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Spasiteľove  
povolanie slúžiť

Všetci, ktorí študujú matematiku vedia, čo je 
spoločný menovateľ. Pre Svätých neskorších 
dní je tu spoločný menovateľ, ktorý nás spája. 

Tým spoločným menovateľom je osobitné povolanie 
každého z nás, ktoré dostávame, aby sme splnili úlohy 
v Božom kráľovstve tu na zemi.

Reptáte niekedy, keď dostanete povolanie? Alebo 
prijmete s vďakou každú príležitosť slúžiť svojim bratom 
a sestrám vediac, že náš Nebeský Otec požehná tých, 
ktorých povoláva?

Dúfam, že nestrácame zo zreteľa skutočný cieľ na-
šich vážených príležitostí slúžiť. Tento cieľ, ten večný 
cieľ, je ten istý, o ktorom hovorí Pán a ktorý nájdeme 
v Drahocennej perle: Lebo hľa, toto je dielo moje a 
sláva moja – uskutočniť nesmrteľnosť a večný život 
človeka.1

Kiež si stále pamätáme, že zodpovednosť členstva v 
Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní nie je plášť 
pohodlia, ale skôr rúcho zodpovednosti. Naša úloha, 
okrem zachránenia nás samých, je viesť druhých do 
celestiálneho kráľovstva Božieho.

Tým, že budeme ochotne kráčať po ceste služby 
Bohu, nebudeme nikdy v pozícii Shakespearovho kar-
dinála Wolseyho. Obratý o svoju moc po živote služby 
svojmu kráľovi smutne trúchlil:

Keby som slúžil svojmu Bohu len s polovičným 
nadšením,

s akým som slúžil svojmu kráľovi, On by ma v mojom 
vysokom veku

nenechal bezmocného mojim nepriateľom.2

Aký druh služby nebesá vyžadujú? Pán požaduje 
srdce a ochotnú myseľ; a ochotní a poslušní budú jesť 
dobré veci zeme Sion v týchto posledných dňoch.3

Zastavím sa, keď premýšľam nad slovami prezidenta 
Johna Taylora (1808 – 1887): „Ak nezvelebujete svoje 
povolania, Boh vás bude brať na zodpovednosť za 
tých, ktorých ste mohli zachrániť, ak by ste svoju úlohu 
splnili.“ 4

Život Ježiša Krista, keď slúžil medzi ľuďmi, je ako 
žiariaci reflektor dobra. „Ale ja som medzi vami ako ten, 
čo slúži,“ 5 povedal Ježiš, keď prinášal silu údom chro-
mých, zrak očiam slepých, sluch ušiam hluchých a život 
telu mŕtvych.

Podobenstvom o dobrom Samaritánovi nás Majster 
učil milovať svojich blížnych ako seba samých.6 Po-
mocou Jeho odpovede bohatému mládencovi nás učil 
zbaviť sa svojej sebeckosti.7 Nasýtením 5000 ľudí nás 
učil vidieť potreby druhých.8 A Kázaním na hore nás 
učil hľadať najprv kráľovstvo Božie.9
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V Novom Svete vzkriesený Pán povedal: A vy po-
znáte veci, ktoré musíte činiť v cirkvi mojej; lebo skutky, 
ktoré ste mňa videli činiť, máte činiť tiež; pretože to, čo 
ste mňa videli činiť, dokonca to máte činiť.10

Žehnáme druhým, keď slúžime v tieni „Ježiša Naza-
retského . . . ktorý chodil, dobre činil.“ 11 Kiež nás Boh 
požehná, aby sme našli radosť v službe nášmu Nebe-
skému Otcovi, keď slúžime Jeho deťom na zemi.

POZNÁMKY
1. Pozri Mojžiš 1:39.
2. William Shakespeare, Henrich VIII., 3. dejstvo, 2. obraz,  

verše 456 – 458.
3. Pozri Náuka a zmluvy 64:34.
4. Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (2001), 164.
5. Lukáš 22:27.
6. Pozri Lukáš 10:30 – 37; pozri tiež Matúš 22:39.
7. Pozri Matúš 19:16 – 24; Marek 10:17 – 25; Lukáš 18:18 – 25.
8. Pozri Matúš 14:15 – 21; Marek 6:31 – 44; Lukáš 9:10 – 17; Ján 6:5 – 13.
9. Pozri Matúš 6:33.
10. Pozri 3. Nefi 27:21.
11. Skutky 10:38.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

„[Pán] nedopustí, aby sme zlyhali, ak urobíme svoju 
časť. Bude nás posilňovať dokonca za hranicu našich 
vlastných talentov a schopností. . . . Je to jedna z naj-
sladších skúseností, ktorú môže človek prežiť“ (Ezra Taft 
Benson, v Teaching, No Greater Call [1999], 20). Zvážte, 
či sa podelíte o skúsenosť, keď ste vy alebo niekto, 
koho poznáte, cítili, že Pán zväčšil jeho alebo jej talenty 
a schopnosti. Vyzvite rodinu, aby sa podelila o svoje 
vlastné pozitívne skúsenosti, keď odpovedali na  
„Spasiteľove povolanie slúžiť.“

MLÁDEŽ
Služba v chráme
Benjamin A.

Keď som mal 17 rokov, začal som vážne premýšľať 
o svojej budúcnosti a modlil som sa k Nebeskému 

Otcovi, aby som vedel, čo môžem robiť, aby som sa pri-
pravil ísť na misiu a obdržať Melchisedekove kňazstvo. 
Cítil som, že mám chodiť do chrámu častejšie, pretože je 
to dom Pána a je to miesto, kde sa môžem cítiť najbliž-
šie k môjmu Nebeskému Otcovi.

Tak som si stanovil cieľ urobiť 1000 krstov za rok. 
Skutočne som cítil potrebu stanoviť si tento cieľ; postil 
som sa, aby som vedel, že toto je to, čo mám robiť. Náš 
Nebeský Otec mi odpovedal a ja som začal chodiť do 
chrámu Tampico v Mexiku každú sobotu.

Po tom, čo som mal hotových 500 krstov, som si dal 
cieľ pracovať na rodinnej histórii mojich predkov a tento 
prieskum sa mi páčil tak veľmi, že som nemohol spávať, 
pretože som hľadal mená. Našiel som 50 mien a osem 
generácií svojej rodinnej histórie; pomohol som vykonať 
chrámovú prácu pre každého z nich.

Skončil som s viac ako 1300 krstami a ukončil som 
seminár, obdržal som Melchisedekove kňazstvo a teraz 
slúžim ako misionár na plný úväzok, čo bolo jedným z 
mojich najväčších cieľov v živote.

DETI
Môžem urobiť niečo pre druhých

Každý z nás môže urobiť niečo, aby pomohol dru-
hým. Prezident Monson učil, že máme milovať 

každého a naučiť sa zistiť, ako im môžeme pomôcť.
Keď večeriate so svojou rodinou, navrhnite, že sa 

každý člen rodiny podelí o jednu vec, ktorú on či ona 
urobili v ten deň, aby niekomu slúžili. Napíšte svoje 
vlastné skúsenosti so službou každý deň do denníka.
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Zaktivizovanie v čase potreby
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 urobiť?
1. Využívam svoje dary a talenty, 
aby som požehnala druhých?

2. Naozaj sestry, na ktoré dohlia-
dam, vedia, že som ochotná po-
môcť im, keď potrebujú pomoc?

Pre viac informácií choďte  
na reliefsociety.lds.org.

© 2012 Intellectual Reserve, Inc. Všetky práva 
vyhradené. Printed in Germany. Schválené  
v anglickom jazyku: 6/11. Preklad schválený: 
6/11. Preklad Visiting Teaching Message, August 
2012. Slovak. 10368 176

Viera, rodina, útecha

Jedným z našich zámerov ako 
navštevujúcich učiteliek je po-

môcť posilniť rodiny a domovy. Ses-
try, ktoré navštevujeme by mali byť 
schopné povedať: „Ak mám prob-
lém, viem, že moje navštevujúce 
učiteľky mi pomôžu bez toho, aby 
som ich poprosila.“ Aby sme slúžili, 
máme zodpovednosť byť si vedomé 
potrieb sestier, ktoré navštevu-
jeme. Keď vyhľadávame inšpiráciu, 
budeme vedieť, ako zodpovedať 
duchovné a časné potreby každej 
sestry, ktorú máme za úlohu nav-
števovať. Potom, využívajúc náš čas, 
zručnosti, talenty, modlitby viery a 
duchovnú a emocionálnu podporu, 
môžeme pomôcť poskytnúť súcitnú 
službu počas obdobia chorôb, smrti 
a iných zvláštnych okolností.1

Pomocou správ z navštevujúcich 
učení identifikuje predsedníctvo 
Združenia pomoci tie, ktoré majú 
zvláštne potreby kvôli fyzickej alebo 
emocionálnej chorobe, stavy núdze, 
narodenia, úmrtia, neschopnosť, osa-
melosť alebo iné výzvy. Prezidentka 
Združenia pomoci potom odovzdá 
svoje zistenia biskupovi. Pod jeho 
vedením skoordinuje pomoc.2

Ako navštevujúce učiteľky mô-
žeme mať veľký dôvod . . . radovať 
sa kvôli požehnaniu, ktoré bolo na 
nás vložené, že sme boli učinené 
nástrojom v rukách Božích, aby sme 
uskutočnili toto veľké dielo (pozri 
Alma 26: 1, 3).

Z písiem
Matúš 22:37 – 40; Lukáš 10:29 – 

37; Alma 26:1 – 4; Náuka a zmluvy 
82:18 – 19

Z našej histórie
V počiatočných rokoch Cirkvi 

bolo členstvo malé a sústredené 
na jednom mieste. Členovia mohli 
zareagovať rýchlo, keď niekto 
potreboval pomoc. Dnes je našich 
členov viac ako 14 miliónov a sú 
všade po celom svete. Navštevujúce 
učenie je súčasťou Pánovho plánu, 
ako zabezpečiť pomoc pre všetky 
Jeho deti.

„Jediný systém, ktorý by mohol 
poskytnúť pomoc a pohodlie v celej 
cirkvi tak veľkej vo svete, tak rozma-
nitej, je skrze jednotlivých služobní-
kov, ktorí sú blízko ľuďom v núdzi,“ 
povedal prezident Henry B. Eyring, 

prvý radca v Prvom predsedníctve.
„. . . Každý biskup a každý pred-

seda pobočky má prezidentku Zdru-
ženia pomoci, na ktorú sa spolieha,“ 
pokračoval. „Ona má navštevujúce 
učiteľky, ktoré poznajú skúšky a po-
treby každej sestry. Môže skrze ne 
poznať srdcia jednotlivcov a rodín. 
Môže uspokojiť potreby a pomôcť 
biskupovi v jeho povolaní starať sa  
o jednotlivcov a rodiny.“ 3

POZNÁMKY
1. Pozri Handbook 2: Administering  

the Church (2010), 9.5.1; 9.6.2.
2. Pozri Handbook 2, 9.6.2.
3. Henry B. Eyring, v Dcéry v mojom kráľovstve: 

História a práca Združenia pomoci (2011), 
110.


