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Дељење јеванђеља  
од срца срцу

Бог ће припремити људе на путу својих спрем-
них слугу које желе да деле јеванђеље. То 
вам се дешавало у животу. Колико често се 

дешава, зависи од спремности вашег ума и срца.
Имам пријатеља који се свакога дана моли да 

сретне некога ко је спреман да прими јеванђеље. 
Носи са собом примерак Мормоновe књигe. Вече 
пре кратког путовања одлучио је да је не понесе 
са собом, него да уместо ње понесе информативну 
картицу. Али пред сам полазак је примио духовни 
утисак: „Понеси са собом Мормонову књигу.” Ставио 
је једну у своју торбу.

Када је на том путовању поред њега села једна 
жена коју је познавао, упитао се: „Да ли је то она?” 
На повратку је поново била са њим. Помислио је: 
„Како да јој изложим јеванђеље?”

Уместо тога, она се обратила њему: „Ви плаћате 
десетину у вашој цркви, зар не?” Одговорио је потвр-
дно. Рекла је да и она треба да плаћа десетину у сво-
јој цркви али да то не чини. Потом је упитала: „Шта 
можете да ми кажете о Мормоновој књизи?”

Објаснио је да та књига представља Свето пи-
смо, још једно сведочанство о Исусу Христу, и да је 
превео Џозеф Смит. Изгледала је заинтересовано, 
стога је посегао за својом торбом и рекао: „Био сам 
подстакнут да понесем са собом ову књигу. Мислим 
да је намењена вама.”

Почела је да је чита. На растанку је рекла: „Још 
ћемо разговарати о овоме.”

Оно што мој пријатељ није могао да зна—али је 
знао Бог—јесте да је она трагала за црквом. Бог је 
знао да је посматрала мог пријатеља и питала се 
зашто га његова црква чини толико срећним. Бог је 
знао да ће се распитивати о Мормоновој књизи и да 
ће јој бити драго да је поучавају мисионари. Била је 
спремна. Као и мој пријатељ. И ви и ја такође мо-
жемо бити спремни.

Припрема која нам је потребна одвија се у на-
шем уму и срцу. Ова жена је чула и упамтила речи 
о Мормоновој књизи, да је Господ обновио Цркву и 
дао заповест да плаћамо десетину Богу. Осетила је у 
срцу зачетак сведочанства о истини.

Господ је рекао да ће Светим Духом објавити 
истину нашем уму и срцу (видети УИЗ 8:2). Већина 
људи које ћете срести имала је зачетак те припреме. 
Чули су или читали о Богу и Његовој речи. Ако су им 
срца довољно смекшала, осетили су потврду истине, 
барем мало.

Ова жена је била спремна. Тако је било и са мојим 
пријатељем, свецем последњих дана који је проу-
чавао Мормонову књигу. Имао је сведочанство да 
је истинита и препознао је усмерење од Духа да 
понесе један примерак са собом. Био је спремног 
ума и срца.
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Бог припрема људе да приме ваше сведочанство 
о обновљеној истини. Потребни су Му ваша вера, 
а потом ваше деловање да неустрашиво делите 
оно што је вама и онима које волите постало тако 
драгоцено.

Припремите се да делите тако што ћете свакод-
невно испуњавати свој ум јеванђеоским истинама. 
Док држите заповести и поштујете своје завете, 
осетићете сведочанство Духа и више Спаситељеве 
љубави према вама и онима које упознајете.

Ако урадите свој део, имаћете све више пријатних 
искустава да срећете људе који су спремни да чују 
ваше сведочанство о истини—понуђено од срца 
срцу, вашег њиховом.

ПОукА из Ове ПОруке

размислите о томе да прочитате ову поруку са по-
родицом и поразговарате о претпоследњем пасусу у 
коме председник ајринг говори о начинима за јачање 
свеочанства. Поразговарајте са породицом о важно-
сти изношења сведочанства током дељења јеванђеља. 
за децу у пордици може бити корисно да вежбају 
како да износе сведочанство пријатељима.

МлАди
знати шта да кажемо

ако сматрате да не знате довољно о јеванђељу да 
бисте га делили са другима, нађите утеху у овим 

обећањима из светих писама:

„дигните гласове своје пред тим народом. изго-
варајте мисли које ставих у срца ваша и постидети се 
нећете пред тим људима.

биће вам, наиме, дато оног трена, да, у тај час, шта 
ћете говорити” (уиз 100:5–6).

„а утешитељ, свети дух, кога ће отац послати у 
име моје, он ће вас поучити свему и подсетиће вас на 
све што сам вам говорио” (Јев. по Јовану 14:26).

ово су велика обећања, али да бисмо их  
добили, морамо учинити свој део. у овој поруци 
председник ајринг нас је поучио како: „Припремите 
се да делите [јеванђеље] свакодневно испуњава-
јући свој ум јеванђеоским истинама.” шта можете 
да чините да бисте испунили свој ум јеванђеоским 
истинама?

децА
Припремите се да делите

Председник ајринг каже да важан начин на  
који се припремамо да делимо јеванђење јесте 

да испунимо наше умове јеванђеоским истинама. 
шта можете чинити да бисте се припремили да 
делите?
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Посебне потребе  
и пружена служба
Уз молитву проучите ова материјал и на прикладан начин поразговарајте о томе са 
сестрама које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи да ојачате сестре  
и учините Потпорно друштво активним делом сопственог живота.

Шта ја могу да учиним?
1. да ли тражим лично надах-
нуће да бих знала како да одго-
ворим на духовне и временске 
потребе сваке сестре за коју 
сам надлежна?

2. како сестре за које сам одго-
ворна знају да бринем о њима 
и њиховим породицама?

За више информација идите на 
reliefsociety.lds.org
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Вера, продица, помоћ

„Потребе других су увек 
присутне, рекао је председ-

ник Томас С. Монсон, и свако од 
нас може учинити нешто да би 
помогао некоме. . . . Уколико не 
изгубимо себе у служби другима, 
наши лични животи немају много 
смисла.” 1

Као кућне учитељице можемо 
искрено упознати и заволети 
сваку сестру коју посећујемо. 
Служба онима које посећујемо 
природно ће проистећи из наше 
љубави према њима (видети  
Jев. по Јовану 13:34–35).

Како можемо да препознамо 
духовне и временске потребе на-
ших сестара како бисмо пружиле 
службу када је потребна? Као  
кућне учитељице, имамо право  
на надахнуће када се молимо за 
оне које посећујемо.

Одржавање редовног контакта 
са нашим сестрама је такође ва-
жно. Лична посета, телефонски 
позив, порука охрабрења, имејл, 
време проведено са њом, искрен 
комплимент, поздрављање у 
цркви, помоћ у време болести и 
потребе, и други видови службе, 
све то ће помоћи да се међу-
собно пазимо и јачамо.2

Од кућних учитељица се  
тражи да поднесу извештај  
о напредовању и посебним  
потребама сестара, и пруже-
ној служби. Овакви извештаји 
и наша служба сестрама по-
мажу нам да искажемо своје 
следбеништво. 3

Из Светих писама
Jев. по Јовану 10:14–16;  

3. Нефи 17:7, 9; Moрони 6:3–4

Из наше историје
Међусобна служба је увек 

била у срцу кућних учитељица. 
Сталном службом исказујемо 
љубазност и пријатељство који 
превазилазе месечне посете. 
Оно што је важно је наша  
брига.

„Моја жеља је да замолим наше 
сестре да престану да брину о 
телефонском позиву или о тро-
месечној или месечној посети,” 
рекла је Мери Елен Смут, 13. 
врховна председница Потпорног 
друштва. Замолила нас је да „се 
усредсредимо на нежне душе 
уместо на њихову негу.” 4 

Председник Спенсер В. Кимбал 
(1895–1985) је поучавао: „Важно 

је да служимо једни другима у 
царству.” Ипак, уочио је да не 
мора сва служба да буде херојска. 
„Веома често нашу службу чине 
једноставни поступци охра-
брења или пружања . . . помоћи у 
обичним задацима,” рекао је, „али 
какве величанствене последице 
могу проистећи . . . од незнатних 
али промишљених поступака!” 5
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