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Како ће велика  
бити ваша радост

Мало је радости у животу које су веће и трај-
није од сазнања да сте помогли другима да 
приме обновљено јеванђеље Исуса Христа 

у своја срца. Сваки члан Цркве има прилику да осети 
ту радост. Када смо се крстили дали смо обећање  
да ћемо „[стојати] као сведоци Божји у свим време-
нима и у свему, и на свим местима где [ћемо] можда 
бити, и то до смрти, да би [нас] Бог могао откупити  
и прибројати онима од првог васкрсења, да може[мо] 
имати вечни живот” (Moсија 18:9).

Сви чланови прихватају део задатка Цркве да пре-
носе јеванђеље Исуса Христа свету где год и докле 
год живе. Господ jе јасно рекао: „Гле, послах вас да 
сведочите и опомињете људе, а доликује да свако 
ко беше опоменут опомиње ближњега свога” (УИЗ 
88:81). Пуновремени мисионари треба да имају моћ 
да поучавају оне који још нису чланови Цркве. Чла-
нови Цркве треба да имају моћ да пронађу оне које 
је Господ припремио да их мисионари поучавају.

Ми треба да испољимо нашу веру да је Господ 
припремио за поучавање људе у нашем окружењу. 
Он зна ко су они и када су спремни, и може нас во-
дити према њима моћу Светог Духа и дати нам речи 
којима ћемо их позвати на поучавање. Обећање које 
је Господ дао једном мисионару 1832. године је исто 
обећање које даје нама у вези са нашим задатком да 
пронађемо људе спремне да их мисионари поучавају: 

„И на њега ћу послати Бранитеља који ће га поучити 
истини и показати му пут којим треба да иде. А буде 
ли веран, опет ћу га снопљем окрунити” (УИЗ 79:2-3).

А обећање велике радости за верног мисонара је 
упућено и нама као верним члановима који улажу 
своја срца у мисионарски рад:

„А, ево, ако радост ваша има бити велика због 
једне душе коју приведосте к мени у краљевство Оца 
мога, колика ли ће бити радост ваша, приведете ли 
много душа к мени!

Гле, пред собом имате јеванђеље моје, и стену 
моју, и спасење моје.

Иштите од Оца мојега у име моје с вером, верујући 
да ћете примити, и имаћете Духа Светога који обја-
вљује све оно што је потребно синовима људским” 
(УИЗ 18:16-18).

Поред Светог Духа који нам помаже да препознамо 
и позовемо оне који су спремни да буду поучавани, 
Господ је позвао и обучио вође да нас воде. У писму 
од 28. фебруара 2002. године, Прво председништво 
је ставило већу одговорност за мисионарски рад 
на бискупе и одељења.1 Уз помоћ савета одељења 
и огранка, свештенички извршни одбор развија ми-
сионарски план за јединицу. У том плану се налазе 
предлози о томе како чланови могу пронаћи оне који 
су спремни да буду поучавани од стране мисионара. 
Постоји особа позвана за вођу мисионарског рада у 
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одељењу или огранку. Тај вођа мисионарског рада  
има близак контакт са пуновременим мисионарима  
и њиховим истраживачима.

Има много начина на које се можете боље одазвати 
обавези да помогнете да се пронађу људи које ће ми-
сионари поучавати. Најједноставнији начин ће бити 
најбољи.

Молите се за вођство Светог Духа. Разговарајте са 
локалним вођама и мисионарима, тражећи њихове 
предлоге и обећавајући им своју помоћ. Подстичите 
оне који су укључени са вама на том делу. И будите 
сведоци у сваком тренутку у свему што говорите и 
чините, да Исус јесте Христ и да Бог одговара на 
молитве.

Сведочим да ће вас Свети Дух усмеравати према 
онима који траже истину док се будете молили и 
радили за то вођство. И знам из искуства, да ће ваша 
радост бити трајна са онима који изаберу да усаде 
јеванђеље у своја срца, а затим истрају у вери.

НапомеНа
1. Видети „News of the Church: Ward and Branch Missionary Work 

Emphasized,”  Liahona, авг. 2002. год., стр. 4.

ПОукА из Ове ПОруке

•	 Teaching, No Greater Call поучава нас да подсти-
чемо оне које поучавамо да поставе циљеве који 
ће им помоћи да живе по начелима која су нау-
чили (видети стр. 159). са породицом размотрите 
благослове мисионарског рада како је поменуо 
председник ајринг и, ако сте подстакнути, позовите 
породицу да постави циљеве за дељење јеванђеља.

•	 Размислите	о	томе	да	са	породицом	поделите	
идеје за дељење јеванђеља, имајући на уму савет 
председника ајринга да је „најједноставнији начин 
најбољи.” да бисте више сазнали о идејама, погле-
дајте Teaching, No Greater Call, стр. 160.

ОмлАдинА
многи мисионари у мом животу
Од елизабете С. Стајлс

Прве недеље када сам била у цркви са мисиона-
рима, препознала сам људе са којима сам одра-

сла и које сам познавала из друштва. видела сам једну 

од својих најбољих другарица из школе, секретарице 
из основне и средње школе, једну девојку према којој 
нисам била нарочито љубазна у прошлости, и чак јед-
ног младића у кога сам некад била заљубљена.

све те особе су имале трајан утицај на мене. Моја 
најбоља другарица је била веома честита, и због ње 
сам одлучила да наставим да истражујем Цркву. се-
кретарице које су ме се сећале из школе помогле су 
ми да сазнам да сам важна. сазнала сам о божанској 
љубави и милосрђу од младе жене која ме је прихва-
тила упркос мом нељубазном понашању према њој 
у прошлости. Мој први тинејџерски занос поставио је 
тако добар пример, да сам препознала његово светло 
и желела да будем у његовом друштву.

та искуства су ме научила да ме је, чак и пре мог 
првог сусрета са мисионарима, небески отац при-
премио да примим јеванђеље преко људи којима ме 
је окружио. од њих сам научила да мале ствари које 
чинимо могу имати велики утицај. што је најважније, 
научила сам да мисионарски рад почиње са мном.

децА
Јеванђеље – дар који се дели

реч јеванђеље означава сва учења и обреде које су 
нам дали исус Христ и Његови пророци. Јеванђеље је 
као корпа испуњена даровима од небеског оца. ви 
можете помоћи да се ти дарови поделе људима. са 
ким можете да поделите дар јеванђеља?

Прочитајте сваки од ових стихова и направите спи-
сак или цртеже неких дарова које јеванђеље обухвата.

1. Јаковљева посланица 5:14–15
2. Moсија 16:6-7
3. 3. нефи 18:1-10
4. уиз 20:72–73
5. уиз 33:16
6. уиз 89:4, 18-21.
7. уиз 132:46
8. уиз 137:10
9. уиз 138:32-34
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Пророк Џозеф Смит је органи-
зовао Потпорно друштво као 

основни део Цркве. Као председ-
ништво, надамо се да вам можемо 
помоћи да разумете зашто је Пот-
порно друштво важно у вашем 
животу.

Ми знамо да су жене из Но-
вог завета показале веру у Исуса 
Христа и учествовале у Његовом 
делу. Јев. по Луци 10:39 говори о 
Марији која „седе код ногу Ису-
сових и слушаше беседу његову.” 
У Jев. по Јовану 11:27 Марта 
сведочи о Христу: „Рече му: да 
Господе! Ја веровах да си ти 
Христос син Божји који је требало 
да дође на свет.” Дела апостолска 
9:36, 39 говори о „једној ученици, 
по имену Тавита... пуна добрих 
дела. И скупише се све удовице... 
показујући сукње и хаљине што је 
радила [она].”

 Фива, у Посл. Римљанима 16:1-2, 
била је „слушкиња код цркве” и 
„многима помогла.” 

Ти примери вере, сведочан-
ства и службе наставили су се у 
последњим данима и озваничени 
су организовањем Потпорног 
друштва. Џули Б. Бек, врховна 
председница Потпорног друштва, 
је поучавала: „Баш као што је Спа-
ситељ позвао Марију и Марту из 

обнова свих ствари
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.
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времена Новог завета да учествују 
у Његовом делу, жене овог вре-
менског раздобља имају званичан 
позив да учествују у Господњем 
делу.... Организовање Потпорног 
друштва 1842. године, активирало 
је колективну моћ жена и њихова 
посебна задужења у изградњи 
Господњег царства.” 1 

Ми извршавамо свој задатак 
када се усредсредимо на циљеве 
Потпорног друштва: да увећамо 
своју веру и личну праведност, 
јачамо породице и домове, и тра-
жимо и помажемо онима који су  
у потреби.

Сведочим да је Потпорно 
друштво божански организовано 
како би помагало у делу спасења. 
Свака сестра Потпорног друштва 
има важну улогу у извршавању 
овог светог дела.
Силвија Х. Алред, прва саветница у 
врховном председништву Потпoрног 
друштва.

Из Светих писама:
Књ. пророка Јoила 2:28-29;  

Јев. по Луци 10:38-42; Eфесцима 
посл. 1:10

Из наше историје
Сестра Џули Б. Бек нас је  

поучила да „преко пророка  

Џозефа Смита знамо да је Пот-
порно друштво било званичан  
део Обнове.” 2 Процес обнове  
започео је са Првом визијом  
1820. године и настављен је 
„редак по редак, пропис за 
прописом” (D&C 98:12). Када је 
Потпорно друштво званично 
организовано 17. марта 1842. 
године, пророк је поучавао жене 
о њиховом важном месту у об-
новљеној Цркви. Рекао је: „Црква 
није била савршено организована 
све док се жене нису организо-
вале на овај начин.” 3

НапомеНе
1. Џули Б. Бек, „Fulfilling the Purpose of Relief 

Society,”  Liahona, нов. 2008. год., стр. 108.
2. Џули Б. Бек, „Fulfilling the Purpose of Relief 

Society,” стр. 108.
3. Учења председника Цркве: Џозеф Смит 

(2007. год.), стр. 451.
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Вера • Породица • Помоћ

Шта ја могу да учиним?
1. коју помоћ ћу пружити сво-
јим сестрама овог месеца, која 
оличава веру следбеница исуса 
Христа?

2. које учење обновљеног је-
ванђеља ћу проучавати да бих 
ојачала своје сведочанство овог 
месеца?

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


