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Poklical jih je Bog,  
ljudje pa podprli

Kot člani Cerkve smo pogosto naprošeni,  
naj podpremo ljudi, ki so poklicani služiti. 
Pred leti mi je neki osemnajstletni študent  

pokazal, kaj pomeni podpreti Gospodove služabni-
ke. Še sem blagoslovljen zaradi njegovega ponižnega 
vzora.

Ravno je začel hoditi v prvi letnik fakultete. Krstil se 
je le eno leto prej, preden je odšel od doma, da bi študi-
ral na veliki univerzi. Tam sem služil kot škof.

Ko se je šolsko leto začelo, sem imel v škofovi pisarni 
z njim kratek razgovor. Razen tega, da je govoril o svo-
jih izzivih v novem kraju, se tistega pogovora bolj malo 
spomnim, nikoli pa ne bom pozabil najinega drugega 
pogovora.

Prosil me je, če se lahko oglasi pri meni v pisarni. 
Presenetilo me je, ko je rekel: »Ali lahko skupaj moliva 
in ali lahko besede izgovarjam jaz?« Skoraj sem že rekel, 
da sem že molil in da predpostavljam, da je tudi on. 
Namesto tega sem privolil.

Molitev je začel s pričevanjem, da ve, da je škof 
poklican od Boga. Boga je prosil, naj mi pove, kaj naj 
naredi glede neke zadeve z velikimi duhovnimi posle-
dicami. Fant je Bogu dejal, da je prepričan, da škof že 
pozna njegove potrebe, in da bo prejel nasvet, ki ga 
mora slišati.

Ko je govoril, sem v mislih zagledal določene ne-
varnosti, s katerimi se bo soočil. Nasvet je bil preprost, 

vendar dan zelo jasno: vedno moli, bodi poslušen zapo-
vedim in se ne boj.

Tisti mladenič, ki je bil v Cerkvi šele eno leto, je  
z lastnim vzorom učil, kaj Bog lahko naredi z voditeljem, 
če mu tisti, katere je poklican voditi, izkazujejo podporo 
in zanj molijo. Tisti mladenič mi je pokazal moč zakona 
soglasja v Cerkvi (gl. NaZ 26:2). Čeprav Gospod svoje 
služabnike pokliče z razodetjem, lahko delujejo le tako, 
če jih podpirajo tisti, katerim so poklicani služiti.

S svojim glasom podpore sklenemo svete obljube. 
Obljubimo, da bomo molili za Gospodove služabnike 
in da jih bo Bog vodil in krepil (gl. NaZ 93:51). Zaob-
ljubimo se, da bomo iskali in pričakovali to, da bomo 
začutili Božji navdih v njihovem nasvetu in vsakokrat, 
ko delujejo v svojem poklicu (gl. NaZ 1:38).

To obljubo bomo v srcu morali pogosto ponovno 
skleniti. Vaš učitelj v Nedeljski šoli si bo prizadeval 
poučevati po Duhu, toda prav kakor bi nemara vi, bo 
morda tudi vaš učitelj delal napake, ko bo v razredu 
učil. Vendar se vi lahko odločite, da boste prisluhnili in 
boste pozorni na trenutke, ko bi lahko prejeli navdih. 
Sčasoma boste opazili manj napak in pogostejše doka-
ze, da tistega učitelja podpira Bog.

Ko dvignemo roko, da bomo nekoga podprli, se 
zavežemo, da si bomo prizadevali za vsak Gospodov 
namen, ki ga je ta človek poklican izpolniti. Ko so bili 
najini otroci majhni, je bila žena poklicana za učiteljico 
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majhnih otrok v oddelku. Ne le, da sem dvignil roko, da 
bi jo podprl, temveč sem zanjo tudi molil in nato prosil 
za dovoljenje, da bi ji pomagal. Lekcija, ki sem jo prejel 
o hvaležnosti za to, kar ženske delajo, in o Gospodovi 
ljubezni do otrok, še vedno blagoslavlja mojo družino  
in moje življenje.

Nedavno sem govoril s tistim mladeničem, ki je pred 
leti podprl svojega škofa. Spoznal sem, da so ga Gos-
pod in ljudje podprli v njegovem poklicu misijonarja, 
kolskega predsednika in očeta. Ko se je najin pogovor 
zaključeval, je dejal: »Še vedno vsak dan molim za vas.«

Lahko se odločimo, da bomo vsak dan molili za 
nekoga, ki ga je Bog poklical, da nam služi. Lahko se 
zahvalimo nekomu, ki nas je s svojim služenjem blagos-
lovil. Lahko se odločimo, da bomo pristopili, ko nekdo, 
ki smo ga podprli, prosi za prostovoljce.1

Tiste, ki podpirajo Gospodove služabnike v Gospo-
dovem kraljestvu, bo podprla Gospodova neprimerljiva 
moč. Vsi potrebujemo ta blagoslov.

OPOMBA
1.  Gl. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, 1998,  

str. 211–212.

NAUK TEGA SPOROČILA

Potem ko boste sporočilo predali, premislite, da bi 
morda prebrali naslednji navedek: »Gospod vas bo 
napravil za orodje v svojih rokah, če ste ponižni, zvesti 
in marljivi. [...] Prejeli boste dodatno moč, če vas bo 
občestvo podprlo in če vas bodo oddelili.« (Teaching,  

No Greater Call, 1999, str. 20) Družina naj se zbere okrog 
nekega težkega predmeta, vi pa nekoga prosite, naj ga 
poskusi dvigniti. Družinske člane drugega za drugim 

prosite, naj mu predmet pomagajo dvigniti. Pogovarjaj-
te se o tem, kaj se zgodi, če pomagajo vsi. Premislite, da 
bi poudarili nasvet predsednika Eyringa o praktičnih na-
činih, kako lahko druge podpremo v njihovih poklicih.

MLADINA
Zahvala moji učiteljici Nedeljske šole
Ime zadržano v uredništvu.

Moj razred Nedeljske šole ni vedno spoštljiv. Vsak 
teden rada poslušam lekcijo, toda včasih se zdi, 

da je drugi v mojem razredu ne. Pogosto se pogovarjajo 
ali igrajo igre na elektronske naprave, medtem ko nas 
učiteljica poskuša učiti. Na žalost včasih ugotovim, da 
sem tudi sama takšna.

Neki teden smo bili hujši kot običajno in do konca 
ure smo učiteljico spravili v jok, ker nihče ni poslušal nje-
ne lekcije. Ko smo šli iz razreda, mi je bilo zanjo hudo.

Učiteljica je naslednjo nedeljo pojasnila, da je med 
tednom veliko molila in iskala vodstvo in da jo je preši-
nilo, da nam mora pokazati neki cerkveni film. Zavrtela 
je film, ki je govoril o življenju Jezusa Kristusa in čude-
žih, ki jih je napravil.

Ko sem tisti večer premišljevala o filmu, sem obču-
tila nekaj drugega. Nenadoma sem spoznala, da Duha 
občutim bolj kot kdaj prej. Takoj sem se odločila, da 
bom v svoje življenje vpeljala spremembe, da bom  
bolj kakor Odrešenik, in spoznala sem, da mi je to,  
kar sem tisti dan doživela v nedeljski šoli, močno okre-
pilo pričevanje. Tako hvaležna sem za svojo učiteljico 
nedeljske šole in za vse, kar vsak teden naredi za naš 
razred.

© 2012 Intellectual Reserve, Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno v ZDA. V angleščini odobreno: 6/11. Prevod odobren: 6/11. Prevod sporočila First Presidency 
Message, June 2012. Slovenian 10366 177



1

S P O R O Č I L O  O B I S K U J O Č E G A  P O U Č E V A N J A  -  J U N I J  2 0 1 2

Obiskujoče poučevanje  
– sveta naloga
Gradivo preučite in se o njem ustrezno pogovorite s sestrami, ki jih obiskujete. Uporabite 
tista vprašanja, s katerimi boste sestre okrepili in zaradi katerih bo Društvo za pomoč 
postalo dejavni del vašega življenja.

Kaj naj naredim?
1. Kako naj izboljšam svojo  
sposobnost, da bom lahko  
izpolnila svojo pomembno 
dolžnost obiskujoče učiteljice?

2. Kako kot obiskujoča učite-
ljica lahko pomagam drugim 
sestram, da bodo izpolnile 
svojo odgovornost obiskujoče 
učiteljice?

Več o tem na reliefsociety .lds .org.
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vera, družina, pomoč

Kot obiskujoče učiteljice moramo 
izpolniti pomembno duhovno 

poslanstvo. »Škof, ki je posvečeni 
pastir oddelka, istočasno ne more 
bdeti nad vsemi Gospodovimi ovca-
mi. Odvisen je od pomoči navdihnje-
nih obiskujočih učiteljic.« 1 Bistveno 
je, da iščemo in prejmemo razodetje, 
katera bi morala biti dodeljena, da bi 
bdela nad neko sestro.

Navdih se začne, ko se članice 
predsedstva Društva za pomoč 
v duhu molitve pogovarjajo o 
potrebah posameznic in družin. 
Nato predsedstvo Društva za 
pomoč s škofovim privoljenjem 
nalogo dodeli tako, da sestram 
pomaga razumeti, da je obiskujoče 
poučevanje pomembna duhovna 
odgovornost.2

Obiskujoče učiteljice iskreno 
spoznajo in vzljubijo vsako sestro, ji 
pomagajo okrepiti vero in ji služijo, 
ko je potrebno. Iščejo navdih, da bi 
vedele, kako se odzvati na duhovne 
in posvetne potrebe vsake sestre, ki 
jo obiskujejo.3

»Obiskujoče poučevanje pos-
tane Gospodovo delo, če se bolj 

osredotočimo na ljudi kot na 
odstotke. Dejansko pa se obiskujoče 
poučevanje nikoli ne konča. To je 
bolj način življenja kot naloga.« 4

Iz svetih spisov
Mt 22:36–40; Jn 13:34–35;  

Al 37:6–7

Iz naše zgodovine
Eliza R. Snow, druga svetovalka  

v generalnem predsedstvu Društva 
za pomoč, je učila: »Služba učiteljice 
je zame visoka in sveta služba.« Obi-
skujočim učiteljicam je svetovala, 
naj jih »navdaja Božji Duh, modrost, 
ponižnost, ljubezen«, preden bodo 
odšle na domove, zato da bodo 
lahko prepoznale in poskrbele tako 
za duhovne kot za posvetne potre-
be. Dejala je: »Morda boste začutile, 
da morate spregovoriti besede miru 
in tolažbe, in če boste ugotovile, da 
neka sestra občuti hlad, si jo priž-
mite na srce kakor otroka na prsi in 
[jo] ogrejte.« 5

Ko gremo dalje v veri, prav  
kakor so šle prve sestre Društva  
za pomoč, nas bo spremljal Sveti 

Duh in bomo navdihnjene, da  
bomo vedele, kako pomagati  
vsaki sestri, ki jo obiščemo.  
»Iščimo modrost, ne moči,« je  
dejala sestra Snow, »in imele  
bomo vso moč, ki jo imamo  
modrost uporabiti.« 6
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