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Наш вољени пророк, председник Томас С. Мон-
сон, поучио нас је да је „љубав сама суштина 
Јеванђеља.” 1

Љубав је толико важна да ју је Исус назвао „прва и 
највећа заповест” и рекао да све остале цртице закона 
и речи пророка почивају на њој.2

Љубав је главни мотив за све што чинимо у Цркви. 
Сваки програм, сваки састанак, сваки поступак чији смо 
део као ученици Исуса Христа, треба да проистиче од 
ове особине –  јер без милосрђа, “чисте љубави Христо-
ве,” нисмо ништа.3

Када умом и срцем то схватимо, када своју љубав 
према Богу и ближњима објавимо -  шта онда?

Да ли су саосећање и љубав према другима довољ-
ни? Да ли објављивање љубави према Богу и нашим 
ближњима задовољава нашу обавезу према Богу?

Парабола о двојици синова
У храму у Јерусалиму првосвештеници и старешине 

јеврејске пришли су Исусу како би га навели да каже 
нешто што би искористили против Њега. Међутим, 
Спаситељ је искористио прилику да им узврати  
причом.

„Један човек је имао два сина,” почео је. Отац је при-
шао првом и рекао му да иде у виноград да ради. Али 
син је одбио. Касније је сину „било жао па је отишао.”

Потом је отац је пришао другом сину и рекао му да 

иде у виноград да ради. Други син га је уверио да ће 
ићи, али није отишао.

Затим се Спаситељ обратио свештеницима и старе-
шинама и упитао: „Који је од те двојице извршио очеву 
вољу?”

Морали су да признају да је то први син - онај који је 
рекао да неће да ићи, али се касније покајао и отишао 
да ради у винограду.4

Спаситељ је искористио ову причу да би нагласио 
важно начело –  они који слушају заповести су они који 
истински воле Бога.

Можда је то разлог из ког је Исус тражио од људи 
да слушају и следе речи фарисеја и књижевника, али 
да не следе њихов пример.5 Ови верски учитељи нису 
чинили онако како су говорили. Волели су да при-
чају о религији, али нажалост, нису разумели њену 
суштину.

Поступци и наше спасење
У једној од последњих лекција својим ученицима, 

говорио им је о последњем суду. Опаки и праведни 
биће раздвојени. Добри ће наследити вечни живот; 
опаки ће бити предати вечној казни.

Која је разлика између ове две групе?
Они који су својим поступцима показали љубав били 

су спашени. Они који то ису учинили, били су про-
клети.6 Истинско обраћење Јеванђељу Исуса Христа 

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  С Е П Т Е М Б А Р  2 0 1 6 .  Г О Д И Н Е

Шта следи  
после љубави?

Председник Дитер Ф. Ухдорф,
други саветник у Првом председништву



2

и његовим вредностима и начелима биће пропраћено 
нашим поступцима у свакодневном животу.

На крају, само изјаве љубави према Богу и ближњи-
ма неће нас квалификовати за узвишење. Јер Исус је 
поучио: „Неће сваки коjи ми говори: Господе! Господе! 
ући у царство небеско; но коjи чини по вољи оца мога 
коjи jе на небесима.” 7

Шта следи после љубави?
Одговор на питање „Шта после љубави?” може бити 

једноставан и директан. Ако заиста волимо Спаситеља, 
своја срца окрећемо ка Њему, а онда ходамо путем 
учеништва. Када волимо Бога, настојаћемо да држимо 
Његове заповести.8

Ако заиста волимо своје ближње, трудимо се да 
„помажемо сиромашнима и угроженима, болеснима и 
унесрећенима.” 9 Јер они који чине ова несебична дела 
самилости и служења,10 следбеници су Исуса Христа.

То је оно што следи после љубави.
То је суштина Јеванђеља Исуса Христа.

НАПОМЕНЕ
 1.  Thomas S. Monson, “Love -  the Essence of the Gospel,”  

Liahona, мај 2014, стр. 91.
 2. Видети Јев. по Матеју 22:36- 40.
 3. Видети Moрони 7:46- 47.
 4. Видети Јев. по Матеју 21:28- 32.
 5. Видети Јев. по Матеју 23:3.
 6. Видети Јев. по Матеју 25:31- 46.
 7. Јев. по Матеју 7:21.
 8. Видети Јев. по Joвану 14:15.
 9. УИЗ 52:40.
 10. Видети Moсија 18:8–9.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Ухдорф дефинише истинске ученике 
Исуса Христа као оне који својим поступцима пока-
зују љубав према Њему и према другима. Он нас 
поучава да „ако заиста волимо Спаситеља, своја срца 
окрећемо ка Њему, а онда ходамо путем учени-
штва.” Питајте оне које поучавате на који начин их је 
љубав мотивисала да ходају путем учеништва. Такође 
можете поделити са њима своја искуства. Можете 
размислити о томе да их позовете да се моле за више 
милосрђа и снаге да поступају из љубави.

МЛАДИ
Држање заповести и љубав  
према другима

Када размишљамо о љубави често нам напамет 
падају романтични филмови, чоколада и цвеће. Али 

љубав –  истинска љубав –  много је дубља и несебичнија 
од тога. Исус Христ је живео за нас и умро за нас због 
своје љубави према нама. У ствари, две највеће запове-
сти су да волимо Бога и све друге (видети Maтеј 22:36- 
40). Али како можемо показати другима да их волимо?

Председник Ухдорф дели параболу о двојици 
синова, једном који ради за свог оца и другог који то 
не чини. Спаситељ истиче да само син који је послу-
шао оца га заиста воли. Исто тако, када смо послушни 
Божјим заповестима, показујемо да Га волимо и да 
желимо да Му се вратимо.

Али како показујемо да волимо све остале? Пред-
седник Ухдорф објашњава такође да „ако заиста 
волимо своје ближње, трудимо се да ‘помажемо 
сиромашнима и угроженима, болеснима и унесреће-
нима.’ Јер они који чине ова несебична дела самило-
сти и служења, следбеници су Исуса Христа.”

Стога, када следећи пут видите родитеља, брата 
или сестру, или пријатеља, размислите о томе да им 
служите како бисте им показали своју наклоност. Не 
само да ћете усрећити себе и њих, него ћете усрећити 
и свог Оца на Небу.

ДЕЦА
Показивање љубави

Исус је испричао причу о једном оцу и његова два 
сина. Отац је радио у винограду и затражио је 

помоћ од своја два сина. Први син је најпре одбио, 
али је касније дошао да помогне у винограду. Други 
син је рекао да ће помоћи, али то није учинио. Исус 
је поучио да је први син показао више љубави према 
оцу тако што је био послушан.

Одглумите ову причу! Затим напишите или нацр-
тајте три ствари које можете учинити да бисте показа-
ли своју љубав према Небеском Оцу.
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Наш Небески Отац установио је 
породице како би нам помо-

гао да поучавамо исправна начела 
у атмосфери љубави. Председник 
Томас С. Монсон је рекао: „Похва-
лите своје дете и загрлите га; 
чешће говорите „Волим те”; увек 
изразите своју захвалност. Ника-
да не дозволите да проблем који 
треба решити постане важнији од 
особе коју треба волети.” 1

Сузан В. Танер, бивша врховна 
председница Младих жена је поу-
чила: „Наш Отац на Небу предста-
вља модел који треба да следимо. 
Он нас воли, поучава, стрпљив 
је са нама, и даје нам слободу 
избора... Понекад се дисципли-
новање, што значи поучавање, 
брка са критиковањем. Деца -  као 
и људи свих узраста -  брже ће 
променити своје понашање захва-
љујући љубави и охрабрењу него 
критиковању.” 2

„Ако имамо породични моли-
тву, проучавамо Света писма, одр-
жавамо породично кућно вече, 
имамо свештеничке благослове и 

Родитељство је света дужност

светкујемо дан Шабата,” рекао је 
старешина Квентин Л. Кук из Већа 
дванаесторице апостола, „наша 
деца . . . биће припремљена за 
вечни дом на небу, без обзира 
на оно што их може задесити у 
тешком свету.” 3

Додатни стихови
1. Нефи 8:37; 3. Нефи 22:13;  
УИЗ 93:40; 121:41

Приче наших савременика
„Читао сам новине када је 

један од мојих младих унука сео 
поред мене,” рекао је старешина 
Роберт Д. Хејлс из Већа дванае-
сторице апостола. „Док сам читао 
био сам одушевљен што чујем 
његов сладак глас у позадини. 
Замислите моје изненађење када 
се неколико тренутака касније 
угнездио између мене и новина. 
Додирујући ми лице рукама и 
прислањајући ми нос уз мој упи-
тао: ‘Деда! Да ли си ту?’

. . . Бити ту значи разумети срца 
наших младих и контактирати са 

њима. А контактирати са њима 
значи не само причати са њима 
него и радити нешто заједно са 
њима...

Морамо планирати и искори-
стити тренутке за поучавање...

Што дуже живим, све више 
препознајем да су тренуци 
поучавања у мојој младости, 
посебно они од стране мојих 
родитеља, обликовали мој 
живот и од мене направили оно 
што јесам.” 4
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите надахнуће да бисте знали 
шта да поделите. Како ће разумевање прогласа „Породица: Проглас свету” 
увећати вашу веру у Бога и благословити оне о којима бринете преко кућног 
поучавања? За више информација посетите reliefsociety. lds. org.

Вера, продица, помоћ

Размислите о следећем:
Зашто се Јеванђеље најбоље 
поучава речима и примером 
љубави?


