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Тражити  
добро

Док су тражили нови дом, један млади брачни 
пар светаца последњих дана разговарали  
су са будућим суседима о околини и шко-

лама у том крају.
Једна жена са којом су разговарали рекла је о 

школи коју су похађала њена деца: „То је изванредно 
место! Директор је диван и добар човека; настав-
ници су способни, љубазни и пуни разумевања. Тако 
сам срећна што моја деца похађају ту дивну школу. 
Свидеће вам се!”

Друга жена је о школи своје деце рекла: „То је 
ужасно место. Директор је себичан; наставници 
су неквалификовани, груби и нељубазни. Када бих 
имала могућности да се иселим из овог краја, учи-
нила бих то одмах!”

Интересантна ствар је да су обе жене говориле о 
истом директору, истим наставницима и истој школи.

Да ли сте икада приметили да људи обично нађу 
све оно што траже? Тражите довољно упорно и 
можете открити и добро и лоше у скоро сваком и у 
свему. Људи су исто чинили са Црквом Исуса Христа 
светаца последњих дана од њеног почетка. Они који 
траже добро наћи ће љубазне и милостиве људе—
људе који воле Господа и желе да му служе и благо-
сиљају животе својих ближњих. Али је такође истина 
да ће они који траже лоше свакако наћи ствари које 
нису тако савршене.

Нажалост, понекад се то тогађа чак и у Цркви. 
Нема краја креативности, проницљивости и истрајно-
сти оних који траже разлоге за критику. Они изгледа 
не могу да престану да завиде. Оговарају и проналазе 
грешке у другима. Деценијама гаје лоша осећања, 
користећи сваку прилику да сруше и понизе друге. 
То није мило Господу, Jeр где је завист и свађа онде је 
неслога и свака зла ствар” ( Jaковљева посл. 3:16).

Председник Џорџ К. Кенон (1827–1901) добро је 
познавао председника Бригама Јанга (1801–1877), 
будући да је годинама блиско сарађивао са њим док 
су били чланови Већа Дванаесторице апостола и 
као његов саветник у Првом председништву. По-
сле смрти председника Јанга, председник Кенон је 
написао у свом дневнику: „У свом срцу никада нисам 
критиковао или проналазио грешке у понашању 
Бригама Јанга, или његовим учењима, још мање у 
речима или поступцима. Сада сам срећан због тога. 
Мисао која ме је увек пратила била је: Ако бих кри-
тиковао или проналазио грешке, или осуђивао брата 
Бригама, колико далеко бих отишао; ако започнем, 
где ћу се зауставити? Нисам имао поверења у себе 
на таквом путу. Знао сам да је отпадништво често 
резултат слабости духа пред критиковањем и прона-
лажењем грешака. Други, који су снажнији, мудрији 
и искуснији од мене, могу учинити многе ствари и 
избећи зле последице које ја не могу.” 1
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Моћан савет председника Кенона је нешто на шта 
би ми чланови Цркве требало да обратимо велику 
пажњу. Божја реч упозорава Христове следбенике 
да буду чисти, пуни милости и добрих родова, без 
пристрасности и без лицемерства. За оне који граде 
мир, „плод правде у миру сеје се” (видети Jaковљева 
посл. 3:17, 18).

Имамо избор. Можемо тражити лоше у другима. 
Или можемо градити мир и радити на томе да пру-
жимо другима разумевање, правичност и праштање 
које тако очајнички желимо за себе. То је наш избор; 
јер шта год да тражимо, то ћемо сигурно наћи.

НапомеНа
1. George Q. Cannon, Journal, 17. јан. 1878. год.; правопис је 

модернизован.

ПОУка из Ове ПОрУке

„можете сматрати да вам недостаје разумевање 
извесног начела које се припремате да поучавате,” 
напомене Teaching, No Greater Call ([1999. год.], стр. 
19). „међутим, док га будете проучавали уз молитву, 
припремали се да га поучавате, а затим га делили 
са другима, ваше сведочанство ће бити ојачано и 
продубљено.”

док будете тражили добро у животу и у другима 
овог месеца, боље ћете се припремити да поучавате 
ову поруку и сведочите о њеној истинитости.

ОмлаДина
Добра страна уједа пса
Од Таре Стрингам

у лето 2009. године, за лице ме је ујео пас моје 
пријатељице. нажалост, ујед ми је расцепио усну 

па сам морала да идем на ушивање.

После повреде сам била веома потиштена. дозво-
лила сам да ми незгода обузме мисли, и осећала сам 
да ми је цео живот био уништен. Била сам обузета 
собом због своје усне и нисам уопште желела да се 
појављујем у јавности. у мом уму моји планови за 
клавир, одбојку, цркву, пливање и школу били су сру-
шени због моје повреде.

али кад год сам се молила, примила свештеничке 
благослове, разговарала са својим пријатељима или 
су ме посећивали породица и пријатељи, мој дух 
би био уздигнут и осећала сам срећу у време туге. 
ускоро сам схватила да људи осећају самилост када 
мисле о мојој повреди.

то искуство ми је помогло у изградњи мог карак-
тера, и научила сам да не треба толико да се бри-
нем шта други људи мисле о мени. такође сам била 
благословена јер ми је моја повреда помогла да 
схватим да треба мање да мислим на себе и почнем 
више да бринем о другима. дух ми је веома ојачао 
током тог времена.

научила сам да је невоља део плана небеског оца 
за нас. ако тражимо добро а не лоше, можемо пре-
бродити невољу, постати боља особа и допустити да 
искуство ојача наше сведочанство.

Деца
Тражите добро око себе

можете видети добро свуда око себе ако нау-
чите да га тражите. Један начин на који можете 

научити да препознате благослове је путем навике да 
сваке вечери набројите добре ствари које сте видели 
тога дана.

одвојите време вечерас да члану породице ис-
причате о неким добрим стварима које сте данас 
доживели.
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драге моје сестре, како смо 
благословене! Не само да 

смо чланице Цркве, него смо 
и чланице Потпорног дру-
штва—„Господње организације 
за жене.” 1 Потпорно друштво је 
доказ Божје љубави према Њего-
вим ћеркама.

Зар се ваше срце не радује 
док се сећате узбудљивих по-
четака овог друштва? 17. марта 
1842. године, пророк Џозеф 
Смит је организовао сестре 
„под вођством и по моделу 
свештенства.” 2

Организовање „под вођ-
ством свештенства” пружило 
је сестрама власт  и усмерење. 
Елиза Р. Сноу, друга врховна 
председница Потпорног дру-
штва, поучавала је да Потпорно 
друштво „не може постојати без 
свештенства, јер сва његова власт 
и утицај потичу од тог извора.” 3 
Старешина Далин Х. Оукс из 
Већа Дванаесторице апостола 
је објаснио: „Власт коју треба да 
примењују службеници и учитељи 
Потпорног друштва . . . је власт 
која би притицала ка њима преко 
њихове организационе везе са 
Црквом Исуса Христа светаца 

Под вођством и по моделу свештенства
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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последњих дана и преко њиховог 
појединачног рукополагања од 
стране свештеничких вођа које су 
их позвале.” 4

Организовање „по моделу 
свештенства” дало је сестрама 
свете одговорности. Џули Б. Бек, 
врховна председница Потпорног 
друштва, је објаснила: „Ми функ-
ционишемо по узору на свештен-
ство — што значи да тражимо, 
примамо и поступамо према 
откривењу; доносимо одлуке на 
саветима, бринемо се о сваком 
појединцу. Наша сврха је сврха 
свештенства, а то је да се припре-
мимо за благослове вечног живота 
склапањем и држањем завета. Да-
кле, попут наше браће која носе 
свештенство, наше дело је дело 
спасења, службе и посвећења.” 5

Барбара Томпсон, друга саветница у 
врховном председништву Потпорног 
друштва.

Из Светих писма:
1. посл. Коринћанима 11:11; 

Учење и завети 25:3; 121:36–46

Из наше историје
Током изградње храма у 

Навуу, група сестара желела је 

да помогне (у изградњи) радни-
цима. Елиза Р. Сноу саставила 
је правилник за ову нову групу. 
Када га је показала пророку  
Џозефу, он је одговорио: „Кажи 
сестрама да је Господ прихва-
тио њихов предлог и да има за 
њих нешто боље. . . . Органи-
зоваћу жене под вођством и по 
моделу свештенства.” 6 Убрзо 
после тога пророк је рекао 
новоорганизованом Потпорном 
друштву: „Сада окрећем кључ ка 
вама у име Божје, и ово Дру-
штво ће се радовати, а знање 
и интелигенција ће тећи од 
сада.” 7 Од сестара се очекивало 
да брзо на нови ниво подигну 
светост и припреме се за об-
реде свештенства који ће се 
послуживати у храму.

НапомеНе
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год., стр. 4.

2. Joseph Smith, quoted in Sarah Granger 
Kimball, „Auto-biography,” Woman’s 
Exponent, 1. септ. 1883. год., стр. 51.

3. Елиза Р. Сноу, „Female Relief Society,” у 
Deseret News, 22. апр. 1868. год., стр. 81.
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Church,”  Ensign, мај 1992. год., стр. 36.
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6. Џозеф Смит, цитат из Kimball,  
„Auto-biography,” стр. 51.
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Шта ја могу да учиним?
1. како могу помоћи сестрама 
које посећујем да уживају благо-
слове светог дела Потпорног 
друштва?

2. шта ћу учинити овог ме-
сеца како бих увећала своју 
способност да примим лично 
откривење?

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


