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Породица и  
пријатељи заувек

Где год да живите, имате пријатељи који 
трагају за већом срећом коју сте ви прона-
шли живећи у складу са обновљеним јеван-

ђељем Исуса Христа. Ту срећу можда нису у стању 
да опишу речима, али је препознају када је виде у 
вашем животу. Жудеће да сазнају извор те среће, 
посебно када виде да се и ви, попут њих, суочавате 
са изазовима.

Осећали сте срећу док сте држали Божје запове-
сти. То је обећани плод живота по јеванђељу (видети 
Moсија 2:41). Господње заповести не следите верно 
зато да би вас други видели, међутим, Господ је оне 
који виде вашу срећу припремио да чују радосну 
вест о обнови јеванђеља.

Благослови које сте примили су вас обавезали и 
омогућили вам дивне прилике. Као заветни ученик 
Исуса Христа, обавезни сте да другима пружите при-
лику да пронађу већу срећу, нарочито пријатељима 
и члановима ваше породице.

Господ је видео вашу прилику и описао вашу 
обавезу овом заповешћу: „Доликује да свако ко беше 
опоменут опомиње ближњега свога” (УИЗ 88:81).

Господ чини ту заповест лакшом за одржавање 
захваљујући промени која се јавља у вашем срцу 
када прихватите јеванђеље Исуса Христа и живите 
по њему. Као резултат тога, ваша љубав према 

другима расте, као и ваша жеља да и они доживе 
исту срећу као ви.

Један од примера те промене је како се односите 
према прилици да помогнете у Господњем мисио-
нарском делу. Пуновремени мисионари убрзо схвате 
да од правог преобраћеника могу очекивати срдачан 
одазив на захтев за препоруку. Преобраћеник на-
стоји да подели своју срећу са пријатељима и члано-
вима породице.

Када ваш вођа мисионарског рада у одељењу или 
мисионари питају за имена некога кога би поуча-
вали, то је велики комплимент за вас. Знају да су  
пријатељи видели вашу срећу и стога су ти прија-
тељи припремљени да чују и прихвате јеванђеље.  
И имају поверења да ћете ви бити пријатељ који  
ће им требати док буду улазили у царство.

Не треба да се плашите да ћете изгубити прија-
теље позивајући мисионаре да се упознају са њима. 
Имам пријатеље који су одбили мисионаре, али су 
ми се током многих година захваљивали што сам  
им понудио нешто што су знали да ми је веома  
драгоцено. Можете стећи пријатеље заувек нудећи 
им јеванђеље за које су видели да је донело срећу 
вама. Никада не пропустите прилику да позовете 
пријатеља, а посебно члана породице, да изабере  
да следи план среће.
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Не постоји боља прилика за тај позив од оног 
у храмовима Цркве. Тамо Господ може понудити 
обреде спасења нашим прецима који их нису могли 
примити за живота. Они гледају на вас са љубављу 
и надом. Господ је обећао да ће имати прилику да 
дођу у Његово царство (видети УИЗ 137:7–8), и уса-
дио је у ваше срце љубав према њима.

Многи од вас осетили су радост у пружању храм-
ских обреда другима, као што се осећате када дајете 
имена људи које мисионари треба да посете. Осе-
тили сте још већу радост обављајући обреде за своје 
претке. Џозефу Смиту је објављено да је наша вечна 
срећа могућа ако понудимо нашим прецима пут 
према том благослову преко заступничких храмских 
обреда (видети УИЗ 128:18).

Време Божића окреће наша срца Спаситељу и 
радости коју је Његово јеванђеље донело. Нашу 
захвалност према Њему показујемо када ту срећу ну-
димо другима. Захвалност се претвара у радост када 
нудимо имена мисионарима и када носимо имена 
наших предака у храм. Тај доказ захвалности може 
створити пријатеље и породице које трају заувек.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Ајринг објашњава да можемо пока-
зати захвалност за Спаситеља ширењем јеванђеља. 
Можете поразговарати са онима које поучавате о 
томе како је јеванђеље благословило њихове животе. 
Можете им предложити да у молитви препознају оне 
са којима желе да поделе дар јеванђеља и начин на 
који то могу учинити.

ДЕЦА
Делите своје сведочанство

Овог Божића можете поделити дар јеванђеља 
тако што ћете пријатељу или комшији покло-

нити Мормонову књигу са својим сведочанством 
написаним унутра. Како бисте били спремни следите 
ове кораке:

1. На парчету папира измерите правоугаоник ди-
мензија 11.5 x 16.5 цм и замолите одраслу особу 
да вам помогне да га изрежете.

2. На врх странице ставите своју слику - цртеж или 
фотографију.

3. Испод слике напишите своје сведочанство.
4. Замолите одраслу особу да вам помогне да причвр-

стите папир на унутрашњу страну корица Мормо-
нове књиге.

МЛАДИ
Да ли бих могао да делим 
Мормонову књигу?
Џош Арнет

У првој години средње школе, наставник веронауке 
је позвао мој разред да подели Мормонову књигу 

пријатељима који нису чланови. Иако сам био неве-
роватно стидљив, прихватио сам позив.

Требало ми је неколико дана да скупим храброст, 
али сам коначно на паузи за ручак дао књигу мојој 
пријатељици Бритни и изнео јој кратко сведочанство. 
Бритни ми се захвалила за књигу.

На крају школске године Бритни се преселила, али 
смо остали у контакту. Причала ми је о новој школи 
и о томе како су скоро сви њени пријатељи чланови 
Цркве, али никада није разговарала са мномо о било 
чему духовне природе.

То се променило пре мог одласка на мисију. Добио 
сам поруку од Бритни у којој ми је рекла да има ва-
жне вести: крстиће се и желела је да ми захвали што 
сам јој пријатељ и добар пример.

Бог је употребио 15-годишњег дечака без икаквог 
мисионарског искуства и упутио га да подели јеван-
ђеље са особом за коју је знао да ће га прихватити. 
Знам да ослушкивањем Духа можемо наћи људе у 
нашој околини који чекају да сазнају за обновљено 
јеванђеље. Знам да ако помогнемо да се макар само 
једна особа приведе Господу, „колика ће бити радост 
[наша] с њоме у краљевству Оца [нашега]!” (УИЗ 18:15).
Аутор живи у Вашингтону, у САД-у.
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Божанска мисија Исуса Христа: 
Јединорођени Син
Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да поделите. 
Како ће разумевање живота и мисије Спаситеља увећати вашу веру у Њега 
и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? За више 
информација, посетите страницу reliefsociety.lds.org.

Шта ја могу да учиним?
1. Зашто jе важно да разумем 
улоге Исуса Христа?

2. Како  се наша вера увећава 
када држимо своје завете?
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Вера, продица, помоћ

Ово је прва од бројних Порука 
за кућно поучавања која при-

казује видове Спаситељеве мисије.
Наш Спситељ, Исус Христ, 

назван је Јединорођени Син због 
тога што је Он једина особа на 
земљи рођена од стране смртне 
мајке и бесмртног Оца. Насле-
дио је божанске моћи од Бога, 
свог Оца. Од своје мајке, Марије, 
наследио је смртност и био је 
подложан глади, жеђи, умору, 
болу и смрти.1

Зато што је Исус Христ био 
Јединорођени од Оца, могао је 
да положи свој живот и поново 
га узме. Света писма поучавају 
да „кроз Помирење Христово,” 
можемо „стећи васкрсење” ( Jaков 
4:11). Такође учимо да ће сви 
бити уздигнути у бесмртност за 
вечни живот буду ли веровали 
(видети УИЗ 29:43).

Када стекнемо потпуније разу-
мевање тога шта за Исуса значи 
то што је Очев Јединорођени Син, 
наша вера у Христа ће се увећати. 
Старешина Д. Тод Кростоферсон 

из Већа Дванаесторице апостола 
је рекао: „Вера у Исуса Христа је 
уверење и сигурност у (1) Ње-
гов статус Јединорођеног Сина 
Божјег, (2) Његово бесконачно 
Помирење и (3) Његово дословно 
васкрсење.” 2 Савремени пророци 
су сведочили: „[Исус Христ] је 
био . . . Јединорођени Син у телу, 
Откупитељ света.” 3

Из Светих писама
Jев. по Јовану 3:16; Учење и 

завети 20:21–24; Moјсије 5:6–9

Из наше историје
У Новом завету читамо о же-

нама, познатим и непознатим, које 
су живеле по вери у Исуса Хри-
ста, училе и живиле по Његовим 
учењима и сведочиле о Његовом 
службовању, чудесима и величан-
ству. Те жене су постале при-
мерне ученице и важни сведоци у 
делу спасења.

На пример, Марта је имала јако 
сведочанство о Спаситељевом 
божанству када Му је рекла: „Ја 

веровах да си ти Христос син 
Божји који је требало да дође на 
свет” ( Jев. по Јовану 11:27).

Неки од најранијих сведока 
Спаситељевог божанства били 
су Његова мајка, Марија, и њена 
рођака Јелисавета. Убрзо пошто 
је Гаврило посетио Марију, она 
је посетила Јелисавету. Чим је 
Јелисавета чула Маријин поздрав, 
„испуни се Духа светога” ( Јев. по 
Луци 1:41) и посведочила  је да ће 
Марија постати мајка Сина Божјег.
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