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Spasiteljev poziv  
na služenje

Svi koji su učili matematiku znaju što je zajednički 
nazivnik. Za svece posljednjih dana, postoji zajed
nički nazivnik koji nas sve povezuje. Taj zajed

nički nazivnik osobni je poziv koji svi mi primamo kako 
bismo ispunili zaduženja u Božjem kraljevstvu ovdje na 
zemlji. 

Mrmljate li ikada kada vam se uputi poziv? Ili sa 
zahvalnošću prihvaćate svaku priliku služiti svojoj braći 
i sestrama, znajući da će naš Nebeski Otac blagosloviti 
one koje poziva? 

Nadam se da nećemo izgubiti stvaran cilj svojih 
dragocjenih prilika za služenje. Taj cilj, taj vječni cilj, isti 
je onaj o kojem govori Gospodin, a nalazi se u Drago
cjenom biseru: »Jer, gle, to je djelo moje i slava moja – 
ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka.« 1

Sjetimo se uvijek kako ogrtač članstva u Crkvi Isusa 
Krista svetaca posljednjih dana nije plašt utjehe, već 
ruho odgovornosti. Dužnost nam je, osim spašavanja 
nas samih, voditi druge prema celestijalnom kraljevstvu 
Božjem.

Voljno hodajući putem službe Bogu, nikada nećemo 
biti u poziciji Shakespeareovog kardinala Wolseya. 
Oduzete vlasti, nakon cijeloživotne službe svome kralju, 
tužno je jadikovao:

Da sam svom Bogu služio tek s pola one revnosti
kojom služih kralju, on me ne bi pod starost
predao nagog mojim neprijateljima.2

Kakvu vrstu služenja zahtijeva nebo? »Evo, Gospod 
traži srce i duh voljan, a oni koji su voljni i poslušni, bla
govat će dobra zemlje sionske u ove posljednje dane.« 3

Zastanem kada se sjetim riječi predsjednika Johna 
Taylora (1808–1887): »Ne budete li veličali svoje pozive, 
Bog će vas držati odgovornima za one koje ste mogli 
spasiti da ste obavljali svoju dužnost.« 4

Isusov je život, dok je službovao među ljudima, poput 
snažnog svjetla dobrote. »A ja sam među vama kao posluž
nik«,5 izjavio je Isus kada je donio snagu udovima hromih, 
vid očima slijepih, sluh ušima gluhih i život tijelu mrtvih. 

Prispodobom o dobrom Samarijancu, Učitelj nas je 
podučio voljeti svoje bližnje kao same sebe.6 Svojim 
odgovorom bogatom mladiću podučio nas je odbaciti 
sebičnost.7 Hraneći 5 000, podučio nas je vidjeti potrebe 
drugih.8 A govorom na gori, podučio nas je prvo tražiti 
kraljevstvo Božje.9

U Novome svijetu, uskrsli je Gospodin objavio:  
»A znadete sve što valja činiti u crkvi mojoj. Djela, 
naime, koja vidjeste da ja činim, činite i vi. Ono  
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što vidjeste da činim, činite i vi tako.« 10

Blagoslivljamo druge služeći u sjeni »Isusa iz Naza
reta… [koji je] prošao [zemljom] čineći dobro…« 11 Neka 
nas blagoslovi Bog da pronađemo radost dok služimo 
svome Nebeskom Ocu služeći njegovoj djeci na zemlji. 

NAPOMENE
 1. Mojsije 1:39
 2. William Shakespeare, Kralj Henrik VIII, 3. čin, 2. scena, redovi 

456–458.
 3. Nauk i savezi 64:34
 4. Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (2001), 164.
 5. Luka 22:27
 6. Vidi Luka 10:30–37; vidi i Matej 22:39
 7. Vidi Matej 19:16–24; Marko 10:17–25; Luka 18:18–25
 8. Vidi Matej 14:15–21; Marko 6:31–44; Luka 9:10–17; Ivan 6:5–13
 9. Vidi Matej 6:33
10. 3. Nefi 27:21
11. Djela 10:38

PODUČAVANJE IZ OVE PORUKE

»[Gospodin nam neće] dopustiti da pogriješimo ako 
izvršimo svoj dio. Kada je potrebno, veličat će nas čak i 
izvan naših vještina i sposobnosti… To je jedno od najsla
đih iskustava koje se mogu dogoditi ljudskom biću« (Ezra 
Taft Benson, u Podučavanje, nema većeg poziva [1999], 
20). Promislite o tome da ispričate o svom iskustvu kada 
ste vi ili netko koga poznajete osjetili kako je Gospodin 
uvećao njegove ili njezine talente i sposobnosti. Zamolite 
obitelj neka podijeli neko od vlastitih pozitivnih iskustava 
s odazivanjem »Spasiteljev[om] poziv[u] na služenje.«

MLADI
Služenje u hramu
Benjamin A.

Kada sam navršio 17, počeo sam ozbiljno razmišljati o 
svojoj budućnosti te sam se molio Nebeskom Ocu što 

mogu učiniti kako bih se pripremio za odlazak na misiju 

i primanje Melkisedekovog svećeništva. Osjetio sam da 
bih trebao ići češće u hram jer je to dom Gospod nji i jer 
bi to bilo mjesto gdje se mogu osjećati najbliže svom 
Nebeskom Ocu. 

Stoga sam postavio cilj učiniti 1 000 krštenja godiš
nje. Iskreno sam osjetio potrebu postaviti taj cilj. Postio 
sam kako bih znao je li to ono što bih trebao učiniti. 
Naš Nebeski Otac mi je odgovorio te sam svake subote 
počeo odlaziti u hram Tampico Mexico.

Kada sam obavio 500 krštenja, postavio sam cilj uči
niti istraživanje obiteljske povijesti svojih predaka i to 
mi se toliko svidjelo raditi da nisam mogao spavati jer 
sam tražio imena. Pronašao sam 50 imena i 8 naraštaja 
svoje obiteljske povijesti. Pomogao sam u hramskom 
radu za sve njih. 

Na kraju sam učinio više od 1 300 krštenja, završio 
vjeronauk, primio Mekisedekovo svećeništvo i trenutno 
služim kao cjelodnevni misionar, što je bio jedan od 
mojih najvećih ciljeva u životu.

DJECA
Mogu učiniti nešto za druge

Svatko od nas može učiniti nešto kako bi pomogao 
drugima. Predsjednik Monson podučavao je da bi

smo trebali voljeti sve ljude te naučiti kako uočiti način 
da im pomognemo. 

Kada večerate s obitelji, predložite neka svaki član 
ispriča jednu stvar koju je on ili ona učinio kako bi taj 
dan nekome služio. Svakodnevno zapišite vlastito isku
stvo služenja u svoj dnevnik.

© 2012. Intellectual Reserve, Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Njemačkoj. 
Pravo engleskog izdanja odobreno: 6/11. Pravo prevođenja odobreno: 6/11. 
Naslov izvornika: First Presidency Message, August 2012. Croatian. 10368 119



1

P O R U K A  Z A  K U Ć N O  P O S J E T I T E L J S T V O ,  K O L O V O Z  2 0 1 2 .

Djelovanje u vrijeme potrebe
Proučite ovaj materijal i, ako je prikladno, porazgovarajte o tome sa sestrama koje 
posjećujete. Postavljajte pitanja koja će vam pomoći ojačati vaše sestre te Potporno  
društvo učiniti aktivnim dijelom vlastitog života. 

Što mogu učiniti?
1. Koristim li svoje darove i talen te 
kako bih blagoslovila druge?

2. Znaju li sestre za koje brinem 
da sam im voljna pomoći kada im 
je pomoć potrebna? 

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

Jedna je od svrha kućnih posje
titeljica pomoći jačati obitelji i 

domove. Sestre koje posjećujemo 
trebale bi biti u mogućnosti reći: 
»Imam li problema, znadem da će 
mi moje kućne posjetiteljice pomoći 
ne čekajući da ih pitam.« Kako bi
smo služile, imamo odgovornost biti 
svjesne potreba sestara koje posje
ćujemo. Kada tražimo nadahnuće, 
znat ćemo kako odgovoriti na 
duhovne i vremenite potrebe svake 
sestre koja nam je dodijeljena za po
sjećivanje. Tada, koristeći svoje vri
jeme, vještine, talente, molitve vjere 
te duhovnu i emotivnu potporu, 
možemo pomoći pružiti sućutnu 
službu tijekom bolesti, smrti i drugih 
posebnih okolnosti.1

Pomoću izvješća kućnih posje
titeljica, predsjedništvo Potpornog 
društva prepoznaje one koji imaju 
posebne potrebe zbog fizičke ili 
emotivne bolesti, nenadanih stanja, 
rođenja, smrti, nemoći, usamljenosti 
ili drugih izazova. Zatim predsjed
nica Potpornog društva o svojim 
saznanjima izvještava biskupa. Ona 
koordinira pružanje pomoći prema 
njegovoj uputi.2

Kao kućne posjetiteljice, možemo 
imati »razloga… za radovanje« zbog 
»blagoslov[a] kojim on nas obaspe, 
te postadosmo oruđe u rukama 
Božjim za izvođenje tog velebnog 
djela« (Alma 26:1, 3).

Iz Svetih pisama
Matej 22:37–40; Luka 10:29–

37; Alma 26:1–4; Nauk i savezi 
82:18–19

Iz naše povijesti
U prvim godinama Crkve, 

članstvo je bilo malobrojno i na 
jednom mjestu. Članovi su mogli 
brzo reagirati kada je netko bio u 
potrebi. Danas naše članstvo broji 
preko 14 milijuna i rašireno je po 
cijelom svijetu. Kućno posjetiteljstvo 
dio je Gospodnjeg nauma pružanja 
pomoći svoj njegovoj djeci. 

»Jedini sustav koji je mogao pri
baviti pomoć i utjehu diljem Crkve 
toliko velike u svijetu toliko razno
likom, bio je pomoću pojedinačnih 
službenika u blizini potrebitih ljudi«, 
rekao je predsjednik Henry B. 
Eyring, prvi savjetnik u Prvom 
predsjedništvu.

»… Svaki biskup i svaki predsjed
nik ogranka ima predsjednicu 
Potpornog društva na koju se može 
osloniti«, nastavio je. »Ona ima 
kućne posjetiteljice koje poznaju 
iskušenja i potrebe svake sestre. 
Ona preko njih može upoznati srca 
pojedinaca i obitelji. Može zadovo
ljiti potrebe i pomoći biskupu u nje
govom pozivu da njeguje pojedince 
i obitelji.« 3

NAPOMENE
1. Vidi Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 9.5.1; 9.6.2.
2. Vidi Handbook 2, 9.6.2.
3. Henry B. Eyring, u Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 110.


