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Pozvani od Boga i 
podržani od ljudi

Kao članove Crkve često nas se poziva da po
držimo ljude na pozivima na kojima služe. Prije 
mnogo godina, osamnaestogodišnji student po

kazao mi je što znači podržavati Gospodinove sluge. Još 
uvijek sam blagoslovljen njegovim poniznim primjerom. 

Tek je krenuo na prvu godinu svojeg studija. Kršten 
je prije manje od godine dana prije negoli je otišao od 
kuće kako bi studirao na velikom sveučilištu. Ja sam 
tamo služio kao njegov biskup. 

Kada je školska godina započela ukratko sam ga 
intervjuirao u biskupovom uredu. Ne sjećam se puno 
toga s tog prvog razgovora osim da je govorio o svojim 
izazovima na novom mjestu, no nikada neću zaboraviti 
naš drugi razgovor. 

Zatražio je sastanak u mojem uredu. Iznenadio me 
kada je rekao: »Možemo li se zajedno pomoliti, i mogu  
li ja izreći tu molitvu?« Gotovo sam rekao kako sam se 
već molio, a očekujem da se i on također. Umjesto toga 
sam se složio. 

Započeo je svoju molitvu sa svjedočanstvom kako 
zna da je biskup pozvan od Boga. Zamolio je Boga da 
mi kaže što on treba učiniti u situaciji koja nosi veliku 
duhovnu posljedicu. Mladić je rekao Bogu da je sigu
ran kako biskup već zna njegove potrebe te će mu dati 
savjet koji treba čuti. 

Dok je govorio, određene opasnosti s kojima bi 
se mogao suočiti pale su mi na pamet. Savjet je bio 

jednostavan, ali dan s velikom jasnoćom: uvijek se moli, 
obdržavaj zapovjedi i ne boj se. 

Taj je mladić, tek godinu dana u Crkvi, podučavao 
primjerom što Bog može učiniti s vođom koji je po
držan vjerom i molitvama onih koje je pozvan voditi. Taj 
mi je mladić pokazao moć zakona zajedničke suglasno
sti u Crkvi (vidi NiS 26:2). Iako Gospodin poziva svoje 
sluge objavom, oni mogu djelovati samo nakon što ih 
podrže oni kojima su pozvani služiti. 

Svojim glasom podrške dajemo svečana obećanja. 
Obećavamo moliti se za Gospodinove sluge i da će 
ih on voditi i jačati (vidi NiS 93:51). Zavjetujemo se da 
ćemo tražiti i očekivati osjećaj nadahnuća od Boga u 
njihovom savjetu i kada god djeluju u svojem pozivu 
(vidi NiS 1:38).

To će obećanje trebati biti učestalo obnavljano u 
našem srcu. Vaš učitelj u Nedjeljnoj školi pokušat će 
podučavati Duhom, no baš kao što biste i vi mogli, vaš 
bi učitelj mogao činiti greške pred razredom. Međutim, 
vi možete odlučiti slušati i motriti trenutke kada možete 
osjetiti nadolazeće nadahnuće. S vremenom ćete primje
ćivati manje pogrešaka i češće dokaze da Bog podržava 
tog učitelja. 

Kada podignemo ruku da podržimo osobu, obve
zujemo se raditi za bilo koju Gospodinovu svrhu koju 
je osoba pozvana ostvariti. Kada su naša djeca bila 
malena, moja je supruga pozvana podučavati djecu 
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u našem odjelu. Ne samo da sam podigao svoju ruku 
kako bih je podržao, već sam se molio za nju i zatražio 
dopuštenje da joj pomognem. Lekcije koje sam primio 
o uvažavanju onoga što žene čine i o Gospodinovoj 
ljubavi za djecu, još uvijek blagoslivljaju moju obitelj i 
moj život. 

Nedavno sam razgovarao s tim mladićem koji je prije 
mnogo godina podržao svojeg biskupa. Saznao sam 
da su ga Gospodin i ljudi podržali u njegovom pozivu 
kao misionara, predsjednika okola i oca. Kada je naš 
razgovor završio, rekao je: »Još uvijek se svakodnevno 
molim za vas.« 

Možemo odlučiti svakodnevno se moliti za nekoga 
tko je od Boga pozvan služiti nam. Možemo zahvaliti 
nekome tko nas je blagoslovio svojom službom. Mo
žemo odlučiti istupiti kada netko koga smo podržali 
zatraži dragovoljce.1

Oni koji podrže Gospodinove sluge u njegovom kra
ljevstvu bit će podržani njegovom moći bez premca. Svi 
trebamo taj blagoslov. 

NAPOMENA
1. Vidi Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 

211–212. 

PODUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Kada iznesete ovu poruku, razmislite o čitanju slje
dećeg citata: »Gospodin će vas učiniti oruđem u svojim 
rukama ako ste ponizni, vjerni i marljivi… Primit ćete 
dodatnu snagu kada ste podržani od članova i odije
ljeni« (Teaching, No Greater Call [Podučavanje, nema 
većeg poziva] [1999], 20). Okupite obitelj oko teškog 
predmeta i zamolite jednu osobu neka ga pokuša 
podignuti. Pozivajući jednu po jednu osobu, pozovite 
druge članove obitelji da pomognu podignuti predmet. 

Raspravite o tome što se dogodi kada svi pomognu. 
Razmotrite važnost savjeta predsjednika Eyringa o 
praktičnim načinima kojima možemo podržati druge u 
njihovim pozivima. 

MLADI
Zahvaljujući mojoj učiteljici u 
Nedjeljnoj školi
Ime uskraćeno

Moj razred Nedjeljne škole nije uvijek pun pošto
vanja. Volim slušati lekciju svakog tjedna, no 

ponekad mi se čini kao da drugi u mojem razredu to ne 
vole. Često međusobno razgovaraju ili igraju igrice na 
elektroničkim uređajima dok nas naša učiteljica poku
šava podučavati. Nažalost, ponekada se i ja nađem kao 
dio problema. 

Jednog smo tjedna bili gori nego obično i do kraja 
sata naša je učiteljica bila shrvana u suzama jer nitko 
nije htio slušati njezinu lekciju. Kada smo izlazili iz  
razreda osjećao sam se loše zbog nje. 

Iduće je nedjelje naša učiteljica objasnila kako se puno 
molila taj tjedan tražeći vodstvo i palo joj je na pamet 
da nam treba pokazati crkveni film. Pustila je film koji je 
prikazivao život Isusa Krista i čudesa koje je učinio. 

Kada sam te večeri razmišljao o filmu osjetio sam 
nešto drugačije. Odjednom sam shvatio kako osjećam 
Duha, čak i više nego ikada prije. Odmah sam odlučio 
da želim uvesti promjene u svojem životu kako bih bio 
sličniji Spasitelju te sam shvatio da je iskustvo u Nedjelj
noj školi toga dana uvelike ojačalo moje svjedočanstvo. 
Toliko sam zahvalan na svojoj učiteljici u Nedjeljnoj  
školi i svemu što ona čini za naš razred svakog  
tjedna. 
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Kućno posjetiteljstvo –  
sveto zaduženje
Uz molitvu proučite ovaj materijal i, ako je prikladno, porazgovarajte o tome sa sestrama 
koje posjećujete. Postavljajte pitanja koja će vam pomoći ojačati vaše sestre i učiniti 
Potporno društvo aktivnim dijelom vlastitog života. 

Što mogu učiniti? 
1. Kako mogu poboljšati svoju 
sposobnost u ispunjavanju 
svoje važne dužnosti kućne 
posjetiteljice? 

2. Kako mogu, kao kućna posje
titeljica, pomoći drugim sestrama 
ispuniti njihove dužnosti kućnih 
posjetiteljica? 

Za više informacija posjetite:  
reliefsociety.lds.org.
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Vjera, obitelj, potpora

Kao kućne posjetiteljice imamo 
važno duhovno poslanje koje 

trebamo ispuniti. »Biskup, koji je 
zaređeni pastir odjela, zasigurno ne 
može nadgledati sve Gospodinove 
ovce odjednom. On ovisi o nadah
nutim kućnim posjetiteljicama koje 
će mu pomoći.« 1 Traženje i primanje 
objave o tome tko će biti zadužen 
paziti nad svakom sestrom je sušti
nski važno. 

Nadahnuće počinje kada članice 
predsjedništva Potpornog društva 
uz molitvu rasprave o potrebama 
pojedinaca i obitelji. Tada, uz 
biskupovo odobrenje, predsje
dništvo Potpornog društva daje 
zaduženje na način koji pomaže 
sestrama razumjeti da je kućno 
posjetiteljstvo važna duhovna 
odgovornost.2

Kućne posjetiteljice iskreno 
nastoje upoznati i zavoljeti svaku 
sestru, pomažu ojačati joj vjeru te 
joj služe kada je to potrebno. Traže 
osobno nadahnuće da bi saznale 
kako se odazvati na duhovne  
i vremenite potrebe svake sestre  
koju posjećuju.3

»Kućno posjetiteljstvo postaje  
Gospodinovo djelo kada smo  
usredotočene na ljude, a ne na  
postotke. U stvarnosti, kućno  
posjetiteljstvo nije nikada dovr
šeno. To je više način života nego 
zadatak.« 4

Iz Svetih pisama
Matej 22:36–40; Ivan 13:34–35; 

Alma 37:6–7

Iz naše povijesti
Eliza R. Snow, druga vrhovna  

predsjednica Potpornog društva 
naučavala je: »Službu kućne posjeti
teljice smatram uzvišenom i svetom 
službom.« Savjetovala je kućne 
posjetiteljice »da budu ispunjene 
Duhom Božjim, duhom mudrosti,  
poniznosti i ljubavi« prije negoli posj
ete domove, kako bi bile sposobne 
utvrđivati i ispunjavati duhovne 
potrebe kao i vremenite. Rekla je: 
»Možete osjetiti da trebate izgovarati 
riječi mira i utjehe, pa otkrijete li 
suzdržanost kod sestre, prihvatite ju 
u svoje srce kao što biste dijete na 
svoja njedra te [ju] opustite.« 5

Kada hrlimo naprijed s vjerom, kao 
što su to činile prve sestre Potpornog 
društva, Duh Sveti bit će s nama i 
nadahnut će nas da bismo znale kako 
pomoći svakoj sestri koju posjetimo. 
»Tražimo mudrost umjesto moći«, 
rekla je sestra Snow, »i imat ćemo svu 
moć koju ćemo u mudrosti koristiti«.6

NAPOMENE
1. Julie B. Beck, »Relief Society: A Sacred Work« 

Liahona, studeni 2009, 114.
2. Vidi Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 9.5; 9.5.2. 
3. Vidi Handbook 2, 9.5.1. 
4. Julie B. Beck, Liahona, studeni 2009, 114.
5. Eliza R. Snow, Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society 
(2011), 108. 

6. Eliza R. Snow, Daughters in My Kingdom, 
45–46.


