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Povolaní Bohom a 
podporovaní ľuďmi

Ako členovia Cirkvi sme často vyzývaní k tomu, 
aby sme podporovali ľudí v ich cirkevných 
povolaniach. Kedysi dávno mi jeden 18-ročný 

študent ukázal, čo to znamená podporovať Pánových 
služobníkov. Stále som požehnaný jeho pokorným 
príkladom.

Ešte len začínal svoj prvý rok na univerzite. Bol po-
krstený iba rok predtým, ako odišiel z domu, aby začal 
študovať na významnej univerzite. Tam som slúžil ako 
jeho biskup.

Keď začal školský rok, mal som s ním v kancelárii 
biskupa krátky pohovor. Pamätám si len málo z nášho 
prvého rozhovoru, až na to, že hovoril o svojich vý-
zvach na novom mieste, ale nikdy nezabudnem na náš 
druhý rozhovor.

Požiadal ma, či by sme sa mohli stretnúť v mojej  
kancelárii. Bol som prekvapený, keď povedal: „Mohli  
by sme sa spolu pomodliť a smiem sa pomodliť ja?“ 
Chcel som mu povedať, že som sa už pomodlil  
a očakával som, že on tiež. Namiesto toho som  
súhlasil.

Začal svoju modlitbu svedectvom, že vie, že biskup 
je povolaný Bohom. Požiadal Boha, aby mi povedal, 
čo má robiť v záležitosti významného duchovného 
dôsledku. Tento mladý muž povedal Bohu, že si je istý 
tým, že biskup už pozná jeho potreby a dá mu radu, 
ktorú potrebuje počuť.

Kým hovoril, prišli mi na myseľ presne tie nebezpe-
čenstvá, ktorým bude čeliť. Rada bola jednoduchá, ale 
poskytnutá v úžasnej jasnosti: stále sa modli, poslúchaj 
prikázania a nestrachuj sa.

Tento mladý muž, ktorý bol v Cirkvi jeden rok, učil 
svojím príkladom to, čo Boh môže urobiť s vedúcim, 
keď je podporovaný vierou a modlitbami tých, kto-
rých bol povolaný viesť. Tento mladý muž mi názorne 
predviedol moc zákona spoločného súhlasu v Cirkvi 
(pozri NaZ 26:2). Aj keď Pán povoláva Svojich služob-
níkov zjavením, môžu pracovať len po tom, ako sú 
podporovaní tými, ktorým sú povolaní slúžiť.

Keď vyjadríme svoju podporu, uzatvárame vážne 
sľuby. Sľubujeme, že sa budeme modliť za Pánových 
služobníkov a za to, aby ich viedol a posilňoval (pozri 
NaZ 93:51). Zaväzujeme sa, že budeme vyhľadávať a 
očakávať inšpiráciu od Boha v ich radách a kedykoľvek, 
keď pracujú vo svojom povolaní (pozri NaZ 1:38).

Tento sľub je potrebné v našich srdciach často obno-
vovať. Vaša učiteľka nedeľnej školy sa bude snažiť učiť 
Duchom, ale rovnako ako vy, vaša učiteľka sa môže 
pred triedou mýliť. Avšak vy sa môžete rozhodnúť počú-
vať a vyhľadávať chvíle, keď môžete cítiť inšpiráciu. Ča-
som si budete všímať menej chýb a častejšie si všimnete, 
že Boh túto učiteľku podporuje.

Keď dvíhame ruku, aby sme podporili človeka, zavä-
zujeme sa pracovať pre akýkoľvek účel Pána, ktorý je tá 
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osoba povolaná vykonať. Keď boli naše deti malé, moja 
manželka bola povolaná učiť malé deti v našom zbore. 
Nielen že som zdvihol ruku, aby som ju podporil, ale 
taktiež som sa za ňu modlil, a potom požiadal o dovo-
lenie pomáhať jej. Lekcie, ktoré som sa naučil o poro-
zumení toho, čo ženy robia a o Pánovej láske k deťom 
neustále žehnajú moju rodinu a môj život.

Nedávno som sa rozprával s tým mladým mužom, 
ktorý kedysi dávno podporil svojho biskupa. Dozvedel 
som sa, že bol podporovaní Pánom i ostatnými ľuďmi 
vo svojom povolaní misionára, kolového prezidenta a 
otca. Keď sa náš rozhovor končil, povedal: „Stále sa za 
vás každý deň modlím.“

Môžeme sa rozhodnúť modliť sa denne za niekoho, 
kto je povolaný Bohom, aby nám slúžil. Môžeme po-
ďakovať niekomu, kto nás požehnal svojou službou. 
Môžeme sa rozhodnúť byť dobrovoľníkmi, keď niekto, 
koho sme podporili, požiada o dobrovoľníkov.1

Tí, ktorí podporujú Pánových služobníkov v Jeho 
kráľovstve budú podporovaní Jeho jedinečnou mocou. 
My všetci potrebujeme toto požehnanie.

POZNÁMKA
1. Pozri Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 

211 – 212.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Keď sa podelíte o toto posolstvo, zvážte, či by bolo 
vhodné podeliť sa o nasledujúci citát: „Pán vás urobí 
nástrojom vo Svojich rukách, ak budete pokorní, verní 
a usilovní. . . . Obdržíte dodatočnú silu, keď budete pod-
porovaní kongregáciou a ustanovení“ (pozri Teaching, 
No Greater Call [1999], 20). Zhromaždite rodinu okolo 
ťažkého predmetu a požiadajte jedného z nich, aby sa 
ho pokúsil zdvihnúť. Postupne požiadajte ďalších členov 

rodiny, aby sa zapojili a pomohli zdvihnúť predmet. 
Porozprávajte sa o tom, čo sa deje, keď každý pomôže. 
Zvážte zdôraznenie rady od prezidenta Eyringa o prak-
tických spôsoboch, ako môžeme podporovať ostatných 
v ich povolaniach.

MLÁDEŽ
Vďaka mojej učiteľke Nedeľnej školy
Meno nebolo poskytnuté

Moja trieda Nedeľnej školy nie je vždy úctivá. Rada 
každý týždeň počúvam lekcie, ale niekedy to 

vyzerá, že ostatní v mojej triede nie. Často sa rozprávajú 
alebo hrajú hry na elektronických zariadeniach, kým sa 
nás naša učiteľka pokúša učiť. Smutné je, že občas som 
tiež súčasťou tohto problému.

Jeden týždeň sme boli horší ako zvyčajne a na konci 
lekcie bola naša učiteľka dohnaná k slzám, pretože 
nikto nepočúval jej lekciu. Keď sme vychádzali z triedy, 
bolo mi jej ľúto.

Ďalšiu nedeľu nám naša učiteľka vysvetlila, že sa  
cez týždeň veľa modlila hľadajúc vedenie a napadlo jej, 
že nám musí ukázať jeden cirkevný film. Pustila film, 
ktorý bol o živote Ježiša Krista a o zázrakoch, ktoré 
konal.

Keď som večer premýšľala nad tým filmom, cítila som 
niečo nezvyčajné. Zrazu som si uvedomila, že som cítila 
Ducha viac ako kedykoľvek predtým. Okamžite som sa 
rozhodla, že chcem urobiť vo svojom živote zmeny, aby 
som bola viac ako Spasiteľ a uvedomila som si, že tá 
skúsenosť na Nedeľnej škole v ten deň významne posil-
nila moje svedectvo. Som veľmi vďačná za svoju učiteľku 
Nedeľnej školy a za všetko, čo každý týždeň robí pre 
našu triedu.
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Navštevujúce učenie – posvätná úloha
S modlitbou preštudujte tento materiál a, ak je to vhodné, preberte ho so sestrami, ktoré navštevujete. 
Použite otázky, aby vám pomohli posilniť vaše sestry a urobiť zo Združenia pomoci aktívnu súčasť 

vášho vlastného života.

Čo môžem robiť?
1. Ako sa môžem zlepšiť vo 
svojej schopnosti napĺňať túto 
dôležitú zodpovednosť navštevu-
júcej učiteľky?

2. Ako môžem ako navštevujúca 
učiteľka pomôcť ostatným ses-
trám napĺňať ich zodpovednosti 
navštevujúcich učiteliek?

Pre viac informácií choďte na  
reliefsociety.lds.org.
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Viera, rodina, útecha

Ako navštevujúce učiteľky  
máme naplniť dôležité  

duchovné poslanie. „Biskup, 
ktorý je ustanoveným pastierom 
zboru, nemôže v žiadnom prípade 
dozerať na všetky Pánove ovečky 
naraz. Je závislý na inšpirujúcich  
navštevujúcich učiteľkách, aby  
mu pomohli.“ 1 Je nevyhnutné,  
aby sme vyhľadávali a obdržali 
zjavenie, kto by mal byť pride-
lený ku každej sestre, aby na ňu 
dohliadal.

Inšpirácia začína, keď členky 
predsedníctva Združenia po-
moci s modlitbou diskutujú o 
potrebách jednotlivcov a rodín. 
Potom, s povolením od biskupa, 
predsedníctvo Združenia pomoci 
prideľuje úlohy spôsobom, ktorý 
pomáha sestrám porozumieť, že 
navštevujúce učenie je dôležitá 
duchovná zodpovednosť.2

Navštevujúce učiteľky úprimne 
spoznávajú a milujú každú ses-
tru, pomáhajú posilniť jej vieru a 
poskytujú službu, ak je to potrebné. 
Hľadajú osobné zjavenie, aby ve-
deli, ako zareagovať na duchovné a 
časné potreby každej sestry, ktorú 
navštevujú.3

„Navštevujúce učenie sa stáva 
Pánovou prácou, keď sa zame-
riame skôr na ľudí, než na percentá. 
Vskutku, navštevujúce učenie nikdy 
nekončí. Je skôr životným štýlom 
ako len úlohou.“ 4

Z písiem
Matúš 22:36–40; Ján 13:34–35; 

Alma 37:6–7

Z našej histórie
Eliza R. Snowová, druhá prezi-

dentka Združenia pomoci učila:  
„Považujem povolanie učiteľky  
za vznešené a posvätné povola-
nie.“ Radila navštevujúcim učiteľ-
kám, „aby boli naplnené Duchom 
Božím, múdrosťou, pokorou, 
láskou“ predtým, ako navštívia 
domovy (sestier), aby tak boli 
schopné zistiť a uspokojiť ich 
duchovné a tiež časné potreby. 
Povedala: „Môžete sa cítiť tak, že 
máte hovoriť slová pokoja a úte-
chy a ak je sestra chladná, vezmite 
ju do svojho srdca, ako keby ste 
vzali dieťa do svojho náručia, a 
zohrejte ju.“ 5

Keď postupujeme s vierou, ako 
to robili sestry Združenie pomoci na 

začiatku, budeme mať so sebou Du-
cha Svätého a budeme inšpirované, 
aby sme vedeli, ako pomôcť každej 
sestre, ktorú navštevujeme. „Hľa-
dajme múdrosť namiesto moci,“ po-
vedala sestra Snowová, „a budeme 
mať všetku moc, na ktorú máme 
múdrosť, aby sme ju uplatňovali.“ 6

POZNÁMKY
1. Julie B. Becková, „Združenie pomoci: 

Posvätná práca“, Generálna konferencia, 
október 2009, 142.

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

3. Pozri Handbook 2, 9.5.1.
4. Julie B. Becková, Generálna konferencia, 

október 2009, 142.
5. Eliza R. Snowová, v Daughters in My  

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

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


