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Zbawiciel  
powołuje do służby

Każdy, kto uczył się matematyki, wie, co oznacza 
pojęcie „wspólny mianownik”. Dla Świętych 
w Dniach Ostatnich istnieje pewien wspólny 

mianownik, który nas łączy. Tym wspólnym mianowni
kiem jest indywidualne powołanie do służby, które 
każdy z nas otrzymuje, by wypełniać zadania w królest
wie Boga tutaj na ziemi.

Czy kiedykolwiek zawiniliście, narzekając na swoje 
powołanie w momencie, gdy je otrzymywaliście? Czy 
raczej zaakceptowaliście z dziękczynieniem każdą 
okazję, by służyć waszym braciom i siostrom, wiedząc, 
że nasz Ojciec Niebieski pobłogosławi tych, których 
powołuje?

Chciałbym wierzyć, że nie stracimy z oczu prawdzi
wego celu, który łączy te cenne okazje, które mamy, 
by służyć. To zadanie, ten wieczny cel jest określo ny 
przez Pana i można go znaleźć w Perle Wielkiej 
Wartości: „Albowiem to dzieło moje i chwała moja 
— by przynieść nieśmiertelność i wieczny żywot 
człowiekowi” 1.

Pamiętajmy zawsze o tym, że płaszcz członkostwa w 
Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 
to nie peleryna wygody, lecz raczej szata odpowiedzial
ności. Naszym obowiązkiem, poza doprowadzeniem 
nas samych do zbawienia, jest przewodzenie innym w 

drodze do królestwa celestialnego Boga.
Jeśli chętnie będziemy podążać ścieżką służby Bogu, 

nigdy nie znajdziemy się w położeniu szekspirowskiego 
Kardynała Wolseya. Pozbawiony swych wpływów, u 
schyłku życia poświęconego służbie królowi, żałośnie 
załkał:

„Gdybym Bogu służył z połową tylko takiej gorliwości,
Z jaką służyłem mojemu królowi,
Nagiego w starych nie wydałby latach na pośmiewisko 

mym nieprzyjaciołom” 2.

Jakiego rodzaju służby wymagają od nas niebiosa? 
„Oto Pan wymaga serca i ochotnego umysłu; a ochotni 
i posłuszni spożywać będą dobra ziemi Syjonu w tych 
dniach ostatnich” 3.

Do zadumy skłaniają mnie słowa prezydenta Johna 
Taylora (1808–1887): „Jeśli nie będziecie pracować 
pilnie w swoich powołaniach, Bóg pociągnie was do 
odpowiedzialności za ludzi, których mogliście zbawić, 
gdybyście wykonywali swe obowiązki” 4.

Życie Jezusa podczas Jego ziemskiej służby ludziom 
jest jak gorejąca pochodnia dobroci. „Ja jestem wśród 
was jako ten, który usługuje” 5 — mówił Jezus, przywra
cając siłę w kończynach kaleki, widzenie oczom ślepca, 
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słuch uszom głuchego i życie ciału zmarłego.
W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie 

Mistrz uczył nas miłości do naszych bliźnich równej 
miłości do siebie samych 6. Odpowiedź, jakiej Mistrz 
udzielił bogatemu młodzieńcowi, uczy nas wyzbycia 
się egoizmu 7. Karmiąc pięć tysięcy ludzi, uczył nas 
dostrzegania potrzeb innych 8. A podczas Kazania na 
górze uczył nas, by szukać przede wszystkim królestwa 
Bożego9.

Na kontynencie amerykańskim zmartwychwstały 
Pan powiedział: „I wiecie, co macie czynić w Moim 
Kościele, albowiem widzieliście, co czyniłem. I macie 
czynić to, co widzieliście, że czyniłem” 10.

Błogosławimy innych, gdy służymy im w cieniu 
Jezusa z Nazaretu, który „chodził, czyniąc dobrze” 11. 
Bóg błogosławi nas radością służenia naszemu Ojcu  
w Niebie, gdy służymy Jego dzieciom na ziemi.

PRZYPISY
1. Mojżesz 1:39.
2. William Shakespeare, Król Henryk VIII, akt 3, scena 2, wersety  

456–458 (w przekładzie Leona Ulricha).
3. Nauki i Przymierza 64:34.
4. Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (2001 r.), str. 164.
5. Ew. Łukasza 22:27.
6. Zob. Ew. Łukasza 10:30–37; zob. także Ew. Mateusza 22:39.
7. Zob. Ew. Mateusza 19:16–24; Ew. Marka 10:17–25; Ew. Łukasza 

18:18–25.
8. Zob. Ew. Mateusza 14:15–21; Ew. Marka 6:31–44; Ew. Łukasza 9:10–17; 

Ew. Jana 6:5–13.
9. Zob. Ew. Mateusza 6:33.
10. 3 Nefi 27:21.
11. Dzieje Apostolskie 10:38.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

„[Pan] nie pozwoli nam zaniedbać tej pracy, jeśli 
będziemy wykonywać naszą część. Jeśli będzie to 
konieczne, udoskonali nas, nawet jeśli będzie to 
przekraczało nasze talenty i zdolności. […] Są to jedne 
z najsłodszych doświadczeń, które mogą przyjść do 
istoty ludzkiej” (Ezra Taft Benson, w: Nauczanie — nie 
ma większego powołania [1999 r.], str. 20). Zastanówcie 
się, czy nie podzielić się historią z waszego życia lub 
życia kogoś, kogo znacie, w której bohater historii 
czuł, że Pan udoskonala jego czy jej talenty i zdol
ności. Zachęćcie członków rodziny, by podzielili się 
swoimi pozytywnymi doświadczeniami po tym, jak 
odpowiedzieli na wezwanie do służby Zbawiciela.

MŁODZIEŻ
Służba w świątyni
Benjamin A.

Kiedy skończyłem siedemnaście lat, zacząłem 
poważnie myśleć o swojej przyszłości i modliłem 

się do Ojca Niebieskiego, rozważając, co mógłbym 
zrobić, by przygotować się na misję i na otrzymanie 
Kapłaństwa Melchizedeka. Czułem, że powinienem 
częściej chodzić do świątyni, bo jest to dom Pana i to 
będzie miejsce, gdzie będę najsilniej odczuwał bliskość 
mojego Ojca Niebieskiego.

Postawiłem więc sobie za cel, by w ciągu roku 
wykonać tysiąc chrztów. Naprawdę czułem potrzebę 
wyznaczenia sobie tego celu; pościłem, by mieć pew
ność, że to jest to, co powinienem zrobić. Nasz Ojciec 
Niebieski odpowiedział mi i zacząłem uczęszczać w 
każdą sobotę do Świątyni Tampico Mexico.

Po dokonaniu pięciuset chrztów postawiłem sobie 
za cel zbadać historię moich przodków i tak bardzo to 
polubiłem, że nie mogłem spać, bo szukałem nazwisk. 
Znalazłem pięćdziesiąt nazwisk i osiem pokoleń mojej 
rodziny; pomagałem przy obrzędach świątynnych ich 
wszystkich.

Dokonałem tysiąca trzystu chrztów i ukończyłem 
seminarium, otrzymałem Kapłaństwo Melchizedeka,  
a teraz służę na pełnoetatowej misji, co było jednym  
z moich największych życiowych celów.

DZIECI
Mogę zrobić coś dla innych

Każdy z nas może zrobić coś, by pomóc innym. 
Prezydent Monson uczył nas, że powinniśmy  

kochać wszystkich i uczyć się dostrzegać, jak możemy  
im pomagać.

Kiedy jecie obiad w rodzinnym gronie, zachęćcie 
każdego członka rodziny, by podzielił się jedną rzeczą, 
którą on lub ona zrobili dla innych tego dnia. Każdego 
dnia zapisz w pamiętniku swoje własne doświadczenia 
związane ze służbą innym.
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Podjąć działanie w czasie potrzeby
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. Czy wykorzystuję moje przy
mioty i talenty, by błogosławić 
życie innych?

2. Czy siostry, o które się 
troszczę, wiedzą, że jestem 
chętna, by pomóc im, kiedy  
tego potrzebują?

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

Jednym z naszych celów, jako 
nauczycielek odwiedzających, 

jest pomoc we wzmacnianiu 
rodzin i domostw. Siostry, które 
odwiedzamy, powinny móc 
powiedzieć „Jeśli mam prob
lemy, wiem, że moje nauczycielki 
odwiedzające pomogą, nie czekając, 
aż poproszę”. Sprawując tę służbę, 
mamy obowiązek znać potrzeby  
odwiedzanych przez nas sióstr.  
Jeśli poszukamy duchowego  
natchnienia, będziemy wiedziały, 
jak reagować na duchowe i 
doczes ne potrzeby każdej siostry, 
której odwiedziny nam powierzono. 
Wtedy, ofiarując czas, umiejętności, 
talenty, modlitwy pełne wiary, 
wsparcie duchowe i emocjonalne, 
będziemy mogły pomagać ze 
współczuciem w czasie choroby, w 
obliczu czyjejś śmierci lub w innych 
wyjątkowych okolicznościach 1.

Dzięki raportom z odwiedzin 
domowych prezydium 
Stowarzyszenia Pomocy dowiaduje 
się, kto ma specjalne potrzeby 
spowodowane fizycznym lub emo
cjonalnym osłabieniem, nagłymi 
wypadkami, czyimiś narodzinami 
lub śmiercią, ułomnością, osamot
nieniem czy innymi trudnościami. 
Prezydent Stowarzyszenia Pomocy 
przekazuje swoją opinię na ten 

temat biskupowi. Pod jego kierun
kiem organizuje ona pomoc 2.

Jako nauczycielki odwiedzające 
„mamy wielki powód do radości, 
gdyż […] jest to naszym błogosła
wieństwem, że [jesteśmy] narzędziami 
w rękach Boga, aby dokonać tego 
wielkiego dzieła” (Alma 26:1, 3).

Z pism świętych
Ew. Mateusza 22:37–40; Ew. 

Łukasza 10:29–37; Alma 26:1–4; 
Nauki i Przymierza 82:18–19

Z naszej historii
We wczesnych latach istnienia 

Kościoła członkowie byli nieliczni 
i zamieszkiwali tylko większe 
skupiska ludzkie. Członkowie mogli 
szybko zareagować, gdy ktoś był 
w potrzebie. Dzisiaj jest nas ponad 
czternaście milionów i jesteśmy 
rozproszeni po całym świecie. 
Odwiedziny domowe są częścią 
planu Pana, który ma zapewnić 
wsparcie wszystkim Jego dzieciom.

„Jedyny system, który może 
zapewnić pomoc i pocieszenie w 
całym niemałym kościele, w tak 
zróżnicowanym świecie, polega na 
służbie pojedynczych sług, którzy są 
blisko potrzebujących” — powiedział 
Henry B. Eyring, Pierwszy Doradca 
w Radzie Prezydenta Kościoła.

„[…] Każdy biskup i każdy 
prezydent gminy polega w 
tym względzie na prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy” —  
kontynuuje. „Ona ma nauczycielki 
odwiedzające, które znają trudności 
i potrzeby każdej siostry. Dzięki 
nauczycielkom odwiedzającym 
może ona rozumieć serca poszcze
gólnych osób i rodzin. Może ona 
wyjść naprzeciw ich potrzebom i 
pomóc biskupowi w jego powoła
niu, by dbać o osoby i rodziny” 3.

PRZYPISY
1. Zob. Handbook 2: Administering the  

Church (Zarządzanie Kościołem)  
(2010 r), 9.5.1; 9.6.2.

2. Zob. Handbook 2, 9.6.2.
3. Henry B. Eyring, w: Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (Córki w moim Królestwie: historia 
i praca Stowarzyszenia Pomocy) (2011 r.), 
str. 110.


