
1

Powołani przez Boga  
i poparci przez lud

Jako członkowie Kościoła często mamy sposob-
ność, by popierać ludzi w ich służbie w kościele. 
Wiele lat temu 18-letni student uświadomił 

mi, co to znaczy popierać sługi Pana. Wciąż czerpię 
błogosławieństwa z jego pokornego przykładu.

Rozpoczął właśnie pierwszy rok studiów. Przystąpił 
do Kościoła prawie rok wcześniej, jeszcze przed 
opuszczeniem domu w celu podjęcia studiów na 
dużym uniwersytecie. Służyłem tam jako biskup.

Kiedy zaczął się rok szkolny, odbyłem z nim wywiad 
w moim biurze. Niewiele pamiętam z naszej pierwszej 
rozmowy poza tym, że mówił o trudnościach, jakie 
napotkał w nowym miejscu. Nigdy nie zapomnę za to 
naszej kolejnej rozmowy.

Poprosił mnie o spotkanie w moim biurze. Byłem 
zaskoczony, gdy spytał: „Czy możemy się pomodlić 
i czy to ja mogę zmówić tę modlitwę?” Miałem 
powiedzieć, że właśnie się pomodliłem i myślałem, że 
on też to zrobił. Zgodziłem się jednak.

Rozpoczął modlitwę złożeniem świadectwa o tym, że 
wie, iż biskup jest powołany przez Boga. Prosił, by Bóg 
wyjawił mi, co on powinien zrobić w pewnej sprawie 
o wielkich duchowych konsekwencjach. Ten młody 
człowiek powiedział Bogu, że jest pewny tego, iż biskup 
zna jego potrzeby i udzieli mu rady, której on potrzebuje.

Kiedy mówił, stanęły mi przed oczami zagrożenia, 
którym będzie stawiał czoła. Rada był prosta, ale nie 
budziła najmniejszych wątpliwości: Módl się zawsze, 
przestrzegaj przykazań i nie lękaj się.

Ten młody człowiek, od roku członek Kościoła, dał 
mi przykład tego, kim w rękach Boga jest przywódca, 
gdy ma za sobą poparcie i modlitwy wiary tych, którym 
przewodzi. Ten młody człowiek uświadomił mi moc 
prawa powszechnej zgody w Kościele (zob. NiP 26:2). 
Mimo że Pan powołuje Swoje sługi przez objawienie, 
mogą oni działać tylko wtedy, gdy popierają ich ci, 
którym mają służyć.

Okazując poparcie, uroczyście zobowiązujemy się 
do czegoś. Zobowiązujemy się do modlitwy za sługi 
Pana — za to, żeby Pan ich prowadził i wzmacniał (zob. 
NiP 93:51). Zobowiązujemy się do tego, że będziemy 
widzieć Boże natchnienie w ich radach i we wszystkim, 
co czynią w swoim powołaniu (zob. NiP 1:38).

To zobowiązanie musi być często odnawiane w 
naszym sercu. Wasz nauczyciel Szkoły Niedzielnej 
będzie starał się nauczać przez Ducha, ale jak i wam 
samym, tak i jemu mogą zdarzyć się pomyłki, które 
popełni przed klasą. Możecie postanowić jednak, że 
nastawiacie się na momenty, w których będziecie 
odczuwać wpływ Ducha. Za jakiś czas będziecie 

P R Z E S Ł A N I E  O D  R A D Y  P R E Z Y D E N TA  K O Ś C I O Ł A  N A  C Z E R W I E C  2 0 1 2  R .

Prezydent  
Henry B. Eyring

Pierwszy Doradca w Radzie 
Prezydenta Kościoła



2

dostrzegali mniej pomyłek, a więcej dowodów na to, że 
Bóg wspiera tego nauczyciela.

Gdy podnosimy rękę w geście poparcia dla kogoś, 
zobowiązujemy się działać na rzecz celu, w jakim Pan 
powołał tę osobę. Gdy moje dzieci były małe, moja 
żona była powołana, by nauczać maluchy w naszej gmi-
nie. Nie tylko podniosłem rękę, by ją poprzeć, gdy była 
powoływana, ale także modliłem się za nią i prosiłem o 
pozwolenie, by móc jej pomagać. Nauczyłem się doce-
niać pracę kobiet i miłość Pana względem dzieci i czuję, 
że wciąż błogosławi to moją rodzinę i moje życie.

Rozmawiałem niedawno z tym młodym człowiekiem, 
który wiele lat temu okazał poparcie swojemu bisku-
powi. Dowiedziałem się, że Pan i ludzie poparli go w 
jego powołaniach: jako misjonarza, jako prezydenta 
palika i jako ojca. Pod koniec naszej rozmowy 
powiedział: „Codziennie modlę się za ciebie”.

Możemy postanowić, że każdego dnia będziemy 
modlić się za kogoś, kto został powołany do tego, by 
nam służyć. Możemy podziękować komuś, kto wniósł coś 
dobrego w nasze życie poprzez swoją służbę. Możemy 
postanowić, że zgłosimy się, gdy ktoś, kogo poparliśmy  
w jego powołaniu, będzie szukał ochotników 1.

Ci, którzy podtrzymują sługi Pana w Jego królestwie, 
sami otrzymają wsparcie niezrównanej mocy Bożej. 
Wszyscy potrzebujemy takiego błogosławieństwa.

PRZYPIS
1. Zob.  Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998),  

str. 211–212.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Po przedstawieniu tego przesłania, możecie przeczy
tać następujący fragment: „Pan uczyni cię narzędziem 
w swoich rękach, jeśli będziesz pokorny, wierny i 
pilny. […] Otrzymasz dodatkową siłę, kiedy zostaniesz 
poparty przez zgromadzenie i wyświęcony” (Nauczanie 

— nie ma większego powołania [2000], str. 20]. Poproś, 
by cała rodzina zebrała się wokół jakiegoś ciężkiego 

przedmiotu i poproś jedną osobę, by starała się go 
podnieść. Poproś, by kolejno jedna osoba dołączała się 
do tych wysiłków. Porozmawiajcie o tym, co się stało, 
gdy do podnoszenia włączyli się wszyscy. Możecie 
podkreślić radę Prezydenta Eyringa na temat prakty
cznych sposobów okazywania poparcia innym w ich 
powołaniach.

MŁODZIEŻ
To wszystko dzięki mojej 
nauczycielce w Szkole Niedzielnej
Nazwisko do wiadomości redakcji

Moja klasa w Szkole Niedzielnej nie zawsze zacho
wuje nabożne skupienie. Ja uwielbiam słuchać 

cotygodniowej lekcji, ale czasem mam wrażenie, że 
nie można tego powiedzieć o innych członkach klasy. 
Gdy nasza nauczycielka stara się prowadzić lekcję, oni 
rozmawiają między sobą lub grają w gry elektroniczne. 
Niestety, sama czasami też nie jestem po tej właściwej 
stronie.

Jedna niedziela była gorsza niż inne i pod koniec 
lekcji nasza nauczycielka popłakała się, bo nikt jej nie 
słuchał. Gdy wychodziliśmy z sali, zrobiło mi się przykro.

W następną niedzielę nauczycielka powiedziała, że 
przez ubiegły tydzień dużo modliła się, prosząc o radę 
i przyszło jej do głowy, że powinna pokazać nam jakiś 
kościelny film. Włączyła film o życiu Jezusa Chrystusa i 
cudach, które przydarzały się dzięki Niemu.

Wieczorem, kiedy rozmyślałam o filmie, nawiedziło 
mnie pewne uczucie. Odczuwałam wpływ Ducha 
silniej podczas tej lekcji niż kiedykolwiek przedtem. 
Natychmiast podjęłam decyzję, by zmienić moje życie 
tak, by upodobnić się do Zbawiciela. Tamta lekcja w 
Szkole Niedzielnej bardzo wzmocniła moje świadectwo. 
Jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co każdego 
tygodnia moja nauczycielka w Szkole Niedzielnej robi 
dla naszej klasy.
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Odwiedziny domowe —  
święte zadanie
Przestudiujcie z modlitwą ten materiał i przedyskutujcie z odwiedzanymi siostrami te 
fragmenty, które uznacie za stosowne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje siostry 
i sprawić, by Stowarzyszenie Pomocy było aktywną częścią waszego życia.

Co mogę zrobić?
1. Jak mogę się doskonalić w 
roli nauczycielki odwiedzającej, 
by lepiej wypełniać ten ważny 
obowiązek?

2. Jak mogę pomagać innym 
siostrom w wypełnianiu ich 
obowiązku przeprowadzania 
odwiedzin domowych jako 
nauczycielka odwiedzająca?

Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedźcie stronę reliefsociety  
.lds .org.
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Wiara, Rodzina, Służba

Jako nauczycielki odwiedzające 
mamy do wypełnienia ważne 

duchowe zadanie. „Biskup, który 
został ustanowiony pasterzem w 
okręgu, nie jest w stanie opiekować  
się wszystkimi owieczkami Pana  
naraz. Polega on na pomocy  
natchnionych nauczycielek 
odwiedzających” 1. Bardzo ważne jest, 
by wyznaczyć siostry do odwiedzin 
domowych poprzez objawienie.

Natchnienie zaczyna pojawiać 
się, gdy członkinie prezydium 
Stowarzyszenia Pomocy z modlitwą 
rozważają potrzeby poszczególnych 
sióstr i rodzin. Wtedy, po akceptacji 
biskupa, prezydium Stowarzyszenia 
Pomocy wyznacza siostry  
w taki sposób, by zrozumiały,  
że odwiedzi ny domowe są  
obowiązkiem duchowej wagi 2.

Nauczycielki odwiedzające 
zapoznają się z każdą siostrą i 
zaczynają ją kochać, pomagają jej 
wzmacniać wiarę i służą jej, gdy jest 
to potrzebne. Chcąc się dowiedzieć, 
jak wychodzić naprzeciw ducho-
wym i doczesnym potrzebom 
każdej odwiedzanej siostry, starają 
się o natchnienie poprzez Ducha 3.

„Odwiedziny domowe stają 
się pracą opartą na wierze, gdy 

koncentrujemy się raczej na lu-
dziach niż na statystyce. W rze-
czywistości, odwiedziny domowe 
nigdy się nie kończą. Jest to bardziej 
sposób na życie niż zadanie do 
wykonania” 4.

Z pism świętych
Ew. Mateusza 22:36–40; Ew. Jana 

13:34–35; Alma 37:6–7

Z naszej historii
Eliza R. Snow, druga general na 

prezydent Stowarzyszenia Pomocy,  
nauczała: „Nauczyciel to dla mnie  
szlachetne i święte powołanie”.  
Radziła, by nauczycielki domowe, 
zanim odwiedzą siostry, „były 
napełnione Duchem Boga, 
mądrością, pokorą i miłością”, by 
mogły ustalić, jakie są ducho we  
i doczesne potrzeby sióstr i wyjść 
im naprzeciw. Eliza R. Snow 
powiedziała: „Możecie poczuć, że 
powinnyście wypowiedzieć słowa 
niosące pokój i pocieszenie, a jeśli 
widzicie, że siostra potrzebuje 
ciepła, przytulcie ją do serca jak 
dziecko i ogrzejcie ją” 5.

Jeśli podążamy naprzód pełne 
wiary, jak siostry w początkach ist-
nienia Stowarzyszenia Pomocy, Duch 

Święty będzie nam towarzyszył i 
podpowie nam, jak pomóc każdej 
odwiedzanej siostrze. „Szukajmy 
mądrości, nie władzy — mówi 
Siostra Snow — a zdobędziemy 
tyle władzy, ile będzie w stanie 
udźwignąć nasza mądrość” 6.

PRZYPISY
1. Julie B. Beck, „Stowarzyszenie Pomocy: 

święta praca”, Liahona, list. 2009,  
str. 114.

2. Zob. Handbook 2: Administering the  
Church (2010 r.), 9.5; 9.5.2.

3. Zob. Handbook 2, 9.5.1.
4. Julie B. Beck, Liahona, list. 2009,  

str. 114.
5. Eliza R. Snow, w: Daughters in My  

Kingdom: The History and Work  
of Relief Society (2011 r.), str. 108.

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


