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Верни 
пријатељи

Једна од великих почасти које Спаситељ може ука-
зати јесте да нас назове „пријатељима.” Знамо да 
Он воли савршеном љубављу сву децу свог Небе-

ског Оца. Ипак, за оне који су верни у свом служењу са 
Њим, Он чува овај посебан назив. Сећате се речи из 84. 
одсека у Учењу и заветима: „И опет, кажем вам, прија-
тељи моји, јер одсада ћу вас звати пријатељима својим, 
потребно је да вам дам ту заповест да постанете попут 
пријатеља мојих у дане кад бејах с њима путујући ради 
проповедања јеванђеља моћу својом” (УИЗ 84:77). 

Ми постајемо Његови пријатељи када служима 
другима у Његово име. Он је савршени пример 
пријатеља какви ми треба да постанемо. Жели само 
оно што је најбоље за децу свог Небеског Оца. Када 
су они срећни и Он је срећан. Њихову тугу осећа као 
своју, јер је платио цену свих њихових греха, преузео 
на себе све њихове слабости, поднео све њихове те-
шкоће и осетио све њихове чежње. Његови мотиви су 
чисти. Не тражи признање за себе, него сву славу даје 
свом Небеском Оцу. Савршени пријатељ, Исус Христ, 
сасвим је несебичан пружајући срећу другима.

Свако од нас ко је склопио крсни завет, обећао је 
да ће следити Његов пример носећи терете других 
као што би Он чинио (видети Moсија 18:8).

Следећих неколико дана имаћете много прилика да 

будете пријатељ у Његово име. То се може догодити 
док ходате прашњавим путем. Може се десити док се-
дите у возу. Може бити док тражите место за седење 
у Цркви. Ако посматрате, видећете неког ко носи те-
жак терет. То може бити терет туге или усамљености 
или озлојеђености. То ћете моћи да видите само ако 
сте се молили да вам Дух да очи које гледају у срца и 
ако сте обећали да ћете подизати немоћне руке.

Одговор на вашу молитву може бити лице старог 
пријатеља, неко кога нисте видели годинама али чије 
су вам потребе изненада дошле на памет и у срце 
и осетили сте их као сопствене. Мени се то догоди-
ло. Стари пријатељи допрли су до мене издалека и 
после доста година, да би понудили охрабрење када 
је само Бог могао да им каже за мој терет.

Живи Божји пророци тражили су од нас да бу-
демо верни пријатељи онима који дођу у Цркву као 
обраћеници и да идемо да спасавамо оне који су се 
удаљили. Ми то можемо учинити и чинићемо ако се 
увек будемо сећали Спаситеља. Када посегнемо да 
пружимо помоћ и подигнемо терет, Он је са нама. 
Водиће нас онима којима смо потребни. Благослови-
ће нас да осетимо оно што они осећају. Ако истра-
јемо у својим напорима да им служимо, добијаћемо 
све већи дар да осетимо Његову љубав према њима. 
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То ће нам дати храбрости и снаге да све више и 
више у верности допиремо до других.

И у времену и у вечности осећаћемо радост јер 
смо добродошли у друштво Његових верних прија-
теља. Молим се за тај благослов за све нас и за оне 
којима ћемо служити.

Учење из Ове пОрУке

Чланови породице вероватно ће пре учествовати 
када се од њих затражи да потраже нешто док 

проучавају света писма и речи пророка (видети По-
дучавање, нема већег позива [1999. год.], стр. 55). док 
будете читали чланак, замолите чланове породице да 
одреде начела која ће им помоћи да буду достојни да 
се назову господњим пријатељима.

у приручнику Подучавање нема већег позива стоји: 
„ако поседујете христолику љубав, бићете боље при-
премљени да подучавате јеванђеље. Бићете надахнути 
да помогнете другима да упознају спаситеља и следе 
га” (12). Пронађите у чланку начела која би могла да 
вам помогну да постанете бољи кућни учитељ. Пораз-
говарајте о томе са својим сарадником, и уз молитву 
размотрите како да будете „верни пријатељи” онима 
којима служите. 

ОмлАдинА
нова особа
Од метјуа Окејбија

Било ми је тешко да се осећам прихваћеним. Моја 
породица се тек преселила у други крај земље. у 

одељењу у које смо се доселили постојала је велика 
група младих, али ми је било први пут да негде будем 
„нов.” најгоре је било то што је требало да похађам 
нову школу, и кроз главу ми је моментално прошло: „са 
ким ћу седети за ручком?” Можда ћу видети неког из 
Цркве, али нисам желео да се никоме намећем, посеб-
но због тога што нисам знао да ли ће ме ико тамо хтети!

Први дан у школи је изгледао као да се отегао 
у бескрај. коначно је зазвонило за ручак. док сам 

полако улазио у трпезарију, молио сам се небеском 
оцу да ми помогне да нађем некога кога познајем. 
летимично сам погледао около не бих ли видео не-
кога познатог. није било никога. стога сам се упутио 
према столу у удаљеном делу трпезарије и сео да 
ручам.

касније тога дана на часу математике угледао сам 
једно познато лице. тога јутра видео сам дејвида на 
семинару. затражио је да види мој распоред и открио 
да обојица у исто време имамо паузу за ручак. „Хеј, 
где си био данас за време ручка?” упитао је.

„ручао сам у удаљеном крају трпезарије,” одгово-
рио сам.

„добро, сутра дођи да ручамо заједно,” рекао је.
захвалан сам за небеског оца пуног љубави који зна 

за наше потребе и који одговара на сваку нашу моли-
тву. такође сам захвалан за особу која је била вољна да 
пружи руку пријатељства. нешто тако једноставно као 
што је позив може да направи велику разлику.

децА
исус Христ, наш савршен пријатељ

Председник ајринг је рекао да је исус наш савр-
шен пријатељ. ево неколико начина на које исус 

показује своје савршено пријатељство према нама.
он жели оно што jе наjбоље за нас.
срећан је када смо ми срећни.
Жалостан је када смо ми тужни или повређени.
Патио је за наше грехе тако да ми можемо да се 

вратимо небеском оцу.

Бити пријатељ због исуса
Председник ајринг је рекао да можемо постати 

исусови пријатељи тако што ћемо постати пријатељ 
неком другом у Његово име. сликовито прикажите 
следећа четири начина на која можете бити пријатељ.

Можете помоћи некоме ко је тужан.
Можете бити пријатељ некоме ко је усамљен.
Можете позвати некога да дође у цркву.
Можете се увек сећати исуса.
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Јачање породица и домова 
Проучите овај материјал и ако је прикладно поразговарајте о томе са сестрама  
које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи да ојачате ваше  
сестре и да Потпорно друштво учините активним делом свог живота.

Из Светих писма: 1. књ. Мојсијева 
18:19; Moсија 4:15; УИЗ 93:40; Moјсије 
6:55–58

Јачање у свакој прилици
„Свака од нас има другачију 

породичну ситуацију. Неке 
породице чине мајка, отац и деца. 
Неки парови више немају децу 
код куће. Многи чланови Цркве 
су самци, а неки су самохрани 
родитељи. Други су удовице или 
удовци који живе сами.

Без обзира на то каква је 
наша породица, свако од 
нас може радити на јачању 
сопствених породица или 
помоћи у јачању других.

[ Једном приликом] одсела 
сам код куће моје нећаке и њене 
породице. Те вечери смо, пре 
него што су деца отишла у кревет, 
имали кратко породично кућно 
вече и једну причу из Светих 
писама. Њихов отац је причао 
о Лехијевој породици и о томе 
како је он подучавао своју децу 
да се морају чврсто држати за 
гвоздену шипку, а то је реч Божја. 
Чврсто држање за шипку чуваће их 
безбеднима и водити их до радости 
и среће. Ако би пустили гвоздену 
шипку, постојала је опасност да се 
удаве у реци прљаве воде.

П о р у к а  з а  к у ћ н о  П о д у Ч а в а Њ е  з а  j у л и  2 0 1 0 .  г о д .

Да би деца то схватила, њихова 
мајка је представљала гвоздену 
шипку за коју морају да се држе, 
отац је имао улогу ђавола који 
се трудио да одвуче децу од 
сигурности и среће. Деци се 
прича допала и научила су колико 
је важно чврсто се држати за 
гвоздену шипку. После приче из 
Светих писама дошло је време за 
породичну молитву. . . .

Света писма, породично кућно 
вече и породична молитва ојачаће 
породице.  Сваку прилику треба 
да користимо за јачање породице 
и пружање међусобне подршке.” 1

Барбара Томпсон, друга саветница у 
врховном председништву Потпорног 
друштва.

Из наше историје
Потпорно друштво је од 

почетка имало улогу да јача 
породице и домове. На једном 
од првих састанака Потпорног 
друштва пророк Џозеф Смит је 
подучавао сестре: „Када одете 
кући, никада својим мужевима не 
упућујте љутиту или нељубазну 
реч, него нека љубазност, 
милосрђе и љубав красе ваша 
дела убудуће.” 2

1914. године председник 
Џозеф Ф. Смит је рекао сестрама 

Потпорног друштва: „Кад год 
постоји незнање или барем 
недостатак разумевања у вези са 
породицом, . . . ова организација је 
ту, и даром и надахнућем које по 
природи припада овој организацији, 
оне су спремне да дају упутства у 
вези са тим важним дужностима.” 3
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Шта ми можемо учинити?
1. које идеје за јачање 
породица и домова ћете 
поделити са вашим сестрама? 
док будете разматрале њихове 
личне околности, дух вам 
може наметнути идеје.

2. које приоритете можете 
променити овог месеца како 
бисте боље ојачале сопствену 
породицу и дом?

За више информација идите на 
www.reliefsociety.lds.org


