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Служите Господу  
са љубављу

Господ Исус Христ је поучавао: „Јер ко хоће 
живот свој да сачува, изгубиће га; а ко изгуби 
душу своју мене ради онај ће је сачувати” 

(Лука 9:24).
„Верујем,” рекао је председник Томас С. Монсон, 

„да нам Спаситељ говори да уколико не изгубимо 
себе у служењу другима, сврха наших личних жи-
вота је мала. Они који живе само за себе коначно се 
смежурају и фигуративно изгубе свој живот, док они 
који изгубе себе у служењу другима расту и напре-
дују – и у ствари спасу свој живот.” 1

У следећим одломцима из службеништва пред-
седника Монсона, он подсећа свеце последњих дана 
да су они Господње руке и да благослови вечности 
очекују оне који служе другима.

Служење у храму
„Када обављамо заступничке обреде за оне који 

су прешли на другу страну вела, пружамо важну 
службу. У многим случајевима не познајемо оне за 
које обављамо ово дело. Не очекујемо захвалност, 
нити смо сигурни да ће они прихватити оно што им 
нудимо. Ипак служимо, и у том процесу постижемо 
оно што долази захваљујући само таквом напору. 
Буквално постајемо спаситељи на планини Сион. Као 

што је наш Спаситељ дао свој живот као заступничку 
жртву за нас, тако ми, у мањој мери, чинимо исто 
када обављамо заступнички рад у храму за оне који 
немају начина да напредују, уколико ми који смо на 
земљи не учинимо нешто за њих.” 2

Ми смо Господње руке
„Моја браћо и сестре, окружени смо онима којима 

је потребна наша пажња, охрабрење, подршка, 
утеха и љубазност – било да су чланови породице, 
пријатељи, познаници или странци. Ми смо Го-
сподње руке овде на земљи, са налогом да служимо 
и подижемо Његову децу. Он зависи од сваког  
од нас ...

То служење на коjе смо сви позвани јесте служење 
Господу Исусу Христу.” 3

Служење у сенци Спаситеља
„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’ 
[3. Нефи 27:21].

Ми благосиљамо друге када служимо у сенци 
„Исуса из Назарета . . . који прође чинећи добро’ 

П О Р У К А  П Р В О Г  П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В А  З А  Ф Е Б Р У А Р  2 0 1 4 .  Г О Д .

Председник  
Томас С. Монсон



2

[Дела 10:38]. Нека нас Бог благослови да пронађемо 
радост у служењу нашем Оцу на Небу док служимо 
Његовој деци на Земљи.” 4 

Потреба за служењем
„Потребно нам је да добијемо прилику да слу-

жимо. За оне чланове који више нису активни или 
оне који су уздржани и нису посвећени, можемо у 
молитви тражити начине да допремо до њих. Молба 
да служе у некој дужности управо може бити под-
стицај који им је потребан да би се вратили у пуну 
активност. Међутим, вође које би могле да помогну 
у томе понекад су неодлучне. Морамо имати на уму 
да се људи могу променити. Могу напустити лоше 
навике. Могу се покајати за преступе. Могу достојно 
носити свештенство. И могу марљиво служити 
Господу.” 5

Да ли чинимо све што треба?
„Свету је потребна наша помоћ. Да ли чинимо 

све што треба? Да ли се сећамо речи председника 
Џона Тејлора: ‘Уколико не величате свој позив, Бог 
ће вас сматрати одговорнима за оне које сте могли 
спасити да сте обављали своју дужност?’ [Teachings of 
Presidents of the Church: John Taylor (2001.), стр. 164]. 
Постоjе ноге коjе треба учврстити, руке које треба 
ухватити, душе које треба охрабрити, срца која 
треба надахнути и бића која треба спасити. Благо-
слови вечности чекају на вас. Ваша повластица  
није да будете посматрачи него учесници на позор-
ници . . . служења.” 6
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ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

„Ако поседујете христолику љубав, бићете боље 
припремљени за поучавање јеванђеља. Бићете на-
дахнути да помогнете другима да упознају Спаситеља 
и следе Га.” 7 Можете се молити за више милосрђа 

према онима које посећујете. Док развијате христо-
лику љубав према њима, бићете способнији да зна-
чајније служите Господу и онима које поучавате.

МЛАДИ
Лето служења
Елизабет Блајт

Једно лето сам провела у страној земљи радећи са 
децом ометеном у развоју. Када сам се први пут 

срела са том децом, била сам веома нервозна. Нисам 
говорила њихов језик, али сам веровала да ће ме 
Дух водити у мојим поступцима. Док сам упознавала 
свако дете схватила сам да језик није препрека за 
љубав. Играла сам се, смејала и правила различите 
предмете са децом и нисам могла да осећам ништа 
осим потпуне љубави према њима. Осетила сам 
љубав коју Небески Отац има према својој деци, а 
радост која ми је испуњавала срце била је неописива.

Кад год служим другима, осећам љубав не само 
према онима којима служим него и према Небеском 
Оцу. Заиста сам спознала да „када сте у служби бли-
жњему своме, само сте Богу своме у служби” (Moсија 
2:17). Сврха мог служења, било да је реч о великим 
пројектима или о малим делима љубазности, била је 
у славу Божју (погледати Maтеј 5:16). Надам се да ће 
људи, док служим другима, препознати моју љубав 
према Небеском Оцу и Христово светло које пламти 
у мени.
Ауторка живи у Вирџинији, у САД-у.

ДЕЦА
Карике љубави

Нека вам одрасла особа помогне да изрежете 28 
танких папирних трака, ширине 2,5 цм и дужине 

20 цм. Свакога дана овог месеца извршите неко дело 
служења како бисте показали своју љубав према не-
коме. Можете помоћи родитељима у сређивању куће 
или написати љубазну поруку комшији.

Свакога дана на једну папирну траку напишите 
како сте служили, а затим крајеве траке залепите 
како бисте добили круг. Своје кругове можете спојити 
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провлачењем једног краја нове траке кроз круг од 
претходног дана пре него што залепите крајеве нове 
траке. Погледајте како ваше карике љубави расту! 
Можете да наставите да увећавате свој ланац слу-
жења и по завршетку фебруара.
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Вера, продица, помоћ

Ово је део серије порука за кућно 
поучавања које приказују видове 
Спаситељеве мисије.

Исус Христ, Добри пастир је 
поучавао:

„Коjи човек од вас имаjући сто 
оваца и игубивши jедну од њих 
не остави деведесет и девет у 
пустињи и не иде за изгубљеном 
док jе не нађе? . . .

Кажем вам, да ће . . . радост 
бити на небу због једног грешника 
који се покаје” (Лука 15:4, 7).

Када схватимо да је Исус 
Христ Добри пастир, наша жеља 
да следимо Његов пример и 
служимо онима у потреби по-
стаје већа. Исус је рекао: „Ја сам 
пастир добри и познајем овце 
своје, и моје мене познају ... И 
полажем живот свој за овце” 
( Joван 10:14–15). Због Христо-
вог помирења, нико од нас неће 
бити толико изгубљен да неће 
моћи да пронађе пут до куће 
(погледати Лука 15).

Председник Томас С. Монсон 
је рекао: „Наша одговорност је да 
бринемо о стаду ... Надам се да 
ћемо сви приступити служењу.” 1

Божанска мисија Исуса Христа: 
Добри пастир
Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање Спаситељевог живота и мисије увећати вашу 
веру у Њега и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања?  
За више информација посетите страницу reliefsociety.lds.org.

Из Светих писама
Псалми 23; Исаија 40:11;  

Moсија 26:21

Из наше историје

Елизабет Ен Витни, која је 
присуствовала првом састанку 

Потпорног друштва, рекла је о 
свом обраћењу 1830. године: 
„Чим сам чула за јеванђеље док 
су га старешине проповедале, 
знала сам да је то глас Доброг па-
стира.” 2 Елизабет је следила глас 
Доброг пастира, па је крштена и 
потврђена.

Ми такође можемо чути глас 
Доброг пастира и делити Његова 
учења са другима. Председник 
Монсон је рекао: „Ми смо Го-
сподње руке на земљи, са налогом 
да служимо и подижемо Његову 
децу.” 3

Управо као што пастир тражи 
изгубљену овцу, и родитељи могу 
тражити дете које је одлутало. 
Председник Џеjмс Е. Фауст (1920–
2007), други саветник у Првом 
председништву је рекао: „Роди-
тељима сломљеног срца, који су 
праведни, марљиви и моле се док 

поучавају своју непослушну 
децу, кажемо да Добри пастир 
пази на њих. Бог зна и разуме 
вашу велику тугу. Има наде.” 4

НАПОМЕНЕ
1. Thomas S. Monson, “Heavenly Homes, 

Forever Families,” Liahona, јун 2006,  
стр. 70.

2. Elizabeth Ann Whitney, у Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011. год.), стр. 128.

3. Thomas S. Monson, “What Have I Done 
for Someone Today?” Liahona, нов. 2009, 
стр. 86.

4. James E. Faust, “Dear Are the Sheep That 
Have Wandered,” Liahona, мај 2003,  
стр. 68.

Шта ја могу да учиним?
1. Како нам сазнање да је 
Спаситељ добри пастир доноси 
мир у живот?

2. На које начине можемо 
послуживати онима који су „из-
губљени” у вези са активношћу 
у Цркви или онима који нису 
наше вере?

3. Како могу пружити подршку 
родитељима чија су се деца уда-
љила од живота по јеванђељу?


