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Љубав у дому— 
САВЕТ НАШЕГ ПРОРОКА

Благословен породични живот
„Када искусимо много и доста пропутујемо,  

и видимо колико jе много тога у свету нестално 
и понекад површно, наша захвалност расте због 
повластице да смо део нечега на шта можемо  
рачунати — дома и породице и оданости  
наших ближњих. Откривамо шта то значи  
бити међусобно повезан дужностима, поштова-
њем, припадношћу. Учимо да ништа не може  
у потпуности заузети место благословених поро-
дичних односа.” 1

Исказивање наше љубави
„Похвалите своје дете и загрлите га; чешће го-

ворите ‘Волим те‘; увек изразите своју захвалност. 
Никада не дозволите да проблем који треба решити 
постане важнији од особе коју треба волети. Прија-
тељи се селе, деца расту, вољени умиру. Тако је лако 
узети друге здраво за готово, до дана када оду из 
наших живота и ми смо остављени осећањима ‘шта 
да сам‘, или ‘само да сам.’ . . .

Уживајмо у животу, проналазимо радост и делимо 
своју љубав са пријатељима и породицом. Једнога 
дана сви ћемо остати без сутра. Не одлажимо оно 
што jе наjважниjе.” 2

Исказивање наше љубави
„Браћо, односимо се према своjим супругама са 

достоjанством и поштовањем. Оне су наше вечне 
сапутнице. Сестре, поштуjте своjе мужеве. Потребна 
им jе лепа реч. Потребан им jе приjатељски осмех. 
Потребно им jе показивање истинске љубави са 
топлином. . . .

Вама, родитељима, поручуjем: Показуjте љубав 
своjоj деци. Ви знате да их волите, али нека и они то 
знаjу. Она су тако драгоцена. Покажите им то. Тра-
жите помоћ од нашег Небеског Оца док сваки дан 
бринете о њиховим потребама и док се сусрећете 
са изазвима коjи неминовно долазе са родитељством. 
Да бисте их одгаjали потребно вам jе више од соп-
ствене мудрости.” 3

Изражавање љубави
„Ви, родитељи, покажите вашој деци своју љубав. 

Молите се за њих, да могу да се одупру световном 
злу. Молите се да могу да расту у вери и сведочан-
ству. Молите се да могу да воде животе који се одли-
кују добротом и служењем другима.

Децо, ставите до знања вашим родитељима да их 
волите. Ставите им до знања колико цените све што 
су учинили и све што чине за вас.” 4
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Шта је најважније
„Оно што је најважније скоро увек укључује људе 

око нас. Често претпостављамо да они сигурно знају 
колико их волимо. Али никада не треба да претпо-
стављамо: морамо им ставити до знања. Вилијам 
Шекспир је написао: ‘Не воле они који не показује 
своју љубав.’ Никада нећемо жалити због нежних 
речи или исказане привржености. Уместо тога, наше 
жаљење ће доћи ако те ствари изоставимо у нашим 
односима са онима који нам највише значе.” 5

Приближавање неба
„Нека се наше породице испуне љубављу: Волите 

jедни друге, волите jеванђеље, волите своjе ближње 
и волите свог Спаситеља. Као резултат, небо ће бити 
ближе земљи.

Учинимо своjе домове уточиштима коjима ће чла-
нови наших породица увек желети да се врате.” 6

Молитва за породице
„Будући да је породична јединица под нападом 

у данашњем свету, и многе ствари које су се одувек 
сматрале светима извргавају руглу, молимо Те, Оче 
наш, да нас учиниш дораслима изазовима са којима 
се сусрећемо, да можемо остати јаки за истину и 
праведност. Нека наши домови буду небеса мира, 
љубави и духовности.” 7
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ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

„У активности која захтева размишљање, учитељ 
представља питање или ситуацију и даје ученицима 
мало времена да слободно предложе решења или 
идеје” (Teaching, No Greater Call [1999. год.], стр. 160). 
Чланови породице онда могу заједнички трагати за 
новим идејама и решењима како би увећали љубав у 

свом дому. Размислите о томе да позовете породицу 
да прегледа те идеје на наредној кућној вечери.

ОМЛАДИНА
Мајка нас је спасила
Од Патриције Оксиер

Када сам имала шест година, моја мала сестра 
и ја смо гледале како наша старија сестра игра 

кошарку. Мој тата је отишао и онда смо одлучиле да 
идемо кући са њим, па смо потрчале за њим по киши. 
Када нисмо могле да га нађемо, вратиле смо се у 
спортску салу да идемо кући са мамом, али када смо 
ушле у салу сви из зграде су отишли.

Сећам се како смо се приљубиле уз врата, у поку-
шају да сакријем моју малу сестру и мене од кише, 
молећи се да неко дође. Затим се сећам како сам 
чула како су се залупил врата нашег црвеног аута, и 
ми смо потрчале према том звуку. Затим су уследиле 
неке од најупечатљивијих успомена које имам: наша 
мајка нас је обгрила својим рукама „као што квочка 
скупља пилиће своје под крила своја” (3. Нефи 10:4). 
Мајка нас је спасила, и никада се нисам осећала си-
гурније него у том тренутку.

Када размишљам о њеном утицају на мене, видим 
да је живот моје мајке био усмерен према Спаситељу 
и показао ми је шта то значи „уздижи руке обешене, 
и ојачај колена клецава” (УИЗ 81:5). Ослањала се на 
Исуса, који јој је дао снагу „изван сопствене” („Lord, I 
Would Follow Thee,” Hymns, бр. 220).

ДЕЦА
Изградња срећног дома

Председник Монсон предлаже начине на које мо-
жемо подићи срећан дом. Прегледајте тај чланак 

како бисте нашли ствари које ви и ваша породица 
можете чинити да дом учините срећним.

Сваки пут када нађете нешто што можете чинити, 
запишите то. Пронађите најмање пет начина на које 
можете подићи срећан дом и нацртајте кућу са ва-
шом породицом у њој.
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Елиза Р. Сноу, друга врховна 
председница Потпорног дру-

штва, је поучавала: „Апостол Павле 
давно је говорио о светим женама. 
Дужност је сваке од нас да будемо 
света жена. Имаћемо узвишене ци-
љеве, ако смо свете жене. Осети-
ћемо да смо позване да обављамо 
важне задатке. Нико није изузет од 
тога. Ни једна сестра није толико 
изолована, нити је њена сфера 
толико сужена, да не може да 
учини много тога на успостављању 
Божјег царства на земљи.” 1

Сестре, нисмо изоловане нити је 
наша сфера сужена. Прихватањем 
дара активности у Потпорном дру-
штву, постајемо део онога што је 
пророк Џозеф описао као друштво 
„издвојено од свих зала света — 
одабрано, честито, и свето.” 2

Ово друштво нам помаже 
да јачамо своју веру и духовно 
растемо, пружајући нам вођство, 
службу и прилике за поучавање. 
Кроз нашу службу, наши жи-
воти добијају нову димензију. 
Духовно напредујњемо, и наш 
осећај припадности, идентитета и 
личне вредности расте. Схватамо 
да је основна намера јеванђео-
ског плана да нам пружи при-
лику да достигнемо свој потпуни 
потенцијал. 

Потпорно друштво нам помаже 
да се припремимо за храмске 
благослове, да поштујемо завете 

Друштво светих жена
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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које склапамо и да се укључимо у 
дело Сиона. Потпорно друштво 
нам помаже да увећамо своју 
веру и личну праведност, јачамо 
породице и тражимо и помажемо 
онима који су у потреби.

Дело Потпорног друштва је 
свето, а обављање светог дела 
подстиче светост у нама.
Силвија Х. Алред, прва саветница у 
врховном председништву Потпoрног 
друштва.

Из Светих писма:
2. књ. Мојсијева 19:5; Псалми 

24:3–4; 1 Посл. Солуњанима 4:7; 
Посл. Титу 2:3–4; Учење и завети 
38:24; 46:33; 82:14; 87:8; Moјсије 7:18

Из наше историје
Говорећи женама Потпорног 

друштва у Навуу, пророк Џозеф 
је истакао светост, објаснивши 
да када су сестре чисте и свете, 
имаће изразит утицај на свет. Он 
jе обjаснио: „Кроткост, љубав, 
чистота — то је оно што треба да 
вас велича. . . . Ово друштво . . . 
ће имати моћ да заповеда краљи-
цама у својој средини. . . . Кра-
љеви и краљице земље ће доћи 
на Сион и исказати своје пошто-
вање.” Сестре Потпорног друштва 
које живе по својим заветима 
заслужују поштовање не само 
отмених људи, него „ако живите у 
складу са својим привилегијама,” 

Џозеф Смит је обећао сестрама, 
„анђели се не могу уздржати да 
вам буду сарадници.” 3

Када су сестре учествовале  
у делу служења и спасавања дру-
гих постале су лично посвећене. 
Луси Мек Смит, пророкова мајка, 
испричала је о добром које Пот-
порно друштво може да оствари:  
„Морамо чувати jедна другу, 
бдети jедна над другом, тешити и 
поучавати jедна другу, да бисмо 
све заjедно могле бити на небу.” 4

NOTES
1. Елиза Р. Сноу, „An Address,” Woman’s 

Exponent, 15. септ. 15, 1873, 62.
2. Џозеф Смит, у History of the Church, 4:570.
3. Џозеф Смит, у History of the Church,  

4:605, 606.
4. Lucy Mack Smith, цитат из Relief Society, 

Minute Book, март 1842. год. – 1844., упи-
сано 24. марта 1842. год., Church History 
Library, стр. 18–19.
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Шта ја могу да учиним?
1. Како помажем сестрама које 
надзирем да негују и достигну 
„узвишене циљеве”?

2. Шта чиним да би мој живот 
био „одабран, честит и свет”?

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


