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Служење и вечни живот

Спаситељ је наш пример несебичног слу-
жења. Његов савршен живот био је посвећен 
служењу Небеском Оцу и свој деци Његовог 

Оца. Зајдничка сврха Оца и Сина је да свима нама 
дарују бесмртност и благослов вечног живота (по-
гледати Moјсије 1:39).

Да бисмо се оспособили за вечни живот, морамо 
се променити кроз помирење Исуса Христа—по-
ново родити и очистити од греха. Међутим, мала 
деца, млађа од осам година, безгрешна су и от-
купљена Помирењем (погледати Moсија 3:16, 21; 
Moрони 8:10–12).

За све нас који смо досегли узраст одговорности, 
постоји диван план који нам омогућава да се очи-
стимо од греха и припремимо за вечни живот. Та 
припрема почиње крштењем од стране свештеничке 
власти и примањем Светог Духа. Потом се увек мо-
рамо сећати Спаситеља и држати заповести које нам 
је дао.

Цар Венијамин је у Мормоновој књизи говорио 
свом народу о радости која долази од осећаја пра-
штања греха кроз Помирење Исуса Христа. Онда их 
је поучавао о томе како да би задржали опроштење 
својих греха морају поучавати своју децу да служе 
једни другима и да морају бити великодушни како 
би могли да задовоље временске и духовне потребе 
људи у свом окружењу. (Погледати Мосиjа 4:11–16.)

Такође је поучавао: „А гле, казуjем вам ово да 
научите мудрост, да научите како сте, кад служите 
ближњему своме, само Богу своме у служби” (Moсија 
2:17).

Исус је ишао и поучавао своје јеванђеље и чинио 
добро (погледати Дела 10:38). Исцељивао је болесне. 
Подизао jе мртве. Својом моћу нахранио је хиљаде 
људи када су били гладни и без хране (погледати 
Maтеј 14:14–21; Joван 6:2–13). После свог васкрсења 
дао је храну неколицини својих апостола када су 
дошли на обалу Галилејског мора (погледати Joван 
21:12–13). У обе Америке је исцељивао болесне и 
благосиљао децу, једно по једно (погледати 3. Нефи 
17:7–9, 21).

Апостол Јаков нас је поучио како жеља да служимо 
другима потиче од наше захвалности за оно што је 
Господ учинио за нас:

„Али који провиди у савршени закон слободе и 
остане у њему, и не буде заборавни слушач, него 
творац дела, онај ће бити блажен у делу своме....

Јер вера чиста и без мане пред Богом и оцем јесте 
ова: Обилазити сироте и удовице у њиховим нево-
љама, и држати себе неопогањена од света” ( Jaко-
вљева 1:25, 27).

Једна потврда да се прочишћавате је већа жеља да 
служите другима у Спаситељево име. Кућно поу-
чавање и посећивање постаје више радост, а мање 
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напор. Откривате да чешће волонтирате у локал-
ној школи или помажете у бризи за сиромашне у 
вашој заједници. Мада можда имате мало новца да 
дате онима који имају мање, желите да имате више 
да бисте могли дати више (погледати Moсија 4:24). 
Схватате да сте спремнији да служите својој деци и 
покажете им како да служе другима.

Док се ваша природа мења, осећаћете жељу да 
пружите већу службу без очекивања признања. По-
знајем Спаситељеве ученике који су даровали велики 
новац и службу са одлучношћу да нико осим Бога и 
њихове деце не зна за то. Бог је препознао њихово 
служење благосиљајући их у овом животу и благо-
словиће их у вечном животу који ће доћи (погледати 
Maтеј 6:1–4; 3. Нефи 13:1–4).

Када сте држали заповест да служите другима 
(погледати Maтеј 22:39), осетили сте промену у 
својим осећањима поноса. Спаситељ је укорио своје 
апостоле када су се препирали о томе ко ће бити 
највећи међу њима. Рекао је:

„Нити се зовите учитељи; је је у вас један учитељ, 
Христос.

А највећи између вас да вам буде слуга” (Maтеј 
23:10–11).

Спаситељ нас учи како можемо научити да слу-
жимо другима. Он је служио савршено, и ми морамо 
научити да служимо онако како је Он поучавао —ре-
дак по редак (погледати УИЗ 93:12–13). Молићемо се 
од свег срца да волимо своје непријатеље онако како 
их Он воли (погледати Maтеј 5:43–44; Moрони 7:48). 
Онда можемо напокон бити припремљени за вечни 
живот са Њим и нашим Небеским Оцем.

Обећавам да можемо служити савршеније када 
следимо Спаситељева учења и пример.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Старешина М. Расел Балард из Већа Дванаесто-
рице апостола охрабрио нас је да се молимо за при-
лике да служимо: „У својој јутарњој молитви сваког 
новог дана, замолите Небеског Оца да вас наведе 
да препознате прилику да служите неком од Његове 
драгоцене деце. Онда проводите дан . . . у потрази за 
неким коме ћете помоћи” (“Be Anxiously Engaged,” 
Ensign или Liahona, нов. 2012, стр. 31). Размислите о 

томе да позовете оне које поучавате да поставе циљ 
да се моле сваког јутра за прилике да служе, а затим 
да их траже током дана.

МЛАДИ
Одговор на њену молитву
Сифилиле Кхумало

Једне вечери посетила ме је пријатељица друге 
вероисповести. Обично сама проучавам Света 

писма, па сам их то вече изнела за проучавање. Била 
сам подстакнута да је позовем да ми се придружи, 
али сам се плашила па сам почела да их проучавам 
сама. Знала сам да сам занемарила подстицаје Духа. 
После неколико минута опрезно сам упитала: „Да ли 
би желела да проучаваш Света писма са мном?” Моја 
пријатељица је без оклевања одговорила: „Да.”

Потом смо читале Мормонову књигу. Поставила 
ми је неколико питања, и могла сам да осетим како 
ме Дух води док сам одговарала. Изнела сам своје 
сведочанство о истинитости Мормонове књиге. Пошто 
сам то учинила, рекла ми је: „Плакала сам и била 
уплашена целог дана. Управо сам се молила Богу за 
помоћ када си ме упитала да читам Света писма са 
тобом. Сада се осећам много боље. Хвала ти.”

Господ ме је употребио да одговорим на молитву 
једног његовог детета у невољи и служим му. Знам 
да су ти подстицаји божанска упутства мудрог, вели-
чанственог Оца. Када оставимо своје страхове омогу-
ћавамо Му да преко наше послушности покаже своју 
моћ.
Ауторка живи у Гаутенгу, у Јужној Африци.

ДЕЦА
Потражите начине за служење

Можете одлучити да следите пример Исуса 
Христа и служите другима. Нацртајте себе како 

служите члану породице или пријатељу и ставите свој 
цртеж на место са ког вас може подсећати да будете 
љубазни свакога дана.

© 2014 by Intellectual Reserve, Inc. Сва права су задржана. Printed in 
Germany. Одобрење за енглески језик: 6/13. Превод одобрен: 6/13.  
Наслов оригинала: First Presidency Message, March 2014. Serbian.  
10863 202



П О Р У К А  З А  К У Ћ Н О  П О У Ч А В А Њ Е  З А  М А Р Т  2 0 1 4 .  Г О Д .

© 2014 by Intellectual Reserve, Inc. Сва права су задржана. Printed in Germany. Одобрење за енглески језик: 6/13. Превод одобрен: 6/13.  
Наслов оригинала: Visiting Teaching Message, March 2014. Serbian. 10863 202

Вера, продица, помоћ

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

Када схватимо да је Исус Христ 
светлост света, увећаћемо 

нашу веру у Њега и постати све-
тло другима. Христ је сведочио 
о својој улози истинског светла 
које обасјава сваког мушкарца [и 
жену] који дође на свет (УИЗ 93:2) 
и тражио да „подигнемо светло 
[Његово] да сија свету” (3. Нефи 
18:24).

Наши пророци су такође 
сведочили о Христовом светлу. 
Председник Хенри Б.  Аjринг, 
први саветник у Првом председ-
ништву, рекао је: „Сваки пут када 
одлучите да се трудите да живите 
што више попут Спаситеља, ваше 
сведочанство ће бити ојачано. Ко-
начно ћете лично знати да је Он 
светлост света ... Одражаваћете 
пред другима Христову светлост у 
свом животу.” 1

Старешинa Квентин Л. Кук, из 
Већа Дванаесторице апостола 
говорио је о нама као о светло-
сти света: „Треба да заштитимо 

Божанска мисија Исуса Христа: 
Светло света
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 reliefsociety.lds.org.

своје породице и будемо на челу, 
заједно са људима свих верских 
заједница и људима добре воље, 
у чињењу свега што можемо 
широм света, да бисмо сачували 
светло, наду и морал у нашим 
заједницама.” 2

Из Светих писама
Joван 8:12; УИЗ 50:24; 115:5

Из наше историје

Светице последњих дана и 
данас настављају да подижу 

своје светло.
На 80. спрату једног солитера у 

Хонг Конгу, у Кини, сестра самица 
са физичким инвалидитетом — 
једина светица последњих дана 
у својој породици — створила је 
дом који је небо где она и по-
сетиоци могу да осећају утицај 
Духа. Своја Света писма, при-
ручнике за Потпорно друштво и 
песмарицу држи надохват руке. 
Путовала је у храм да би извр-
шила обреде за своје претке.3

У Бразилу једна праведна мајка 
је подизала своју децу у светлу 

јеванђеља. Песме из Школице 
испуњавале су атмосферу у 
њеном дому од црвене цигле, 
а слике храмова, Божјих про-
рока и Спаситеља из часописа 
Liahona покривале су зидове. 
Она и њен муж су се жртвовали 
да би се запечатили у храму 
како би њихова деца могла да 
се роде у завету. Њена стална 
молитва била је да јој Господ 
помогне да подиже своју 
децу у светлу, истини и снази 
јеванђеља.4
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Шта ја могу учинити?
1. Поразговарајте о томе шта 
данас значи бити светло свету.

2. Размислите о томе како 
ће вам слеђење Христовог 
светла помоћи да поднесете 
искушења.


