpůsobit odpovědi 
jejich potřebám.

Na konci většiny pohovorů budete mít příležitost položit 
zaměstnavateli několik otázek. Nejlepší otázka, kterou lze 
položit, se týká pracovní nabídky. „Čeho je zapotřebí v rámci 
této práce dosáhnout nebo co je zapotřebí změnit?“ To vám 
pomůže v budoucích pohovorech, pokud vás na ně pozvou. 
Otázky týkající se cílů organizace, firemní kultury, platu (leda-
že na to budete dotázáni), pracovní doby a zaměstnaneckých 
benefitů si obvykle můžete nechat na pozdější pohovory.

Nyní znáte šest kroků, jak získat práci, kterou si přejete 
mít. Nemůžete se stát časně soběstačnými, pokud potřebuje-
te práci, a nemáte ji. Pokud zaměstnání či lepší práci potře-
bujete vy sami nebo někdo, koho znáte, použijte prosím tyto 
mocné a osvědčené nástroje k hledání práce nebo se o ně 
s onou osobou podělte. Opravdu fungují! Kéž vám Pán ve 
vašem úsilí získat práci, kterou si přejete, požehná. ◼
Autor nyní žije v Utahu v USA.

Připravte se na otázky, které vám mohou při pracovním 
pohovoru položit, a procvičte si, jak byste na ně odpověděli.
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ÚŽASNÁ 
PŘÍLEŽITOST 
PUSTIT SE 
DO DÍLA

„Práce je lékem na 
starosti, mastí na 

trápení a branou k možnostem. … 
Ať již se nacházíme v jakékoli životní 
situaci, dělejme to nejlepší, co 
dokážeme, a pěstujme si pověst 
dosahování znamenitosti ve všem, 
co děláme. Zapojme mysl a tělo do 
této úžasné příležitosti pustit se do 
díla, které každý nový den nabízí.“
Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti 
apoštolů, „Dvě zásady pro jakoukoli ekono-
miku“, Liahona, listopad 2009, 56–57.

CÍRKEVNÍ MATERIÁLY A ZDROJE, KTERÉ VÁM POMOHOU 
PŘI HLEDÁNÍ PRÁCE
Zvažte možnost zúčastnit se ve svém sboru či kůlu kurzu pro podporu 
soběstačnosti s názvem „Mé hledání práce“. Zeptejte se biskupa nebo 
presidenta odbočky, zda je ve vašem sboru nebo odbočce specialista 
pro podporu soběstačnosti či zaměstnanosti.

Navštivte stránku lds .org/ go/ 719, kde najdete videa týkající se 
pohovorů, rozhazování sítí, psaní životopisu a dalších témat.
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Před několika měsíci jsem měla sen, ve kterém 
jsem seděla na shromáždění jako obvykle 
v poslední řadě a neměla jsem v úmyslu se 
jakkoli zapojovat, když se mně najednou otevřel 
nový pohled. Mezi shromážděnými členy jsem 

viděla další předčasně se navrátivší misionáře. Zatímco 
jsem se rozhlížela, v mém srdci rostla touha jim pomoci. 
Věděla jsem, že podělit se o své zážitky a zkušenosti může 
být způsob, jak jim sloužit a pomoci pokračovat na cestě 
smlouvy navzdory této zdánlivé překážce, která se jim na 
cestě vyskytla.

Nebeský Otec mi prostřednictvím tohoto snu dal 
najevo, že Mu na nás záleží. Cení si spravedlivé služby, 
kterou jsme jako misionáři vykonali, bez ohledu na to, 
jak dlouho naše služba na plný úvazek trvala. „Není 
nespravedlivý Bůh, aby se zapomenul na práci vaši, a na 
pracovitou lásku, kteréž jste dokazovali ke jménu jeho.“ 
(Židům 6:10.) Ve svém článku (na straně 47) vyprávím 
příběh z písem a dělím se o zkušenosti dalších předčasně 
se navrátivších misionářů, jež vám mohou pomoci projít 
touto nečekanou a obtížnou cestou. Také se mi líbí, jak 
Alex používá příběh z Knihy Mormonovy k tomu, aby 
nám pomohl uvědomit si, že i pro ty, kteří se předčasně 
vrátili domů kvůli problémům s dodržováním měřítek 
způsobilosti, je zde stále naděje. (Viz strana 44.)

V článcích dostupných pouze v elektronické podobě 
se dočtete, jak se Emily podařilo proměnit své pocity 
úzkosti, strachu a beznaděje v osobní a posvátnou radost. 
A profesionální poradce Kevin poskytuje náměty, jak 
mohou blízcí lidé podporovat ty, kteří zápolí s tím, že se 
vrátili z misie předčasně.

Důvod, proč jsme se vrátili, není tak důležitý jako to, 
co po návratu domů děláme. Se Spasitelovou pomocí se 
můžeme uzdravit, postupovat dále a nacházet i nadále 
více radosti na naší věčné pouti.

S pozdravem
Liahona Ficquetová

On na vaši práci nezapomene
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NE JLEPŠÍ RADA …
Mladí dospělí se dělí o nejlepší rady  
ohledně předčasného návratu z misie:

„Prostě pamatujte na to, že všechno  
bude v pořádku. Dostal jsem tuto  
radu: je to těžké, dokud se 
nerozhodneš, že to těžké není. 
Můžete se rozhodnout, jaká 
bude vaše budoucnost.“
– Nathaniel Park,  
Západní Austrálie, Austrálie

„Není nutné, aby to definovalo to, 
kým jste.“
– Elena Kingsleyová, Utah, USA

„Snažte se, nehledě na okolnosti, 
najít si nějakou novou pravidelnou 
činnost, která vás zapojí zpět do 
běžného života.“
– Rosa- Lynn Ruiterová, Nizozemsko

„Konec jedné misie znamená začátek 
misie nové. Zjistěte, jaká to je!“
– Roberto Alfonso Martinez IV,  
Utah, USA

„Bůh vás miluje a má plán pro váš 
život. Uchovejte si víru!“
– Rebecca Stocktonová,  
Arizona, USA

Jak zní nejlepší rada, kterou jste kdy 
dostali ohledně manželství? Svou 
odpověď zašlete prostřednictvím 
stránek liahona .lds .org do  
31. července 2019.

Alex Hugie je z Oregonu 
v USA. Absolvoval Univerzitu 
Brighama Younga a získal 
bakalářský titul z angličtiny. 
Zajímá se zvláště o studium 
literatury pro mladé dospělé; píše 
amatérsky krátké příběhy a romány 
a rád pije mléko.

Liahona Ficquetová je 
z jižní Francie. Ráda se učí 
a pomáhá svému otci při 
práci kolem domu. Baví ji 
studium v oboru medicíny 
a ráda by pracovala v oblasti ženského 
zdraví. V současné době pracuje na 
francouzském překladu knihy, kterou 
napsali předčasně se navrátivší 
misionáři a je určena právě jim.

Emily Warnerová 
vyrůstala v severním Idahu  
v USA a stále jej považuje za 
své nejoblíbenější místo na 
zemi. Studovala účetnictví 
na Univerzitě Brighama Younga 
a ráda chodí na výlety do přírody, 
fotografuje a cestuje po světě se 
svým manželem.

MLADÍ DOSPĚLÍ

O AUTORECH ODDÍLU PRO 
MLADÉ DOSPĚLÉ

PODĚLTE SE O SVŮJ PŘÍBĚH
Máte nějaký úžasný příběh, o který byste se mohli podělit? Nebo byste si přáli přečíst 
články o určitých tématech? Pokud ano, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět! Svůj 
příběh či zpětnou vazbu můžete zaslat prostřednictvím stránek liahona .lds .org.

V TOMTO ODDÍLE

44 Pokud jste svou misii 
ukončili předčasně, 
nevzdávejte to*
Alex Hugie

47 Předčasně se 
navrátivší 
misionáři: 
Nejste na 
to sami *
Liahona 
Ficquetová

Podporování misionářů, kteří 
se domů vrátili předčasně
Kevin Theriot

Nacházení radosti skrze 
Krista nehledě na předčasný 
návrat z misie
Emily Warnerová

POUZE V ELEKTRONICKÉ 
PODOBĚ

Tyto články a další materiály 
naleznete:

•  na stránkách  
liahona .lds .org;

•  v Týdeníku MD 
[YA Weekly] (v aplikaci 
Knihovna evangelia 
v oddíle „Mladí dospělí“);

•  na stránkách  
facebook.com/liahona.
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* V elektronické 
podobě má tento 
článek další bonusový 
obsah.
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Alex Hugie

Pokud toto čtete, pravděpodobně 
už víte, jak nesmírně obtížné 
může být vrátit se z misie před-

časně. Mladí dospělí, kteří slouží, 
mohou utrpět fyzické zranění, zakou-
šet problémy v oblasti duševního 
zdraví, dostat se do výjimečné situace 
kvůli občanským nepokojům, mít těž-
kosti týkající se způsobilosti, mít vážné 
konflikty s ostatními nebo nedodržo-
vat misionářská pravidla, a kvůli tomu 
musí odejít z misie před očekávaným 
datem uvolnění.

Nehledě na to, proč se to stalo, Bůh 
by nechtěl, aby tento nezdar zanechal 
jakékoli z Jeho dětí duchovně ochro-
mené. Jak tedy mohou misionáři, kteří 
se z misie vrátili předčasně, jít v životě 
po takovéto krušné změně dál? A jak 
mohou pomoci rodiče, církevní vedou-
cí a jejich blízcí?

Misionář z Knihy Mormonovy
V jednom příběhu z knihy Almovy 

nalézáme užitečný příklad. Nefitský 
prorok Alma vedl misii ke zlovolným IL
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Zoramitům, doprovázen určitým 
počtem těch, kterým důvěřoval. Mezi 
nimi byl i jeho syn Korianton, který 
„opustil službu a šel … do země Siron 
za hranici s Lamanity za nevěstkou 
Isabel“. (Alma 39:3.) Alma ho proto 
ostře pokáral, vyzval ho k pokání 
a vysvětlil: „Nezabýval bych se tvými 
zločiny a nedrásal tvou duši, kdyby to 
nebylo pro tvé dobro.“ (Alma 39:7.)

Korianton přijal otcovo ukázňování 
pokorně, činil pokání ze svých hříchů 
a vrátil se, aby sloužil jako misionář mezi 
Zoramity a oznamoval „slovo s pravdou 
a s rozvahou“. (Alma 42:31.) Zpráva dále 
uvádí, že poté, co Alma promlouval ke 
svým synům, „synové Almovi [Šiblon 
a Korianton] vyšli mezi lid, aby mu ozna-
movali slovo“. (Alma 43:1.)

Návrat s potenciálem
Čemu se můžeme z tohoto příběhu 

naučit? Zaprvé – misionář, který se 
vrátí předčasně, i z důvodů, kterým 
se dalo předejít, je i nadále schopen 
uskutečňovat veliké věci. Korianton 

M L A D Í  D O S P Ě L Í

Vaše hodnota se 
nezmenší kvůli tomu, 
že jste se vrátili 
z misie předčasně.

Pokud	jste	svou	 
misii ukončili	předčasně,	 

nevzdávejte	to
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se mohl dopustit závažných chyb, ale 
i nadále pokračoval v uskutečňování 
velkého díla. Stejně tak i misionáři, 
jejichž předčasný návrat je důsledkem 
jejich vlastních činů, by neměli mít 
pocit, že zničili svůj duchovní potenci-
ál. Korianton se ze svých chyb poučil 
a nakonec velice přispěl k budování 
Božího království; tutéž možnost má 
každý bez ohledu na to, jak moc má 
pocit, že selhal.

Zadruhé – dozvídáme se, že při 
duchovním zotavení předčasně se 
navrátivšího misionáře hrají zásadní 
roli ostatní lidé. Alma, Koriantonův 
otec a kněžský vedoucí, promlouval ke 
Koriantonovi velmi důrazně, ale měl 
také důvěru v jeho schopnost přesto 
dosáhnout svého duchovního potenci-
álu. Stejně jako v případě Koriantona, 
následky neposlušnosti na misii sice 

přijít musí, ale jakékoli ukázňování má 
být doprovázeno láskou, odpuštěním 
a milosrdenstvím. (Viz Nauka a smlou-
vy 121:41–44.)

Návrat pro uzdravení
Totéž poselství naděje pro misioná-

ře, kteří se předčasně vrátili z misie, 
zaznívá i dnes. Marshall, který se 
vrátil předčasně kvůli problémům 
s fyzickým i duševním zdravím, občas 
pociťoval lítost jednak kvůli zdravot-
ním těžkostem, jednak kvůli osobním 
nedostatkům, které mu bránily v tom, 
aby sloužil naplno. I přesto má pocit, 
že jeho služba byla rozhodně užitečná.

„Jako misionáři nejsme dokonalí,“ 
říká Marshall. „Jsme dál vystavováni 
pokušení, stále můžeme zhřešit. Ale 
vaše nedokonalosti jsou pravděpo-
dobně tím, na co Satan chce, abyste 

se soustředili – abyste měli pocit, že 
vaši oběť, kvůli oněm chvílím, kdy jste 
nebyli tím nejlepším misionářem, Pán 
nepřijímá.“

Marshall věří, že Pán chce, aby misi-
onáři věděli, že Ho těší jejich služba 
i tehdy, když byla vykonána nedokona-
le – ať již v důsledku vlastního rozhod-
nutí nebo kvůli okolnostem.

Marshall dělá vše, co je v jeho 
silách, aby zůstal nablízku Nebeskému 
Otci a Ježíši Kristu, a tím se učí s touto 
zkušeností vyrovnat a uzdravit se.

Návrat ku pokání
Jiný misionář, který sloužil 

v Coloradu v USA, byl poslán 
z misie domů z kázeňských 
důvodů a byl z Církve vylou-
čen, ale později byl znovu 
pokřtěn. „Návrat domů byl 
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těžký,“ říká. „Cítil jsem se ztracený 
a prázdný. Na návratu domů se někdy 
zdálo nejtěžší nalézt motivaci k návště-
vě církevního shromáždění, čtení 
písem a modlitbě. Nejjednodušší věci 
byly ty nejtěžší.“

Tento mladý muž však nalezl sílu 
díky podpoře přátel a rodiny a díky 
úsilí činit pokání.

„Stanovení si cílů, schůzky s bisku-
pem a návštěvy chrámu, když jsem 
toho byl hoden, mi významně pomoh-
ly přiblížit se k mému Nebeskému 
Otci,“ dodává. „Vzpomínám si na 
chvíle, kdy jsem se nemohl setkat 
s biskupem nebo dosáhnout nějakého 
cíle; protivník byl vždy hned na místě, 
aby mě pokoušel.“

K jeho uzdravení mohlo dojít díky 
tomu, že „jsem vždy pamatoval na to, 
že mám Nebeského Otce, který mě 
miluje a přeje si, abych byl šťastný. 
Když máme svědectví o Spasitelově 
Usmíření a o pokání, můžeme se 
vždy přibližovat k Bohu bez ohledu 
na to, jak daleko od Něj se možná 
cítíme být.“

„Když se zpětně dívám na svou 
misii,“ pokračuje a má tím na mysli 
měsíce služby před událostmi vedoucí-
mi k tomu, že byl poslán domů, „mám 
i nadále pocit, že to byla jedna z nej-
lepších zkušeností, které jsem kdy měl. 
Hodně jsem se toho naučil a ačkoli to 
nedopadlo tak, jak jsem plánoval, byl 
jsem přesto schopen vidět, jak se díky 
evangeliu mění životy. Udělal jsem 
nějaké chyby, ale když se snažím činit 
pokání a neustále kráčet kupředu, mé 
svědectví se stále prohlubuje.“

Přeje si, aby ti, kteří se z misie vrátili 
předčasně následkem rozhodnutí, 
která učinili, věděli, že „to není konec 
světa. Návrat domů je prvním krokem 

vedoucím k pokání. Jakmile projdete 
tímto procesem pokání, získáte mno-
ho. Ono těžké břemeno z vás bude 
sejmuto. Není lepšího pocitu, než 
vědět, že děláme to, co je správné 
v očích Božích.“

Mějte rádi ty, kteří se vrátili 
z misie předčasně

Oba tito misionáři, kteří se vrátili 
předčasně, zdůrazňují, jak důležité 
je, aby přátelé a rodina prokazovali 
předčasně se navrátivším misionářům 
lásku a aby je podporovali.

„Dejte jim prostor,“ říká Marshall. 
„Ale ujistěte se, že budete nablízku, 
protože ta zkušenost může být poně-
kud deprimující. Buďte jejich přáteli.“ 
Když nasloucháme Duchu, můžeme 
zjistit, co potřebují, a poznat, kdy jim 
nabídnout pomoc a kdy respektovat 
jejich soukromí.

„Mějte je prostě rádi,“ dodává 
misionář, který sloužil v Coloradu. 
„Povzbuzujte je, aby vždy pamatovali 
na smírnou oběť Ježíše Krista.“

To, jak se druzí chovají k předčasně 
se navrátivším misionářům, může mít 
vliv na to, zda tito s pocitem hanby 
odpadnou nebo se s vírou posunou 
kupředu. Je tedy nezbytné, aby je druzí 
přijali, aniž by je odsuzovali.

Misionáři, kteří se vrátili předčasně, 
mají – stejně jako Korianton – poten-
ciál pozvednout se ze svého součas-
ného zranitelného stavu a stát se 
mocnými nástroji Pána.

Nacházejte naději v Božím plánu
Starší Jeffrey R. Holland z Kvora 

Dvanácti apoštolů nabízí předčasně se 
navrátivším misionářům slova útěchy. 
„Když se vás někdo zeptá, zda jste 
sloužili na misii, řekněte, že ano,“ řekl. 

„… Važte si služby, kterou jste vykona-
li. Buďte vděční za příležitost, že jste 
mohli svědčit, sloužit ve jménu Pána, 
nosit misionářskou jmenovku. … Moc 
vás prosím, abyste to znovu neproží-
vali; abyste se k tomu nevraceli; abyste 
si nemysleli, že jste nedostateční nebo 
že jste ztroskotanci.“ 1

Vy, kteří jste se vrátili z misie před-
časně v důsledku hříchu, pamatujte na 
slova sestry Joy D. Jonesové, generální 
presidentky Primárek: „Zhřešíme- li, 
můžeme být něčeho méně hodn[i], 
ale nikdy nejsme méně hodnotn[í]!“ 2 
Sestra Jonesová říká, že pokud se 
obrátíme k Bohu, On nám pomůže 
vypěstovat si sebedůvěru i v těch nej-
těžších chvílích.

Poselství z Knihy Mormonovy, 
poselství od novodobých předčasně se 
navrátivších misionářů a od církevních 
vedoucích je totožné: Nikdy se nevzdá-
vejte naděje, protože Bůh s vámi má 
nadále záměry, které jsou větší, než 
si dokážete představit. Pokud jde 
o blízké těchto misionářů: vězte, že to, 
jak budete reagovat na jejich návrat 
domů, bude mít obrovský význam ve 
snaze pomoci jim uzdravit se a dosáh-
nout svého potenciálu. Pamatujte 
na to, že Usmíření Ježíše Krista může 
zhojit všechny rány – včetně těch, 
které jsou způsobeny předčasným 
návratem z misie. ◼
Autor žije v Utahu v USA.
Seznam zdrojů a materiálů určených pro per-
spektivní misionáře a předčasně se navrátivší 
misionáře naleznete v digitální verzi tohoto 
článku na liahona .lds .org nebo v aplikaci 
Knihovna evangelia.

POZNÁMKY
 1. Jeffrey R. Holland, „Elder Holland’s Counsel 

for Early Returned Missionaries“ (video),  
lds.org/media- library.

 2. Joy D. Jonesová, „Cennější nade vše“, Liahona, 
listopad 2017, 14.
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Předčasně	
se	navrátivší	
misionáři:	 
Nejste na to sami

M L A D Í  D O S P Ě L Í

Mladí dospělí se dělí o to, jak 
našli smysl a pokoj poté, co se 
předčasně vrátili z misie, a jak 
je můžete nalézt i vy.
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A rmáda misionářů na plný úvazek, kteří usilují 
o to, aby plnili svou povinnost „pozvat druhé, 
aby přišli ke Kristu“ 1, přináší mnohým „veli-

kou naději a mnoho radosti“. (Alma 56:17.) Tito misi-
onáři, tak jako mladí válečníci v Knize Mormonově, 
bojují každý den s „tak zázračnou silou; a s takovou 
velikou mocí“. (Alma 56:56.)

Ale i mezi 2 060 mladými válečníky bylo přesto 200 
těch, kteří „omdleli ztrátou krve“. (Alma 57:25.) Byli 
proto méně odvážní? Byli proto méně silní? Méně sta-
teční? Méně hodnotní než ti druzí? V žádném případě.

Stejně tak i vy, misionáři, kteří jste se předčasně 
vrátili kvůli problémům v oblasti fyzického nebo 
duševního zdraví, nejste méně odvážní, méně silní, 
méně stateční ani méně hodnotní. Vaše vytrvalost ve 
zkouškách je udivující, a tak to má být. Byli jste zacho-
váni, možná velmi zraněni, ale zachováni. Vaše rány, 
ať již fyzické, duševní nebo duchovní, se musí nyní 
ošetřit. (Viz Alma 57:28.) Pro ty z vás, kteří jste se vrá-
tili předčasně z důvodů souvisejících se způsobilostí, 
bude životně důležitou součástí uzdravování pokání.

Liahona Ficquetová
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Zatímco si budete zvykat na to, 
že jste doma, vyhraďte si dostatek 
času na uzdravování a pamatuj-
te na to, abyste vždy důvěřovali 
Bohu. (Viz Alma 27:27.) On nám 
připomíná: „Když dám přikázání 
kterémukoli ze synů [nebo dcer] 
lidských učiniti dílo jménu mému“ 
– například sloužit na misii – „a ti 
synové lidští [a dcery lidské] jdou 
s veškerou mocí svou a se vším, 
co mají, aby vykonali ono dílo, 
a neustanou v píli své a nepřátelé 
jejich“ – v některých případech 
naše fyzické nebo duševní nemoci 
nebo jiná zranění – „přijdou na ně 
a budou jim brániti ve vykonávání 
onoho díla, vizte, je to má vůle 
nepožadovati již ono dílo z rukou 
[jejich] …, ale přijmouti oběti 
jejich.“ (Nauka a smlouvy 124:49.)

Ať již jste v misijním poli utržili 
jakékoli rány – nebo se tyto rány 
znovu otevřely – váš přínos byl 
potřebný a Pán ho přijal, pokud 
jste sloužili způsobile nebo pokud 
jste učinili plné pokání.

Když si přečtete následující pří-
běhy, může vám to pomoci nalézt 
uzdravení tím, že budete vědět, 
že nejste sami. A když se o svůj 
příběh podělíte, může to pomoci 
ostatním.

Uvědomte si, že SPASITEL POCIŤOVAL VAŠI BOLEST

Když jsem seděl v letadle cestou na misii, představoval jsem si, jaký 
bude můj příjezd domů po jejím skončení. Vypuknou ovace, rodina 

a přátelé mě budou objímat a já v klidu strávím zbytek svého života 
a budu se radovat z každého požehnání, které přijde díky tomu, že jsem 
se jako misionář vrátil se ctí.

O jedenáct měsíců později, na cestě letadlem domů, jsem strávil 
každý okamžik v bolestné úzkosti ohledně toho, co leželo přede mnou. 
Moje rodina na mě čekala a i když se radovali a objímali mě, než jsem se 
nadál, byl jsem sám a nevěděl jsem, co budu dělat dál.

Spasitel byl svědkem mých těžkostí. Věděl, jak se cítím, když jsem tři 
týdny ležel v posteli a plakal nebo spal, abych se vyhnul realitě. Věděl, že 
budu potřebovat Jeho sílu, protože nikdo jiný kolem mě nemohl poro-
zumět tomu, čím procházím, ani se do toho nedokázal vcítit. On to však 
udělal. Bez Něj bych misii ani předčasný návrat domů nezvládl.
Ali Boaza, Queensland, Austrálie

NEZTRÁCEJTE ČAS tím, že budete přemýšlet, proč se to stalo

Myšlenka na předčasný návrat domů byla zničující. Jakmile mi to 
poradce navrhl, měla jsem velmi smíšené pocity – pociťovala jsem 

stud. Úlevu. Vinu. Pokoj. Smutek. To vše najednou.
Vím, že Bůh mě podporoval, protože jsem nějak přečkala ten prv-

ní týden, co jsem byla doma. A poté jsem zvládla další týden. A další. 
Dokud jsem konečně nebyla schopna cítit se znovu sama sebou. Mou 
největší oporou byl tatínek, který mě skutečně vzal pod svá křídla. Vždy 
se mnou chtěl mluvit a trávit se mnou čas. Nechtěl pátrat po tom, co „se 
nepovedlo“, ale jen vědět, jak se mi daří.

Když o několik měsíců později zemřel při nehodě při slézání skal, 
věděla jsem bez pochyby, že Bůh má pro mě plán. To, že jsem mohla 
s tatínkem strávit poslední měsíce jeho života, posílilo mé svědectví 
o plánu spasení. Přesto stále nerozumím všem důvodům, proč jsem se 
měla vrátit v době, kdy jsem se vrátila, ale také jsem zjistila, že když trá-
víte příliš mnoho času přemýšlením o tom, proč se něco stalo, pak vám 
uniknou úžasné zázraky, které vám Bůh každý den přináší.
Kristen Watabeová, Ohio, USA
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Na mé misii vše probíhalo dobře. Měl jsem skvělé 
zážitky, které si budu navždy uchovávat v srdci. Po 

osmi měsících jsem však začal mít zdravotní problémy. 
Po mnohých modlitbách a půstech jsem byl poslán 
domů. Byl jsem zoufalý. Myslel jsem si, že to všechno 
je moje chyba. Přestal jsem číst písma a pravidelně se 
modlit. Přemýšlel jsem, zda jsem udělal vše, co jsem 
mohl, abych na misii zůstal.

Uvědomil jsem si však, že je to zkouška, zda zůstanu 
oddaný Pánu. Bylo to těžké, ale vložil jsem v Něj svou 
důvěru a vrátil jsem se do misijního pole, kde jsem 
opět měl úžasné zážitky.

Pak se mi vrátily zdravotní problémy. Tentokrát jsem 
však byl ochotnější následovat Pánovu vůli. Vrátil jsem 
se tedy domů podruhé. Bylo to těžké, ale věděl jsem, 
že ze všeho, čím jsem prošel, se mohu poučit.

I když jsem nesloužil celých 24 měsíců, vím, že jsem 
sloužil se ctí. Vím, že čas, po který jsem Pánu sloužil, 
byl hodnotný pro mě i pro lidi, kterým jsem pomáhal. 
Jsem vděčný Spasiteli za Jeho nekonečné Usmíření. On 
ví o všech našich těžkostech. A pokud se na Něj spolé-
háme se vší jistotou, nebudeme nikdy sami.
Fillipe Hoffman, Goiás, Brazílie

OBKLOPTE SE dobrotivostí

Nikdy jsem si nemyslel, že se z misie vrátím před-
časně a pociťoval jsem rozpaky a nervozitu z toho, 

až se s každým uvidím. Ačkoli to byl jeden z nejtěžších 
momentů v mém životě, také jsem díky této zkušenosti 
vyrostl. Zformovala mě v lepšího člověka.

Vrátil jsem se domů, abych prošel procesem pokání. 
Některá rozhodnutí, která jsem učinil před misií, neby-
la v souladu s učením evangelia a s přikázáními. Kvůli 
rozpakům a kvůli tomu, že jsem si přál udržet své posta-
vení v Církvi, jsem před misií neprošel procesem pokání 
s pomocí biskupa. Ale během několika prvních měsíců 
jsem měl pocit, že se musím vrátit domů, abych činil 
pokání a mohl tak sloužit se ctí a bezúhonně.

To, co mě po návratu domů opravdu povzbuzovalo, 
byla účast na duchovně povznášejících činnostech, jako 
jsou církevní shromáždění, projekty služby a návštěva 
chrámu, jakmile jsem mohl. Nicméně nejvíce mi pomoh-
li lidé kolem mě – rodina, několik přátel a dokonce i lidé, 
se kterými jsem se předtím nikdy nesetkal, mi projevo-
vali lásku a laskavost.

S Pánovou pomocí a s pomocí křesťanských příkladů 
lidí, kteří mě obklopovali, jsem se mohl vrátit na Floridu, 
abych svoji misii dokončil. Doufám, že my všichni se 
budeme snažit ke druhým chovat tak, jak by se k nim 
choval Kristus, ať již se vrátili domů předčasně nebo 
prostě potřebují pomoc.
Caigen Stuart, Utah, USA

Slib, který vám byl dán v dopise, kterým jste byli povoláni 
jako misionáři, když jste se rozhodli vykročit kupředu 
v tomto díle, se naplní: „Pán vás za dobrotivost vašeho 
života odmění.“ Vaše zranění mohou být díky patřičné 
péči a pozornosti uzdraveny a mohou se stát nástrojem, 
díky němuž budete schopni pomoci druhým přijít ke 
Kristu. A to je koneckonců úkolem misionářů. ◼
Autorka, která pochází z Francie, navštěvuje školu v Utahu v USA.

Další příběhy od předčasně se navrátivších misionářů najdete v úplné 
verzi tohoto článku na stránkách liahona.lds.org nebo v aplikaci 
Knihovna evangelia.

POZNÁMKA
 1. „Jaké mám jako misionář poslání?“ Kažte evangelium mé – příručka 

k misionářské službě, rev. vyd. (2018), lds .org/ manual/ missionary.



Hraji volejbal, 
běhám a hodně 
čtu.

  
Kdybych mohla strávit den tím, že budu dělat, 
co se mi zachce, šla bych nejspíš na pláž.

Narodila jsem se v Chicagu ve státě Illinois, 
ale když jsem byla v pěstounské péči, pře-
stěhovala jsem se do Nauvoo. Z doby před 
pěstounskou péčí si toho moc nepamatuji, 
ale vzpomínám si, že jsem se necítila bezpeč-
ně. Když jsem se dostala do pěstounské péče, 
už jsem se bezpečně cítila. Jsem ráda, že mám 
v životě evangelium. Několik mých kamarádů, 
kteří se neřídí našimi měřítky, se kvůli tomu 
dostalo do děsivých situací. Vím, že díky dodr-
žování přikázání jsem v bezpečí.

Najít moji rodinu byl úžasný zážitek. Maminka 
přišla do školky, kam jsem chodila, protože 
tam zastupovala jinou učitelku. Hrála si se 
mnou a řekla jedné z učitelek, že si mě chce 
vzít domů, protože jsem roztomilé dítě. 
Učitelka řekla: „Ta momentálně hledá adop-
tivní rodiče, takže by to možná šlo!“ Maminka 
poté vyřídila vše potřebné a adoptovala mě 
a mé dva bratry. Je to skvělé, protože vím, 
jaké to je, nemít rodinu, a tak je pro mě sku-
tečnost, že rodinu mám, o to cennější.

Lily S., 14, Illinois, USA
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52 L i a h o n a

Mario Días Alonso

Abyste v Chile mohli studovat na 
vysoké škole, musíte absolvo-
vat univerzitní rozřazovací test. 

Já jsem chtěl studovat strojírenství na 
univerzitě, která byla daleko od mého 
bydliště. Bylo by to velmi drahé, a tak 
mým cílem bylo dosáhnout v rozřazova-
cím testu co možná nejlepšího výsledku, 
abych dosáhl na stipendium za vynikající 
hodnocení. IL
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Věděl jsem, kde a co chci studovat, 
a věděl jsem, co budu muset udělat, 
abych se tam dostal. Začal jsem se 
připravovat na test. Studoval jsem, četl 
jsem a procházel si různé studijní mate-
riály, ale při cvičných testech jsem stále 
nedosahoval hodnocení, které jsem 
potřeboval. V modlitbě jsem se obrátil 
na Nebeského Otce a požádal jsem 
Ho o lepší schopnost chápání a o to, 
aby osvítil mé porozumění, tak abych 

dokázal svého cíle dosáhnout. Modlil 
jsem se o to každý den po celý rok. Ve 
škole jsem chodil na zvláštní přípravné 
kurzy a zapsal jsem se i do kurzů v insti-
tuci, která studenty připravovala na 
rozřazovací zkoušku.

Bez vynechání jsem každý den 
studoval písma a nechyběl jsem ani 
jednou v semináři. Plnil jsem všechny 
své úkoly v Aronově kněžství a nikdy 
jsem nestudoval v neděli, ať byla 

STUDUJ, ČTI, VYHODNOCUJ, 
MODLI SE. Opakuj.
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situace jakkoli beznadějná. Věděl jsem, 
že neděle je Pánův den, a chtěl jsem 
ho ctít tak, jak mě to učili rodiče. Věděl 
jsem, že si nemohu dovolit připravovat 
se o požehnání od Nebeského Otce, 
která měl pro mě připravena, zvlášť 
ve chvílích, kdy jsem je nejvíc potřebo-
val. Navzdory tomu všemu se mi stále 
nedařilo dosáhnout ve cvičných tes-
tech takového hodnocení, které jsem 
potřeboval.

S rodinou jsme se modlili a postili 
a tatínek mi dal požehnání. S touto 
duchovní přípravou i s dalšími přípra-
vami jsem se vydal zkoušku absolvovat. 
Nejenže jsem dosáhl hodnocení, které 
jsem potřeboval, ale dokonce jsem 
svůj cíl i překonal – v matematické části 
jsem měl jeden z nejvyšších možných 
procentuálních výsledků. Stipendium 
jsem nakonec získal, a spolu s ním 
i další potřebné benefity, a mohl 

VZDĚLÁNÍ VÁM POMŮŽE SLOUŽIT
„Mou radou je to, … abyste pokračovali ve svém vzdě-
lávání, ať jste kdekoli a ať jsou vaše zájmy a příležitosti 
jakékoli. Rozhodněte se, jak můžete nejlépe sloužit své 
rodině a společnosti, a pečlivě se připravujte.“
President Russell M. Nelson, „Education: A Religious Responsibility“ (zasvěcující 
shromáždění na Univerzitě Brighama Younga- Idaho, 26. ledna 2010).

jsem studovat na univerzitě, kterou 
jsem si vybral.

Již od dětství jsem se učil, že když 
udělám to nejlepší, co dovedu, a budu 
v prvé řadě plnit své duchovní zodpověd-
nosti, pak mi Nebeský Otec požehná. Ne 
vždy se vše daří tak, jak bychom si přáli, 
ale Bůh se o nás postará. Vím, že jedině 
s Jeho pomocí je všechno možné. ◼
Autor žije v provincii Cautín v Chile.

CO VÁM MŮŽE POMOCI SE ÚSPĚŠNĚ VZDĚLÁVAT
Církev poskytuje mnoho zdrojů a materiálů, aby vám pomohla s průpravou či dalším 
vzděláváním po skončení střední školy:
•  V některých zemích je k dispozici Stálý vzdělávací fond, který vám pomůže 

financovat získání profesní kvalifikace. Můžete si promluvit se svým biskupem 
či presidentem odbočky nebo navštívit stránky pef .lds .org.

•  Program BYU- Pathway Worldwide poskytuje dostupné vyšší vzdělávání přes 
internet. Studenti začínají s programem PathwayConnect, což je jednoletý on- line 
program, který lidem pomáhá začít se studiem na univerzitě nebo se k němu 
vrátit. Po dokončení programu PathwayConnect mohou studenti za necelý rok 
získat osvědčení pro zaměstnavatele a poté pokračovat v dalším studiu vedoucím 
k získání titulu – to vše se stejně nízkým školným. Navštivte stránky  
byupathway .lds .org.

•  Studium angličtiny může často zvýšit vaše šance při hledání lepší práce. 
EnglishConnect je vzdělávací program, který se zaměřuje na studium angličtiny 
a který zajišťuje Církev, aby jednotlivcům pomohla prohloubit duchovní a časnou 
soběstačnost v prostředí zaměřeném na evangelium. Navštivte stránky  
englishconnect .lds .org.

•  Církevní kurz pro podporu soběstačnosti zaměřený na vzdělání se nazývá 
„Vzdělání pro lepší práci“. Je to 12týdenní kurz pořádaný ve vašem kůlu 
nebo okrsku. Najděte si odpovídající příručku v Knihovně evangelia v oddíle 
Soběstačnost nebo na stránkách lds .org/ go/ 71857.

STUDUJ, ČTI, VYHODNOCUJ, 
MODLI SE. Opakuj.

Bez stipendia bych si 
nemohl dovolit jít na 
vysokou školu.
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Starší  
Joni L. Koch
Sedmdesátník

Když se naučíte mít rádi práci a cenit si jí, naleznete také veliký zdroj radosti.

Před několika lety jsem byl v jedné z poslu-
cháren na Churchillově koleji Univerzity 
v Cambridgi, kde jsem se účastnil výroční 

schůze společnosti, pro kterou jsem pracoval. 
Při té příležitosti jsem měl tu výsadu převzít od 
globálního presidenta a generálního ředitele 
společnosti ocenění pro svůj tým za vynikající 
práci, kterou jsme onoho roku odvedli.

Když vedoucí pracovníci, kteří představovali 
80 tisíc zaměstnanců z celého světa, tleskali 
a chválili náš tým za dosažený úspěch, pomyslel 
jsem si: „Toto je snad můj nejlepší pracovní den 
v životě!“ Atmosféra byla v tu chvíli nadmíru 
radostná.

jsme pak vložili do 
cihlové pece. Když 
se chléb upekl, 

opatrně jsme ho 
pomocí dřevěné 

lopaty vytáhli. Něko-
lik vteřin jsme počkali 

a pak jsme společně 
ochutnali ještě teplý 

chléb. Chutnal výtečně!
Jak jsem o tom tak pře-

mýšlel, došel jsem k závěru, 
že onen den, kdy jsem přebíral 

ocenění v Cambridgi, byl mým druhým 
nejlepším pracovním dnem. Ten nejlepší 
a nejšťastnější pracovní den se odehrál 
v mnohem prostších podmínkách – v malé 
pekárně bez jakéhokoli publika či potlesku 
vestoje. Byli jsme tam jen já a můj tatínek. 
Onoho dne mě tatínek naučil mít rád práci 
a vážit si jí a pomohl mi pocítit radost ply-
noucí z toho, když něco vytvořím úplně od 
začátku a vlastníma rukama. Naučil jsem 
se, že práce přináší uspokojení tělu i duši.

Práce je požehnání

Když Pán řekl Adamovi a Evě: „V potu 
tváři své chléb jísti budeš“ (Genesis 3:19), 
vypadalo to, jako by je káral. Ve skutečnosti 

Vždy si budu pamatovat tu malou bílou zástěru 
a pekařskou čapku, kterou mi ušila maminka, 

a chléb, který jsme s tatínkem upekli.

Sdílený chléb

Pak jsem si však vzpomněl na svůj první pracovní 
den o téměř 40 let dříve. Můj otec vlastnil pekař-
ství, v němž pekl chléb, který rozvážel do mnoha 
menších obchodů v našem městě v jižní Brazílii. 
Když jsem byl ještě dítě, trval jsem na tom, aby 
mě tatínek vzal s sebou do práce. Jednoho dne 
konečně řekl ano!

Maminka mi ušila malou bílou zástěru 
a pekařskou čapku a s tatínkem jsme vyra-
zili do pekárny. Společně jsme namí-
chali a připravili těsto, z něhož 
jsme ručně vytvarovali 
bochníky, které 

Můj nejlepší pracovní den v životě!
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se snažit dosahovat těch nejlepších možných 
výsledků. Budete- li k práci zaujímat takovýto 
postoj, pomůže vám to být časně, emocionálně 
i duchovně zabezpečeni. Příležitost pracovat je 
požehnání od Pána. Když se naučíte mít rádi 
práci a cenit si jí, budete zakoušet pocity štěstí 
a naplnění pramenící ze soběstačnosti.

Dodnes slyším onen potlesk a povzbuzující 
slova od obecenstva na univerzitě v Cambridgi, 
ale mnohem více si cením vzpomínky na den, kte-
rý jsem strávil v pekárně se svým tatínkem, a na 
vůni bochníků čerstvě vytažených z pece. ◼
POZNÁMKA
 1. D. Todd Christofferson, „Zamyšlení nad zasvěceným 

životem“, Liahona, listopad 2010, 17.

zdokonaluje, uspořádává, zaopatřuje, pozvedává, 
slouží a míří výš.“ 1

Když jste byli dítětem, slýchali jste občas možná 
tuto otázku: „Čím budeš, až budeš velký?“ V době 
dospívání nahrazuje tuto otázku nejspíš tato: „Co 

budeš studovat na vysoké?“

Nadšení, čest a cílevědomost

Ať již se rozhodnete pro jakoukoli profe-
si nebo ať již skončíte v jakémkoli odvět-

ví, dbejte na to, abyste svou práci 
konali nadšeně, čestně a cílevě-

domě. Měli byste pracovat 
usilovně a vždy 

jim však poskytl 
příležitost zakou-
šet onen radostný 
a naplňující pocit 
pramenící z dosažení 
soběstačnosti, kdy 
člověk zaopatřuje své 
vlastní potřeby a přání.

Mnozí z nás vnímají 
práci jen jako prostředek, 
jak časně zaopatřit sebe 
a svou rodinu, nebo možná i jako 
prostředek, jak dosáhnout jistého 
společenského postavení spočívajícího 
v dobře znějící pracovní pozici či titulu. 
Mnohem důležitější je však to, že Bůh si 
přeje, abychom pracovali proto, abychom 
mohli získávat hluboké pocity uspokojení 
ve chvílích, kdy něco dokončíme, vytvoří-
me něco nového, zlepšíme nebo zdoko-
nalíme něco, co již existuje, nebo nějak 
jinak obohatíme svět, ve kterém žijeme.

Z duchovního pohledu – život sou-
středěný na evangelium vždy zahrnuje 
práci. Starší D. Todd Christofferson 
z Kvora Dvanácti apoštolů řekl: „Zasvě-
cený život je naplněn prací, někdy 
opakující se, jindy podřadnou, a jindy 
nedoceněnou, ale vždy je to práce, která 

Můj nejlepší pracovní den v životě!
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Apoštolové jsou svědky Ježíše Krista –  

a vy jimi můžete být také!
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viděli,2 není nutné Ho fyzicky vidět, aby 
člověk mohl být Jeho svědkem. President 
Joseph Fielding Smith (1876–1972) řekl: 
„[Duch Svatý je] ten jediný způsob, jak člo-
věk může skutečně poznat, že Ježíš je Kris-
tus, a že Jeho evangelium je pravdivé.“ 3 To 
znamená, že i když apoštolové možná Krista 
viděli, poznání o tom, že je Spasitelem, zís-
kali tak, že jim to sdělil Duch Svatý!

I vy můžete být svědkem

Ještě úžasnější je to, že i vám je slíbeno, že 
skrze Ducha Svatého můžete poznat a vědět, 
že Ježíš Kristus je váš Spasitel. (Viz Nauka 
a smlouvy 46:13.) Toto není něco, co mohou 
poznat a vědět jen apoštolové! Ačkoli nejste 
povoláni, abyste byli zvláštním svědkem 
o Kristu, můžete usilovat o vlastní svědectví 
o Kristu a být Jeho svědkem pro lidi ve svém 
životě. Můžete se řídit Spasitelovým příka-
zem Petrovi: „Ty někdy obrátě se, [posiluj 
bratří a sester] svých.“ (Lukáš 22:32.) ◼

POZNÁMKY
 1. Gordon B. Hinckley, „Special Witnesses for Christ“, 

Ensign, May 1984, 50.
 2. Viz Boyd K. Packer, „Svědectví“, Liahona,  

květen 2014, 97; viz také Lorenzo Snow,  
„A Visit from the Savior“, Liahona, Sept. 2015, 80.

 3. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr.,  
5 vols. (1957–1966), 3:31.

 4. Viz také Jeffrey R. Holland, „Věřím, Pane“,  
Liahona, květen 2013, 93–95.

Zvláštní svědkové

Postavit se za pravdu, jako v tomto přípa-
dě, je možné vyjádřit slovy „být svědkem“. 
Ve výše uvedeném příkladu byste byli svěd-
kem bezúhonnosti své kamarádky. Tak jako 
vy můžete být svědkem své kamarádce, Bůh 
povolává proroky a apoštoly, aby byli zvlášt-
ními svědky o Jeho Synu, Ježíši Kristu. Apo-
štolové „jsou vysíláni s určitou pravomocí 
a zodpovědností“,1 aby učili, svědčili a slouži-
li jako „[zvláštní svědkové] jména Kristova na 
celém světě“ (Nauka a smlouvy 107:23).

Apoštolové byli povoláni, aby byli Jeho 
svědky, nedlouho poté, co byl Kristus vzkří-
šen. (Viz Skutkové 1:8.) Při studiu knihy 
Skutků v Novém zákoně můžete najít mno-
ho případů, kdy apoštolové vydávali svědec-
tví, že Ježíš Kristus je Syn Boží. (Viz Skutkové 
2:36; 5:27–32; 10:36–44.) Dnešní apoštolové 
nadále toto pověření být zvláštními svědky 
naplňují – stačí si poslechnout jakoukoli 
generální konferenci a uvidíte, jak svědčí 
o Kristu.

Duch Svatý svědčí o Kristu

Někteří apoštolové v Novém zákoně 
byli s Kristem, když byl na zemi, a viděli Ho 
vystoupit do nebe (viz Skutkové 1:9–11), 
a ačkoli i dnešní apoštolové možná Krista 

Jak se stát svědkem Ježíše Krista
•  Musíte si „přáti, abyste uvěřili“. (Alma 32:27.)4

•  Studujte o Spasiteli v písmech.

•  Modlete se a proste o to, aby vám Duch Svatý 
potvrdil, že Kristus je váš Spasitel.

•  Studujte Nový zákon a označujte si místa, 
kde apoštolové vystupují jako svědkové.

Heather White Claridgeová
Církevní časopisy

Představte 
si, že jste 
s kamarádkou 

ve škole na obědě. 
Vaše kamarádka 
se zrovna chystá 
otevřít čokoládovou 
tyčinku, když vtom 
k ní kdosi přistoupí, 
obviní ji z toho, že 
tyčinku ukradla, 
a trvá na tom, aby 
ji „vrátila“. Vy jste 
byli s kamarádkou 
u toho, když si ji 
kupovala, a tak 
i když jste trochu 
nervózní, řeknete 
onomu člověku, že 
vaše kamarádka 
není zloděj.
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Navzdory mým obavám ze stěhování do severní části Chile, 

se nakonec tato pouštní oblast stala naší zaslíbenou zemí.
„MUSÍŠ  
ODSUD ODEJÍT“
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K
dyž jsem v Knize Mormonově četl o tom, jak Nefi vždy  

 podporoval svého vizionářského otce, došel jsem k závěru,  

 že většina mladých v Církvi je nejspíš jako Nefi. Když 

však naše rodina došla k rozhodnutí, že se musíme přestěhovat 

do pouště, cítil jsem se spíše jako Laman a Lemuel. Nechtěl jsem 

opustit náš domov.

Stejně jako Nefi a jeho bratři jsem byl i já „zrozen z dobrých 

rodičů“ (1. Nefi 1:1). Oba moji rodiče vstoupili do Církve jako 

dospívající a moje maminka čekala na tatínka, zatímco sloužil na 

misii. Byli aktivními a pracovitými členy Církve.

Když jsem byl na střední škole, došlo v oblasti chilské provin-

cie Concepción, kde jsme žili, ke zpomalení ekonomiky. Vzrostla 

nezaměstnanost a tatínkovi se nedařilo najít práci. Nakonec ji 

začal hledat i mimo město.

Jeho hledání ho přivedlo na sever, do města Calama v chilské 

hornické oblasti. Tatínek je konstruktérem, a tak tam našel dob-

rou práci. Byl však sám a daleko. Viděli jsme ho jen tehdy, když si 

mohl dovolit zaplatit 32hodinovou cestu autobusem domů.

Sergio Riquelme Segura

Po několika letech, kdy jsem tatínka vídával jen dvakrát či 

třikrát do roka, měla maminka pocit, že nastal čas na změnu. 

Rodiče došli k závěru, že se na sever musí přestěhovat i zbytek 

rodiny.

Musíme být s tatínkem

Můj mladší bratr neměl se stěhováním žádný problém. A moje 

starší sestra, která studovala na vysoké škole, pro mě byla dob-

rým příkladem.

„Obětuji svá studia,“ řekla. „Musíme být s tatínkem.“

Všichni rozhodnutí přestěhovat se podpořili – kromě mě. I já 

jsem chtěl být s tatínkem, ale zdráhal jsem se něco změnit a při-

nést osobní oběti. Měl jsem doma své kamarády, znal jsem dobře 

naše město, byl jsem spokojen se svým životním stylem a chtěl 

jsem v Concepción studovat vysokou školu. Udělal jsem vše, co 

jsem mohl, abych maminku přesvědčil, že se stěhovat nemáme.

Nakonec maminka řekla: „Synu, tvůj otec je sám. Přeje si, aby-

chom byli s ním. Kéž bys to pochopil, ale jsi příliš zahleděný do 

sebe.“ Pak mě ujistila: „I tam budeme mít mnoho příležitostí.“
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V srdci jsem věděl, že má pravdu – ale rozumově jsem o tom 

přesvědčen nebyl. V té době jsem neměl silné svědectví, ale 

rozhodl jsem se, že se o to, zda se mám s rodinou přestěhovat, 

pomodlím. Získal jsem jasnou odpověď: „Musíš odsud odejít.“ 

Byl jsem z toho smutný, ale řekl jsem rodičům, že se stěhováním 

souhlasím.

Kde jsou stromy?

Concepción je zelená oblast s mnoha stromy. Každý rok tam 

spadne až 130 cm srážek. V Antofagastě, městě nedaleko Calamy, 

kam jsme se stěhovali, spadne za rok jen 0,25 cm srážek.

Tím, co mě na celém stěhování děsilo nejvíce, byla samotná 

cesta. Když jsem cestou na sever z autobusu sledoval, jak se zele-

ná mění v hnědou, byl jsem sklíčený a zoufalý. Říkal jsem si: „Kde 

jsou stromy? Kde jsou krávy na pastvinách?“ To jediné, co jsem 

viděl, byla hlína, kameny a kopce.

Koneckonců, severní Chile je poušť, tak co jiného bych mohl 

čekat? Vzpomněl jsem si, jak se cítili Laman a Lemuel, když 

Lehiova rodina odešla ze země svého dědictví a vydala se do 

pustiny.

Když jsme dorazili do Antofagasty, měl jsem mnoho obav. Jaké 

to bude, když si nenajdu žádné kamarády? Jaké to bude, když si 

Sergio s přáteli v institutu.

na novou oblast nezvyknu? Jaké to bude, když se nenaplní mé 

naděje ohledně budoucnosti?

Nakonec jsem ale poznal, že mé obavy nebyly na místě. 

Maminka měla pravdu, když říkala, že nás čeká mnoho příležitostí 

– obzvláště příležitostí duchovních.

Než jsme se přestěhovali, nebylo evangelium v mém životě 

prioritou. Pán pro mne nebyl na prvním místě. Ale v Antofagastě 

mi do života vstoupili lidé, kteří mi pomohli vidět nádheru evan-

gelia. Získal jsem pomoc od skvělých vedoucích kněžství. Našel 

jsem si přátele, kterých si dodnes velmi cením. Můj duchovní 

život se zcela změnil.

Jsem vděčný, že jsem maminku uposlechl. Jsem vděčný, že Pán 

odpověděl na mou modlitbu. Jsem vděčný, že jsem našel odvahu 

přestěhovat se s rodinou na sever.

Zde v poušti jsem učinil změny, které mi pomohly stát se tím, 

kým jsem dnes. Zde jsem se zavázal, že plně přijmu evangelium, 

budu sloužit na misii, uzavřu sňatek v chrámu a zasvětím život 

Pánu. Zde jsem se rozhodl, že již nechci být jako Laman a Lemuel.

Pro naši rodinu se nakonec pustina stala naší zaslíbenou zemí. ◼

Autor žije ve městě Antofagasta v Chile.
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FOTOGRAFIE MISIONÁŘŮ NA MADAGASKARU: CODY BELL
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Merilee S. B. Averettová
příběh vyprávěn Richardu M. Romneymu

Šestnáct! Jak úžasné období života! „Nikdo nemá být 
v tomhle věku na všechno sám,“ pomyslela jsem si.

Moji moudří rodiče byli laskaví a vždy mi dávali 
dobré rady. Starší sestra se právě vdala a přestěhovala se 
do jiného státu. Mladší bratr byl ve svých 11 letech naplno 
zaměstnán svými vlastními starostmi a zájmy. Měla jsem 
skvělé kamarády a věděla jsem, že i moji církevní vedoucí 
o mě mají upřímný zájem.

Ale mým skutečným důvěrníkem byl můj starší bratr Gary. 
Jako dospívající jsem k němu ve všem vzhlížela. „Kdykoli si 
promluvím s ním, dává mi všechno větší smysl,“ říkala jsem 
si. „Kéž by tu tak mohl být právě teď.“

Ale nebyl. Byl daleko v Japonsku, na misii na plný úvazek.
I když mi Gary chyběl, narozeniny jsem si užila. Maminka 

mi připravila naši tradiční narozeninovou snídani a ještě před 
odchodem do školy jsem dostala několik dárků. Večer jsme šli 
s rodinou do restaurace na pizzu a potom nás čekal naroze-
ninový dort. Dokonce jsem i chvílemi přemýšlela o chození na 
rande, o řízení auta a o mnoha dalších úžasných věcech, které 
jako šestnáctiletá již budu moci dělat.

Ale tím nejlepším dárkem, který jsem ten den dostala, byl 
dopis ve schránce. Gary na můj výjimečný den nezapomněl! 
Toto bylo v době, kdy ještě neexistovaly e- maily, a tak dopis 
z Japonska do utažského Cache Valley putoval dlouho. 
Žasla jsem nad tím, že jeho dopis přišel přesně na mé 

narozeniny! Dopis byl napsán rukou, což bylo téměř jako by 
můj bratr byl vedle mě, když jsem četla jeho slova:

„Drahá Merilee,
tak máš před sebou důležité narozeniny, viď? Až budeš 

tento dopis číst, bude už nejspíš po narozeninách. Nemohu 
tomu uvěřit – už ti je 16! Jako by to bylo před pár lety, kdy jsi 
ještě [nosila svůj červený kovbojský klobouček].

Buď laskavá a čistá a vždy dávej každému najevo, že 
Církev je pro tebe hodně důležitá. Když to budeš dělat, 
nedostaneš se nikdy do situace, kdy budeš muset učinit 
nějaké rozhodnutí pod tlakem vrstevníků. Například: když 
jsem byl na střední škole, každý věděl, že nechci pít ani 
kouřit, za žádných okolností, a tak jsem nikdy nebyl pozván 
na večírek, kde se něco takového dělo. Moji kamarádi věděli, 
že tohle prostě nedělám. …

Když budeš lidem dávat najevo, jaká jsou tvá měřítka, pak 
k tobě budou přitahováni lidé s tvými měřítky. Neříkám, že 
o tom musíš s každým mluvit, ale skutky hovoří nahlas. Máš 
velmi laskavého ducha a tvé jméno se k tobě dokonale hodí. 
A máš také dobrý smysl pro humor. Všechno nejlepší k tvým 
důležitým šestnáctým narozeninám!“ Poslední věta byla pod-
tržena červeně. Nemohla jsem dostat lepší dárek k naroze-
ninám! Četla jsem si to znovu a znovu, tak dlouho, dokud se 
Gary nevrátil z Japonska domů a my jsme si mohli konečně 
popovídat osobně.

Ten dopis jsem dostala před mnoha lety, ale stále ho mám. 
Od té doby se mnohé změnilo, ale moje láska k bratrovi nikoli. 
Dnes ho podporuji nejen jako svého bratra a přítele, ale také 
jako staršího Garyho E. Stevensona z Kvora Dvanácti apoštolů. 
Rady, které předává celému světu jako zvláštní svědek Ježíše 
Krista, mi v životě dodávají sílu, podobně jako onen dopis, 
který mi poslal k mým 16. narozeninám. ◼
Autorka žije v Utahu v USA.

Můj starší bratr nemohl být na oslavě 
mých 16. narozenin, protože sloužil na 
misii. Přesto však rada, kterou mi poslal, 
byla darem, kterého si budu navždy vážit.

od	milujícího	bratra
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V idím vás, jak si nacházíte čas a klidné místo na čtení Knihy Mormonovy a jak nachá-
zíte odpovědi, pociťujete vedení a získáváte vlastní svědectví o Knize Mormonově 
a svědectví o Ježíši Kristu.

Při čtení budete zabráni do pasáží této drahocenné knihy a téměř na každé stránce se 
setkáte se svým milovaným Spasitelem, Pánem Ježíšem Kristem. Odhaduje se, že některá 
podoba Jeho jména připadá v průměru na každých 1,7 verše.1 Dokonce i sám Kristus svědčil 
o pravdivosti této knihy v těchto posledních dnech slovy: „Jakože Pán váš a Bůh váš žije, je 
pravdivá.“ (Nauka a smlouvy 17:6.)

Jsem vděčný za výzvu a slib, které Pán skrze proroka Moroniho dává každému z vás – 
a každému, kdo čte Knihu Mormonovu: „A až tyto věci [Knihu Mormonovu] obdržíte, chtěl 
bych vás nabádati, abyste se tázali Boha, Věčného Otce, ve jménu [Ježíše] Krista, zda tyto 
věci nejsou pravdivé; a budete- li se tázati s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, 
majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého.“ (Moroni 10:4; 
viz také verše 3, 5.)

Pravdy, které v Knize Mormonově najdete, vás budou pozvedat a inspirovat. Posílí vaši 
víru, naplní vaši duši světlem a připraví vás na budoucnost, kterou si jen stěží dokážete 
představit.

Na stránkách této knihy objevíte nekonečnou lásku a nepředstavitelnou milost Boží. Když 
se budete snažit následovat učení, která v ní najdete, vaše radost se znásobí, vaše porozu-
mění se prohloubí a odpovědi, o které v souvislosti s mnoha těžkostmi smrtelnosti usilujete, 
se vám otevřou. Když pohlížíte k této knize, pohlížíte k Pánu. ◼
Z proslovu na generální konferenci v říjnu 2016.

POZNÁMKA
 1. Viz Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon (1987), 16–18.

Co najdete v Knize 
Mormonově?

Starší Gary E. Stevenson
Kvorum Dvanácti apoštolů
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Jako mladý misionář 
byl povolán sloužit 

v Japonské 
misii Fukuoka.

V letech 2004 až 2007 
sloužil jako president 

Japonské misie 
Nagoya.

Narodil se  
6. srpna 1955  
v Cache Valley 
v Utahu,  
kde také vyrůstal.

Když mu bylo 11 let, jeho  
otec ho zachránil, 
když nešťastnou náhodou 
probudil spícího chřestýše.

V dubnu 1979 se v chrámu 
Idaho Falls v Idahu oženil  
s Lesou Jean 
Higleyovou. 

Získal bakalářský titul 
z obchodní 

administrativy  
na Utažské státní univerzitě.

Má čtyři syny.

Spoluzaložil  
společnost na výrobu tělocvičného 
náčiní a až do roku 2008 v ní pracoval 
jako president a provozní ředitel.

Rád  
lyžuje,  
jezdí na snowboardu 
a chodí do přírody.

Více než devět let 
svého života strávil  

v Asii.

O své  
manželce  
mluví jako o  
„slunci svého života“.

Jako mladý muž často 
chodil se svým otcem 

navštěvovat  
vdovy  

v jejich sboru a sloužit jim.

V říjnu 
2015  

byl povolán 
apoštolem.

Řekl, že jeho  
povolání 
do Kvora  

Dvanácti ho  
„dostalo do kolen“.

GARY E. STEVENSONSt
ar
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MLADÍ DOSPĚLÍ

VRÁTILI JSTE SE DOMŮ 
Z MISIE PŘEDČASNĚ?
Ať již se to stalo z jakéhokoli 
důvodu, může se dál těšit 

z požehnání evangelia.

42

MLÁDEŽ

MŮŽETE BÝT SVĚDKY 
JEŽÍŠE KRISTA

56
OSOBNÍ ZJEVENÍ

NÁSLEDOVÁNÍ 
NEFIOVA PŘÍKLADU

58
V ÝUK A DĚTÍ

CO TO ZNAMENÁ  
BÝT KŘESŤANEM
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V jakém smyslu jste 

pionýři?
Viz stránky K7 a K10
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Jak se dělit 
O D  P R V N Í H O  P Ř E D S E D N I C T V A

President  
Dallin H. Oaks

První rádce 
v Prvním 

předsednictvu

Potřebujeme, aby každý člen Církve 
pomáhal přinášet evangelium celému 
světu.

Zde je několik možností, jak můžete 
pomáhat:

1. Mějte rádi každého jako svého 
bratra či sestru, tak jak tomu učil 
Ježíš.

2. Dodržujte přikázání, abyste byli 
pro druhé dobrým příkladem.

3. Modlete se, abyste zjistili, kdo je 
připraven dozvědět se o evangeliu 
a jak byste se s ním o ně mohli 
podělit.

4. Pomáhejte druhým dozvědět se 
něco více o Ježíši Kristu.

Misionářská práce obnáší, že budeme 
láskyplně přistupovat k druhým 
a pomáhat jim. Bez ohledu na to, 
jak dotyčný zareaguje, se úspěšným 
misionářem stáváte tehdy, když 
evangelium šíříte s láskou! ●
Upraveno z proslovu „Sdílejme znovuzřízené evangelium“, 
Liahona, listopad 2016, 57–60.

o evangelium
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Spasitel, Ježíš Kristus, přikázal svým učedníkům, aby 
se dělili o evangelium se všemi lidmi na zemi. Řekl:  

„Jdouce po všem světě, 
kažte evangelium všemu 
stvoření.“ (Marek 16:15.)
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Jak se dělit  
o evangelium s láskou

Jak dnes můžete někomu projevit svou lásku?
Přiřaďte jednotlivé obrázky k číslům 

z poselství presidenta Oakse.
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Modlitba 
S FILIPEM

IL
U

S
T

R
A

C
E

 M
IN

A
 P

R
IC

E
O

V
Á



 Č e r v e n e c  2 0 1 9  K 5

Shirley Espada- Richeyová
(Podle skutečné události)

„Modli se vždy.“ (Nauka a smlouvy 19:38.)

Josef byl poprvé u Filipa doma. Skvěle se bavili, když 
stavěli vesmírnou loď z lepenky. Dokonce na ni 

namalovali úžasné plameny. Když je Filipova maminka 
zavolala k večeři, šel Josef s Filipem do kuchyně.

„Vzdám díky,“ řekl Filipův tatínek.
Co to znamená? Josef si nad tím lámal hlavu. 

Sledoval, jak se Filip a jeho rodina dotkli rukou čela, 
pak prostředku hrudi, pak nalevo a pak napravo. 
Josef to zatím nikdy u nikoho neviděl.

Filip k němu napřáhl ruku. Josef se 
podíval kolem sebe a uviděl, že zbytek 
Filipovy rodiny se drží za ruce a má 
skloněnou hlavu. Chystají se modlit? 
To je to, co znamená „vzdát díky“? 
přemítal Josef.

Josef nechtěl Filipa urazit, a tak ho 
vzal za ruku. Filipův tatínek vzal Josefa za 
druhou ruku a pak se začal modlit.

„Požehnej nám, Pane…“
Než se posadili, dotkl se Filip i jeho rodina znovu 

čela a hrudi tak jako předtím.
Když Josef přišel domů, zeptala se ho maminka, 

jak se měl.
„Měl ses dobře?“ otázala se maminka.
„Ano,“ odpověděl Josef tiše. Měl se dobře. Vesmírná 

loď byla skvělá a hamburgery mu moc chutnaly. Ale 
něco ho trápilo.

Maminka se na něj tázavě podívala. „Říkáš to, jako 
by to nebyla pravda. Děje se něco?“

„No …“
Josef měl tolik otázek! Pořád přemýšlel o té modlitbě. 

Proč se lišila od toho, jak se modlí on se svou rodinou?
„Mami,“ zeptal se, „jak ses modlila předtím, než jsi 

vstoupila do Církve?“ Josef jí vyprávěl o tom, jak se 
modlí Filipova rodina.

„Vypadá to, že jsou katolíci, jako jsem bývala já,“ řekla 
maminka. „Dělali rukou znamení kříže. Vidíš, jak se to 
podobá kříži? Je to připomínkou toho, že Ježíš za nás 
zemřel.“

Josef se usmál. „Takže Filip také věří v Ježíše?“
„Ano,“ řekla maminka. „Pamatuješ si, co Filipův 

tatínek při modlitbě říkal?“
Josef se zamyslel. „Děkoval Bohu za dary, které nám 

dává… A mluvil o Kristu!“
„Vidíš?“ usmála se maminka. „Nejsme tak 
odlišní. Jsem ráda, že jsi měl příležitost se 

s Filipovou rodinou pomodlit.“
Za několik dní si Filip přišel hrát 

za Josefem. Byli zrovna venku, když 
je tatínek zavolal k večeři. Josefovi 
kručelo v břiše, když běželi do kuchyně.
„Mám strašný hlad!“ řekl Josef.

„Já taky,“ odvětil Filip.
Všichni se posadili ke stolu. Filip seděl vedle 

Josefa. Pokřižoval se a natáhl se, aby vzal Josefa za ruku.
„U nás doma se modlíme takto,“ řekl Josef. „Složíme 

ruce, zavřeme oči, skloníme hlavu a pomodlíme se.“
„To je všechno?“
„Ano, to je všechno.“
„To zvládnu,“ odvětil Filip.
Josef zavřel oči a usmál se. Byl rád, že se 

s kamarádem může modlit. ●
Autorka žije v Kalifornii v USA.

Ve škole mám kamarády, kteří jsou katolíci 
a muslimové, a jsme nejlepší kamarádi, 
protože Ježíš si přeje, abychom se tak 
k sobě navzájem chovali.
Elizibeth A., 8 let, West Midlands, Anglie

Co to  
znamená  

„vzdávat díky“?
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Naplněné 
dobrými 
skutky
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Tato strana obsahuje podpůrné materiály 
ke straně 108 příručky Pojď, následuj  

mne – pro jednotlivce a rodiny.

Priscilla a její manžel se 

živili výrobou stanů. Ona i její 

manžel učili druhé evangeliu. 

Možná, že doma pořádali 

církevní shromáždění. 

(Viz Skutkové 18:26.)

Lydia prodávala 

šarlatové barvivo.  

Pocítila Ducha a rozhodla  

se dát pokřtít. Poskytovala  

učedníkům přístřeší ve svém 

domě, když byli na cestách.  

(Viz Skutkové 16:14–15.)

Tabita dávala milodary 

chudým a šila oděvy a pláště 

pro potřebné. Poté, 

co zemřela, ji Petr 

vzkřísil z mrtvých. 

(Viz Skutkové 9:36, 
39–40.) ●

Tyto tři ženy z Nového zákona pomáhaly lidem. 
Přečtěte si, co dělaly, a pak k sobě přiřaďte 
jednotlivé obrázky. Čím můžete dnes někomu 
pomoci?
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Tato píseň může být kopírována pro příležitostné, nekomerční použití v církvi nebo v rodině.

Toto sdělení musí být uvedeno na každé pořízené kopii.

Slova a hudba: Ruth Muir Gardner
Ar. Vanja Y. Watkins

(Zjednodušená verze)
Když pionýr chci být
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Tito členové Církve 

se navzájem 

zdraví tradičním 

kambodžským 

pozdravem, 

kterému se říká 

sampeah. Čím 

výše pozvednete 

ruce, tím větší úctu 

dáváte najevo.

Toto je kambodžské 

vydání Knihy Mormonovy. 

V Kambodži se mluví 

khmérsky. Abeceda tohoto 

jazyka má 74 písmen – je to 

nejdelší abeceda na světě!

Jsme právě 
v Kambodži.  

A toto jsme se tu  
dozvěděli!

Pozdrav 
z Kambodže

Většina dětí v Kambodži 

jezdí do školy a na 

shromáždění 

na motorce 

s některým 

z rodičů. Nebo 

mohou využít 

tuk tuk – 

vozík tažený 

motocyklem.

Kambodža je  

země v jihovýchodní 

Asii. Má přibližně 

15 milionů obyvatel. 

Z toho 14 000 je 

členy Církve.

Ahoj, jmenuji 
se Paolo. A toto 

je Margo.
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Přísadou mnoha kambodžských pokrmů je 

prahok, kyseloslaná pasta z ryb. Tito členové 

Církve si uvařili velký hrnec polévky, kterou 

spolu snědí ve středisku kůlu mezi jednotlivými 

zasedáními generální konference.

Mnohé kambodžské děti z Primárek jsou 

jedinými křesťany ve škole. To proto, že většina 

lidí v Kambodži praktikuje náboženství, které 

se nazývá buddhismus. Toto náboženství lidi 

učí, že mají být čestní, mírumilovní a moudří. Toto je slavná buddhistická 

památka v Kambodži, kterou navštěvují lidé z celého světa.

Seznamte se s několika našimi 
kamarády z Kambodže!

Jste z Kambodže? Napište 
nám! Váš dopis uvítáme.

Loni president Nelson ohlásil, že 

první chrám v Kambodži se bude 

stavět v jejím hlavním městě 

Phnompenhu. Tento chrám bude 

pomáhat rodinám, jako je tato, aby 

se spolu mohly dát zpečetit na věky.
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Díky, že jste  
s námi prozkoumali 

Kambodžu! Na 
shledanou příště!

Když poslouchám Boha, 
jsem moc šťastný.
Sineth B., 6 let,  
Kampong Thom, 
Kambodža

Poté, co jsem doma prošla 
diskusemi s misionáři, jsem 
se dala pokřtít a jsem moc 
šťastná!
Sina B., 8 let,  
Kampong Thom, 
Kambodža
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Jessica Larsenová
(Podle skutečné události)

Říjen 2018, Phnompenh, Kambodža

Mara si zapnula sukni a podívala se do zrcadla. Bylo 
nezvyklé mít na sobě nedělní šaty v sobotu, ale 

tato sobota byla zvláštní. Byla generální konference!
„Těšíš se na zasedání žen?“ zeptala se mak (maminka). 

Rychle a jemně učesala Maře vlasy. „Chtěla bych, abys 
naslouchala, jak nejlépe dokážeš.“

„Ano! Doufám, že budou povídat příběhy 
o pionýrech!“ Ty měla Mara nejradši.

„Možná ano,“ řekla mak. „Víš, že i tatínek je pionýr?“
Maru to zmátlo. Její tatínek nikdy netáhl ruční vozík.
„Jak to, že je pionýr?“ zeptala se.
Mak pokývla k oknu, směrem k řece. „Zrovna rybařil, 

když ho oslovili misionáři. Nechal se pokřtít jako první 
z rodiny,“ odvětila mak. „A díky tomu je pionýr! A teď 
se pojďme podívat, kde je babička.“

Yiay (babička) na ně čekala v přední místnosti. 
Rodina Mary bydlela pohromadě s prarodiči. Yiay 
pomáhala starat se o Maru po škole, zatímco její 

rodiče pracovali. Teď stála yiay u mopedu, kterým se 
dopravovali po městě.

„Církev v Kambodži působí teprve 25 let,“ řekla mak 
Maře, když otvírala dveře, aby vyvezla moped na ulici. 
„Takže jsme všichni pionýři. I ty!“

„Jak to, že jsem pionýrka?“ divila se Mara, zatímco 
nasedala na moped. Mak moped řídila, yiay seděla 
vzadu a Mara uprostřed mezi nimi. Mara se pevně držela, 
zatímco se proplétaly ulicemi plnými lidí.

Když projížděly kolem kavárny, ovanula je vůně čaje. 
Skoro všichni tu pijí čaj. Ale Mara ne. Řídí se Slovem 
moudrosti. Mara se usmála. Toto je jedna z věcí, ve 
kterých je pionýrka!

Když zahnuly na mopedu za roh, uviděla Mara wat, 
buddhistický chrám. Jeho červená špičatá střecha čněla 
nad ostatními budovami. Mniši s oholenou hlavou oblečení 
v oranžovém rouchu seděli na nádvoří a studovali.

Mara věděla, že lidé v Kambodži jsou většinou 
buddhisté. Nevěří v Ježíše Krista. Ale Mara ano. „Toto je IL
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Pionýrka Mara
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další věc, ve které jsem pionýrka,“ pomyslela si Mara. 
A dnes bude mít příležitost naslouchat prorokovi!

Když na mopedu zahnuly na církevní parkoviště, 
uviděla Mara, jak tam míří spousta žen. Některé šly 
pěšky a jiné jely na mopedu. Další dorazily v tuk 
tucích, vozících tažených motocyklem. Mnohé ženy 
měly na sobě šaty nebo prosté sukně, stejně jako Mara. 
A některé měly na sobě sampot, krásnou dlouhou sukni 
vyrobenou z pestré vzorované látky.

Mara, mak a yiay se spolu s ostatními ženami posadily 
do kaple. Konference se vlastně konala před týdnem 
v utažském Salt Lake City. Ale nyní budou mít lidé 
v Kambodži možnost sledovat vysílání v khmérštině. 
Mara doma mluvila jak anglicky, tak khmérsky, 
a ve škole se navíc učila francouzsky. Ale mnozí 
Kambodžané mluvili jen khmérsky.

První sestra ve svém proslovu nic o pionýrech 
neříkala. Ale druhá sestra vyprávěla příběh o tom, jak 
cestou domů ze školy šplhávala do kopce po strmé IL
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Na říjnové generální konferenci roku 2018 president Russell 
M. Nelson oznámil, že v Kambodži bude postaven chrám!

pěšině z udusané hlíny. Říkalo se jí „klučičí cesta“ a ona 
si občas zouvala boty a chodívala po ní bosa. Snažila 
se dělat to, co je obtížné, aby byla jako pionýři. Mara 
se usmála, když pomyslela na všechny příležitosti, jak 
může být pionýrkou ona sama.

Posledním řečníkem byl prorok. Stál zpříma. Mara 
naslouchala obzvlášť pozorně. „Vyzývám vás, abyste od 
nynějška do konce roku přečetly Knihu Mormonovu,“ 
řekl. „Nebesa se vám otevřou. Pán vám požehná.“

Mara si uvědomovala, že přečíst celou Knihu 
Mormonovu nebude jednoduché. Podívala se na ženy 
okolo sebe. Všechny se rozhodly následovat Ježíše 
Krista. Všechny dnes večer přišly, aby naslouchaly 
prorokovi. I ona bude následovat proroka, stejně jako 
ony. Bude pionýrkou! ●
Autorka žije v Texasu v USA.
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Marissa Widdisonová
Církevní časopisy

Jsem křesťan!
Skrze křest a konfirmaci 

jsem na sebe vzal 
jméno Kristovo.

Chci tedy dělat, co je 
správné, a následovat Ho.

Jsem křesťan! Věřím, že Kristus 
je Jednorozený Syn Boží –

Kníže pokoje, Dobrý pastýř,  
chléb života, ten Svatý.

Jsem křesťanka! Každý den si pozorně písma pročítám
a o Jeho životě, zázracích, učení a věčné oběti přemítám.

Jsem křesťan! Chtěl bych, aby celý svět věděl, že Ježíš za něj život položil.
Tím, že za nás dal život, umožnil, aby každý znovu žil!

Jsem křesťanka! Když mám duši hříchem  
či světskými starostmi obtíženou,
obracím se v srdci k Ježíši a vím,  

že bude se mnou.
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VĚDĚLI JSTE, ŽE …?
Název „křesťané“ 
byl poprvé použit 
v Novém zákoně 
k označení obyvatel 
města Antiochie, kteří 
byli následovníky 
Ježíše. Můžete si 
o nich přečíst ve 
Skutcích 11:26.

Jsem křesťanka! O to, co mám,  
se s přítelem v nouzi rozdělím.
Snažím se dělat to, co by dělal 

Kristus – Jeho radami se vždy řídím.

Jsem křesťan! Připomínám  
si Krista tak, jak nás o to  

žádal sám –
každý týden slibuji, že budu 
věrný, když svátost přijímám.

Jsem křesťan! Jednám zásadově,  
i když mě nikdo nevidí.

Jsem čestný, odvážný a poctivý.  
Je na mě spolehnutí.

Jsem křesťanka! Těm, kteří dělají něco 
špatného, umím odpouštět.
Vážím si pokoje a přátelství 

a pomáhám lidem spolu vycházet.

Jsem křesťan! Mám 
rád Ježíše Krista 
z celého srdce. 

Nemám o tom ani 
nejmenší pochyby!

Nyní je řada na vás – 
o to, co to znamená 

být křesťan, se 
podělte i vy! ●



Rebecca Hoggová a  
Eric B. Murdock

(Podle skutečné události)

„Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale 
buď příkladem věrných.“ (1. Timoteovi 

4:12.)

Oliver se nemohl dočkat, než uplyne 
další týden. Příští týden měl nastat ten 

velký den, na který čeká už od té doby, kdy mu byly 
čtyři roky. Dá se pokřtít.

Oliver se na křest tolik těšil, že se mu to chtělo 
rozhlásit ze samého vrcholku střechy, aby to slyšela 
celá Anglie! Nemohl se dočkat, až to ve škole řekne 
svému kamarádovi Dylanovi.

„Nemůžu tomu uvěřit! Den, kdy se dám konečně 
pokřtít, už je skoro tady,“ řekl Oliver. „Bude to super!“

„Myslel jsem, že se křtí jen miminka.“ Dylan se 
tvářil zmateně.

„V Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů musí 
být dětem alespoň osm let, aby se mohly dát pokřtít,“ 
řekl Oliver. „To je ta moje církev.“

Oliverovi se to chtělo 
rozhlásit ze samého 
vrcholku střechy, aby 
to slyšela celá Anglie!
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„Přijdeš na  
můj křest?“
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„To je fajn,“ odpověděl Dylan.
Olivera náhle něco napadlo. „Chceš mi přijít na křest?“
„Jasně,“ řekl Dylan. „Ale nejdřív se musím zeptat 

rodičů.“
„Dobře.“
Oliver měl radost, že by mu Dylan mohl přijít na 

křest. A v souvislosti s tím dostal další nápad. „Nechci 
se podělit o svůj křest jen s jedním kamarádem. Chci 
pozvat tolik lidí, kolik jen budu moct!“ Oliver pospíchal 
domů a řekl o svém plánu mamince.

O postní neděli před svým křtem začal Oliver svůj plán 
uskutečňovat. Podělil se o své svědectví u řečnického 
pultu a pak řekl: „Příští sobotu mám křest a chtěl bych, 
abyste všichni přišli! Pozvete prosím každého, koho znáte 
a kdo není členem Církve nebo nechodí na shromáždění, 
aby se přišel na můj křest podívat?“ Cítil se jako misionář. 
Ten pocit se mu moc líbil!

Během celého příštího týdne zval Oliver své přátele, 
členy rodiny a učitele na svůj křest.

„Budu mít velkou radost, když budete moct přijít,“ 
říkal jim.

Jak se sobota blížila, začal Oliver přemýšlet, kolik lidí 
nakonec opravdu přijde. Co když budou mít všichni 
moc práce nebo nebudou chtít přijít?

Krátce se pomodlil o to, aby přišlo alespoň několik 
lidí z těch, které pozval. Pak si přestal dělat starosti 

s tím, kdo asi přijde. Věděl, že i jen tím, že je pozval, 
udělal dobrý skutek. A navíc to nejdůležitější, pokud jde 
o zmíněný den, bylo dát se pokřtít.

Když Oliver v den svého křtu dorazil na místo, 
sotva věřil svým očím. Přišla ho podpořit spousta jeho 
přátel. Dokonce zahlédl několik lidí, které neznal. Když 
vstoupil Dylan s rodiči, zamával jim.

Jakmile nastal čas dát se pokřtít, sestoupil Oliver do 
teplé vody. Tatínek ho vzal za ruku, jak si to nacvičili. 
Pak odříkal krátkou modlitbu křtu a ponořil Olivera 
do vody. Než si to Oliver stačil uvědomit, stál znovu na 
nohou – úplně mokrý a šťastný. Uvědomoval si, že se 
řídí Ježíšovým příkladem.

Oliverův tatínek a několik dalších mužů ho poté, 
co se převlékl do suchého oblečení, konfirmovali za 
člena Církve a udělili mu zvláštní požehnání, v němž ho 
vyzvali, aby přijal Ducha Svatého. Pak se Oliver zeptal, 
zda by se mohl podělit o své svědectví.

„Moc vám děkuji za to, že jste mě přišli podpořit 
v den, který je pro mě tak důležitý. Hodně to pro mě 
znamená,“ řekl Oliver. „Jsem vděčný, že jsem se mohl 
dát pokřtít, a věřím, že toto je Pánova Církev na zemi.“

Pak za Oliverem přicházeli jednotliví lidé, aby mu 
pogratulovali.

„Díky, že jsi mě pozval!“ řekl Dylan. „Měl jsem z toho 
dobrý pocit.“

„Všichni jsou tak laskaví!“ řekla Dylanova maminka. 
„Cítili jsme se tady moc příjemně.“

Toho večera se tatínek posadil na okraj Oliverovy 
postele. „Byl to úžasný den!“ řekl tatínek.

Oliver přikývl. „Jsem rád, že ho kamarádi mohli prožít 
se mnou.“ ●
Autoři žijí v Kentu v Anglii a v Utahu v USA.
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Starší D. Todd Christofferson a sestra Kathy 

Christoffersonová navštívili členy Církve na Filipínách. 

Tato země sestává z více než 7 000 ostrovů. A žije zde 

více než 770 000 členů Církve!

Starší Christofferson 
navštívil Filipíny

A P O Š T O L O V É  V E  S V Ě T Ě
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„To, co má  
nesmírný vliv na život 

jednotlivců a rodin, 
jsou maličkosti.“

Mnoho členů z Filipín – zejména 

mladých žen – slouží na misii. Starší 

Christofferson uvedl, že jsou známé tím, 

že se dobře učí cizím jazykům.

Buďte laskaví a starejte se o druhé. 
Říká se tomu pastýřská služba.
Žijte v souladu s evangeliem – 
v plné míře!
Dělte se o evangelium s druhými.

Apoštolové cestují po 
celém světě, aby pomá-

hali lidem a učili je 
o Ježíši Kristu.

Starší Christofferson řekl, že když navštívíte Filipíny,  

vrátíte se zpátky domů s úsměvem na tváři!
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Starší 
Christofferson 

učil:
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Najděte to!
Maria a Daniel z Filipín rádi pomáhají své lole (babičce). Dnes ji na střídačku vozí v invalidním 

vozíku parkem, zatímco jim vypráví o misionáři, který ji pokřtil. Zkuste najít devět věcí, které 

by Maria a Daniel mohli jednoho dne využít na misii.

kravata společenská obuv

deník

kartáček na zuby

hrneček
společenská obuv

písma

propiska
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Ukaž a vyprávěj

Chci se s každým 
podělit.

Verlann N., 8 let, 
Tarlac, Filipíny

Když jsem byla malá, 
měla jsem strach 

z vody. I když mi lidé 
říkali, že se nemám 
čeho obávat, moc 
jsem se bála. Misionáři 
mi vyprávěli, že Ježíš 

Kristus se dal pokřtít, aby dal lidem příklad, 
a já jsem cítila, jak strach mizí. Když jsem se 
dala pokřtít, měla jsem velkou radost.
Sarah T., 11 let, region Île de France, Francie

Rád druhé lidi objímám.
Ethan L., 6 let,  

region Okcitánie, FrancieJsem dítě Boží. 
Bůh mě má rád.

Nahomie K., 
3 roky, provincie 
Kasaï- Central, 
Demokratická 
republika Kongo

Podívejte se, co jsme vyrobili pro 
zahrádku laskavosti!

Abnahia a Jatziel G.,  
5 a 7 let, Portoriko

Alžběta K., 7 let, Zlínský kraj,  
Česká republika

Mám kamaráda, 
se kterým 

jsem se seznámila 
o prázdninách na 
pláži. Přátelství 
je úžasný dar od 

Nebeského Otce!
Terezka J., 6 let, Královéhradecký 
kraj, Česká republika
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„Musíte na sebe vzíti jméno Kristovo.“  
(3. Nefi 27:5.)

Narodil jsem se na Fidži. Moji rodiče 
nebyli členy naší Církve, ale 

navštěvovali jinou církev.
Když jsem dospěl, vzal jsem si za 

manželku Anitu. Ta byla členkou Církve 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů. 
Opakovaně k nám zvala misionáře, aby 
se se mnou setkali.

Jednoho dne jsem jim řekl, že by 
následující tři dny mohli přijít na večeři. 
A dodal jsem, že na mé otázky musí 
odpovědět pouze pomocí Bible. Jejich 
odpovědi byly dokonalé. Třetího večera 
položili jednu otázku oni mně.

„Kdybyste měl obchod s potravinami, 
jak byste ho pojmenoval?“

„Pojmenoval bych ho Potraviny Wakolo, 
protože by to byl můj obchod,“ odvětil jsem.

„A po kom by se měla jmenovat církev?“ 
zeptali se.

To byla výborná otázka. A hluboko v srdci 
a v duši jsem na ni znal odpověď. Pravá 
Církev by se jmenovala po Ježíši, protože je 
to Jeho Církev. A Církev Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů se po Něm jmenuje!

Měl jsem už jen jednu otázku: „Kdy 
se mohu dát pokřtít?“ Pokřtít jsem se dal 
o týden později.

Když jsem byl pokřtěn, vzal jsem na sebe 
jméno Ježíše Krista. To znamená, že jsem 
se stal členem Jeho Církve a slíbili jsem, že 
Ho budu následovat. Každý den se ze všech 
sil snažím žít tak, jak žil On. Vím, že toto je 
pravá Církev Ježíše Krista. ●

Je to JEHO Církev
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Starší  
Taniela B. Wakolo

Sedmdesátník

P O T R A V I N Y
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Ježíš řekl, že se máme  
s druhými dělit o evangelium
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Ježíš poté, co zemřel a byl vzkříšen, navštívil své učedníky. 
Řekl jim, že mají učit všechny lidi, aby byli poslušni 

přikázání a dali se pokřtít.
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Nyní byl prorokem, který měl vést Církev na zemi, Petr. Ježíš učedníkům 
slíbil, že s nimi bude Duch Svatý.
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Ježíš se poté, co učil své učedníky, 
vrátil do nebe.

Učedníci se vydali na cesty a učili 
lidi v různých zemích.
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Přečtěte si, čemu Ježíš učil, v Matoušovi 28. a ve Skutcích 1.

I já se mohu dělit o evangelium s druhými. Mohu být 
dobrým kamarádem a stát za tím, co je správné. ●
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O M A L O V Á N K A

Ježíš si přeje, abych se 
s druhými dělil o evangelium
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Ježíš řekl svým učedníkům, aby kázali evangelium 
„po všem světě“ (Marek 16:15). Ve vydání časopisu na tento 
měsíc může vaše rodina získat náměty ohledně toho, jak se dělit 
o evangelium s druhými, ať již žijete kdekoli. Kdyby se každý, kdo 
má tento časopis k dispozici, podělil o evangelium s pouhou jednou 
další rodinou, představte si, kolik dalších lidí by se dozvědělo 
o Ježíšovi! Zde je několik otázek, o nichž byste si mohli povídat 
poté, co si přečtete jednotlivé příběhy:

•  Je někdo, koho by naše rodina mohla pozvat do Primárek, 
na křest či na nějakou církevní akci?

•  Co může naše rodina tento měsíc udělat pro to, aby se  
o evangelium podělila prostřednictvím vlastního příkladu?

•  Vědí naši přátelé a sousedi, že jsme křesťané?

Spolu s celou rodinou si v těchto příbězích označte všechna místa, 
kdy se někdo dělí s druhými o evangelium. Poté si vytvořte vlastní 
rodinný plán misie. A dejte nám vědět, jak to jde!

Naplňme svět laskavostí!
váš Kamarád

New Friend section
50 E. North Temple St., 
Room 2393
Salt Lake City, UT 84150, 
USA
liahona@ ldschurch .org

Drazí rodiče,
©
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NA OBÁLCE KAMARÁDA
Ilustrace Guy Francis

Najděte Liahonu ukrytou uvnitř!




