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Спаситељев  
позив на служење

Сви који су учили математику знају шта је за-
једнички именилац. За свеце последњих дана 
постоји заједнички именилац који повезује све 

нас. Тај заједнички именилац је лични позив који сви 
примамо како бисмо испунили задужења у Божјем 
царству овде на Земљи.

Да ли икада гунђате када вам упуте позив? Или, да 
ли са захвалношћу прихватате сваку прилику да слу-
жите својим браћи и сестрама знајући да ће Небески 
Отац благословити оне које позива?

Надам се да нећемо изгубити стваран циљ наших 
драгоцених прилика за служење. Тај циљ, тај вечни 
циљ, исти је онај о ком је Господ говорио, а налази 
се у Драгоценом бисеру: „Јер гле, то jе дело моjе и 
слава моjа—остваривати бесмртност и живот вечни 
за човека.” 1

Увек имајмо на уму да огртач чланства у Цркви 
Исуса Христа светаца последњих дана није плашт 
удобности, већ одора одговорности. Наша дужност 
је, осим да спасемо сами себе, да водимо друге 
према Божјем Небеском царству.

Драговољним ходом путем службе Богу, никад 
нећемо бити у ситуацији Шекспировог кардинала 
Волсија. Пошто му је одузета власт након доживотне 
службе краљу, тужно је јадиковао:

„Да сам служио Богу своме само са  
половином жара

коjим сам служио краљу, не би ме у  
старости мојој

голог препустио неприjатељима моjим.” 2

Каква је служба потребна за одлазак на небо?  
„Господ тражи срце и дух вољан, а они који су 
вољни и послушни, благоваће добра земље  
сионске у ове последње дане.” 3

Застајем када помислим на речи председника Џона 
Тејлора (1808–1887): „Уколико не будете величали свој 
позив, Бог ће вас сматрати одговорнима за оне које 
бисте спасили да сте обављали своју дужност.” 4

Док је служио међу људима, Исусов живот је био 
као блистави рефлектор доброте. „А ја сам међу вама 
као слуга,” 5 изјавио је Исус када је давао снагу удо-
вима хромих, вид очима слепих, слух ушима глувих 
и живот телима мртвих. 

Параболом о добром Самарјанину Учитељ нас је 
поучио да волимо своје ближње као саме себе.6 Својим 
одговором богатом младићу поучио нас да одбацимо 
себичност.7 Нахранивши пет хиљада људи поучио нас 
је да видимо потребе других.8 A беседом на гори поу-
чио нас је да најпре тражимо царство Божје.9
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У новом свету, васкрсли Господ је изјавио: „Знате 
шта морате чинити у цркви моjоj. Наиме, дела коjа 
видесте да jа чиним, чините и ви. Оно, дакле, што 
видесте да jа чиним, чините и ви тако.” 10

Ми благосиљамо друге када служимо у сенци 
„Исуса из Назарета… који прође чинећи добро.” 11 
Нека нас Бог благослови да пронађемо радост у слу-
жењу свом Оцу на Небу док служимо Његовој деци 
на Земљи. 

НАПОМЕНЕ
1. >Moјсије 1:39.
2. Вилијам Шекспир, Краљ Хенрик Осми, 3. чин, 2. сцена,  

редови 456–458.
3. Учење и завети 64:34.
4. Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (2001. год.),  

стр. 164.
5. Јев. по Луци 22:27.
6. Видети Јев. по Луци 10:30–37; такође видети Јев. по Maтеју 22:39.
7. Видети Јев. по Maтеју 19:16–24; Јев. по Марку 10:17–25; Јев. по Луци 

18:18–25.
8. Видети Јев. по Maтеју 14:15–21; Јев. по Марку 6:31–44; Јев. по Луци 

9:10–17; Jев. по Јовану 6:5–13.
9. Видети Видети Јев. по Матеју 6:33.
10. 3. Нефи 27:21.
11. Дела апостолска 10:38.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

 Ако учинимо свој део, Господ неће дозволити да 
подбацимо. Величаће нас чак изван наших талената 
и способности.… То је једно од најдражих искустава 
које стиче људско биће (Ezra Taft Benson, у Teaching, 
No Greater Call [1999. год.], стр. 20). Размислите о 
томе да испричате искуство када сте ви или неко кога 
познајете осетили како је Господ увећао таленте и 
способности те особе. Замолите породицу да подели 
нека сопствена позитивна искуства одазивањем на 
„Спаситељев позив на служење.” 

ОМЛАДИНА
Служење у храму
Од Бенџамина A. 

Када сам напунио 17 година, почео сам озбиљно 
да размишљам о својој будућности, и молио 

сам се Небеском Оцу за оно што бих могао да учи-
ним како бих се припремио за одлазак на мисију и 
примање Мелхиседековог свештенства. Осећао сам 
да треба чешће да идем у храм због тога што је то 
дом Господњи и због тога што је то место где се могу 
осећати најближе свом Небеском Оцу.

Стога сам поставио циљ да обавим хиљаду кр-
штења годишње. Осетио сам истинску потребу да 
поставим тај циљ. Постио сам како бих знао да ли то 
треба да учиним. Наш Небески Отац ми је одговорио 
и ја сам почео да сваке суботе идем у храм Тампико, 
у Мексику.

После петсто обављених крштења, поставио сам 
циљ да обавим истраживање породичне историје 
својих предака, и истраживање ми се толико допало 
да нисам могао да спавам јер сам тражио имена. 
Пронашао сам педест имена и осам генерација у 
историји своје породице. Помагао сам у храмском 
раду за све њих.

На крају сам обавио хиљаду и триста крштења, за-
вршио сам семинар, примио Мелхиседеково свештен-
ство и тренутно служим као пуновремени мисионар, 
а то је био један од највећих циљева у мом животу.

ДЕЦА
Могу да учиним нешто за друге

Свако од нас може урадити нешто да би помогао 
другима. Председник Монсон је поучавао да 

треба да волимо све људе и да сазнамо како да  
пронађемо начин да им помогнемо.

За време породичног ручка, предложите да сваки 
члан исприча нешто што је учинио како би тога дана 
служио некоме. Свакодневно у свој дневник записујте 
своја искуства служења.
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Деловање у време потребе
Уз молитву проучите овај материјал и ако је прикладно поразговарајте о 
томе са сестрама које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи 
да ојачате своје сестре и Потпорно друштво учините активним делом свог 
живота.

Шта могу да учиним?
1. Да ли користим своје да-
рове и таленте за благосиљање 
других?

2. Да ли сестре о којима бри-
нем знају да сам спремна да 
им помогнем када им је помоћ 
потребна?

За више информација посетите 
reliefsociety.lds.org.
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вера, породица, помоћ

Једна од сврха кућних учите-
љица је помагање у јачању 

породица и домова. Сестре које 
посећујемо треба да су у могућно-
сти да кажу: „Ако имам проблема, 
моје кућне учитељице ће ми по-
моћи не чекајући да их питам.”  
Да бисмо служиле, имамо одго-
ворност да будемо свесне по-
треба сестара које посећујемо. 
Када тражимо надахнуће, знаћемо 
како да одговоримо на духовне  
и временске потребе сваке се-
стре за коју смо задужени. Тада, 
користећи своје време, вештине, 
таленте, молитве вере и духовну 
и емотивну подршку, можемо 
помоћи пружајући самилосну  
службу за време болести, смрти  
и других посебних околности.1

Преко извештаја кућних учите-
љица, председништво Потпорног 
друштва препознаје оне који имају 
посебне потребе због физичке или 
емотивне болести, изненадних 
догађаја, рођења, смрти, немоћи, 
усамљености или других изазова. 
Затим председница Потпорног 
друштва обавештава бискупа о 
својим сазнањима. Под његовим 
вођством она усклађује помагање.2

Као кућне учитељице можемо 
имати „велик разлог… да се раду-
јемо” због „благослова који нам је 
удељен, да бејасмо учињени ору-
ђем у рукама Божјим како бисмо 
извршили то велико дело” (Aлма 
26:1, 3).

Из Светих писама:
Јев. по Матеју 22:37–40; Јев. 

по Луци 10:29–37; Aлмa 26:1–4; 
Учење и завети 82:18–19

Из наше историје
У првим годинама Цркве, члан-

ство је било малобројно и центра-
лизовано. Чланови су могли брзо 
да се одазову када је некоме била 
потребна помоћ. Данас наше 
чланство броји преко 14 милиона 
и раширено је по целом свету. 
Кућно посећивање је део Господ-
њег плана да обезбеди помоћ свој 
Његовој деци.

„Једини систем који би мо-
гао да обезбеди помоћ и утеху 
широм Цркве, тако велике у тако 
разноликом свету, био би преко 
појединачних слугу које су близу 
људи којима је потребна помоћ,” 
рекао је председник Хенри Б. 

Аjринг, први саветник у Првом 
председништву.

„… Сваки бискуп и сваки 
председник огранка има пред-
седницу Потпорног друштва на 
коју се ослања,” наставио је. „Она 
има кућне учитељице које знају 
искушења и потребе сваке сестре. 
Преко њих може упознати срца 
појединаца и породица. Може 
задовољити потребе и помоћи би-
скупу у његовом позиву да негује 
појединце и породице.” 3
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