
1

Недавно сам посматрао групу људи који су 
вежбали стрељаштво. Док сам посматрао, 
постало ми је јасно да су, ако стварно жели-

те да савладате коришћење лука и стреле, потребни 
време и пракса.

Сматрам да је немогуће развити репутацију врсног 
стрелца гађањем празног зида, а затим цртањем мете 
око места које су погодиле стреле. Морате да научите 
да савладате вештину проналажења мете и гађања у 
центар.

Цртање циљева
Прво гађање, а затим цртање мете може изгледати 

мало апсурдно, али понекад смо ми сами огледало 
таквог понашања у другим животним околностима.

Као чланови Цркве, склони смо да се вежемо за 
јеванђеоске програме, питања, па чак и учења који су 
нам занимљиви, важни, или пријатни. У искушењу смо 
да нацртамо мете око њих, верујући да циљамо у цен-
тар Јеванђеља.

То је лако.
Током векова, примали смо изврсне савете и надах-

нуће од пророка Божјих. Такође примамо усмерење 
и појашњење из различитих црквених публикација, 
приручника и уџбеника. Можемо лако изабрати своју 
омиљену јеванђеоску тему, нацртати мету око ње, и 
фигуративно смо одредили центар Јеванђеља.

Спаситељ појашњава
Тај проблем није јединствен за наше време. У древна 

времена, верске вође проводиле су доста времена у 
каталогизацији, рангирању и расправи о томе која запо-
вест је, од више стотина њих, најважнија.

Једног дана група верских учитеља покушала је да у 
ту полемику укључи Спаситеља. Питали су га да се изја-
сни о питању око кога је мало њих могло да се сложи.

„Учитељу”, питали су Га, „коjа jе наjвећа заповест у 
закону?”

Сви знамо Исусов одговор: „Љуби Господа Бога 
свога свим срцем својим, и свом душом својом, и свом 
мисли својом.

Ово jе прва и наjвећа заповест.
А друга је као и ова: љуби ближњега свога као само-

га себе.
О овим двема заповестима виси сав закон и 

пророци.” 1

Молим вас да обратите пажњу на последњу рече-
ницу: „О овим двема заповестима виси сав закон и 
пророци.”

Спаситељ нам није само показао циљ, него је такође 
идентификовао мету.

Гађање мете
Као чланови Цркве, заветујемо се да ћемо преузети 

на себе име Исуса Христа. Тај завет подразумева да 
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ћемо настојати да учимо о Богу, волимо Га и увећава-
мо своју веру у Њега, поштујемо Га, ходамо Његовим 
путем, и чврсто стојимо као Његови сведоци.

Што више учимо о Богу и осећамо Његову љубав 
према нама, све више схватамо да је бесконачна жртва 
Исуса Христа божански дар од Бога. А Божја љубав нас 
инспирише да користимо пут истинског покајања, који 
води чуду праштања. Овај процес нам омогућава да 
осећамо већу љубав и саосећање за оне око нас. Научи-
ћемо да видимо даље од етикета. Одолеваћемо искуше-
њу да оптужујемо или осуђујемо друге према њиховим 
гресима, слабостима, манама, политичким склоностима, 
верским уверењима, националности или боји коже.

Свакога кога сретнемо гледаћемо као дете нашег 
Небеског Оца -  свог брата или своју сестру.

Комуницираћемо са другима са разумевањем и 
љубављу, чак и са онима које није баш лако волети. 
Туговаћемо са онима тугују и тешити оне којима је 
утеха потребна.2

Схватићемо да нема потребе да се мучимо у вези са 
исправном јеванђеоском метом.

Две велике заповести су мета. О овим двема запове-
стима виси сав закон и пророци.3 Када то прихватимо, 
све остале добре ствари доћи ће на своје место.

Ако су наш примарни фокус, мисли и напори усме-
рени на увећање наше љубави за Свемогућег Бога и 
проширивање нашег срца према другима, можемо 
знати да смо пронашли праву мету и да циљамо у њу 
-  постајући истински ученици Исуса Христа.

НАПОМЕНЕ
1. Maтеј 22:36- 40.
2. Видети Moсија 18:9.
3. Видети Матеј 22:40.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ
Пре него што поделите ову поруку, можете отпе-

вати химну „Our Savior’s Love” (Hymns, бр. 113). Онда 
размотритe да подстакнете оне које посећујете да 
размисле о „метама” у својим животима. Могли 
бисте разговарати о начинима на које две велике 
заповести -  да воле „Господа Бога свога” и „ближње-
га свога као самога себе” (видети Maтеј 22:37, 39) -  
увек воде њихове поступке. Такође можете поделити 
одређене начине на које сте сопствени живот усмери-
ли на Христа и изнети сведочанство о томе како вас је 
то благословило.

МЛАДИ
Осмех чини чуда

Председник Ухдорф идентификује два циља која 
треба да воде наше поступке: љубав према Богу 

и љубав према другима. Међутим, понекад није лако 
волети друге. У вашем животу може бити тренутака 
када је тешко комуницирати са другима -  можда вас 
је неко повредио, или вам је тешко да комуницирате 
или нађете заједнички језик са неким. У тим тренуци-
ма, покушајте да се сетите љубави коју сте осетили од 
стране пријатеља, породице, Небеског Оца, и Исуса 
Христа. Сетите се радости коју сте осећали у тим 
ситуацијама и покушајте да замислите да сви имају 
прилику да осете такву љубав. Не заборавите да је 
свако ћерка Божја или син Божји и да заслужује и 
Његову и вашу љубав.

Размислите о одређеној особи у вашем животу са 
којом вам је било тешко да нађете заједнички језик. 
Укључити их у своје молитве и замолите Небеског 
Оца да им отвори своје срце. Ускоро ћете почети да 
их посматрате на Његов начин: као једно од Његове 
деце које заслужује љубав.

Након што сте се помолили, урадите нешто лепо 
за њих! Можете их позвати на заједничке активности 
или излет са пријатељима. Понудите се да им помог-
нете са домаћим задатком. Или им реците „здраво” 
и насмешите им се. Ситнице могу учинити чудо. . . У 
животима и једних и других!

ДЕЦА
Пун погодак!

Председник Ухдорф каже да је јеванђеље попут 
мете. Треба да се усредсредимо на  најважније 

ствари. Најважнији заповести су да волимо Бога и да 
волимо друге. Ако се усредсредимо на те две ствари, 
сваки пут можемо погодити мету!

Нацртајте на комаду папира велику мету. Нека вам 
један од родитеља прочита следећи списак. Ако се на 
списку налази нешто што нам помаже да волимо Бога 
и друге, онда то упишите или нацртајте у средину 
мете.

Делити играчке
Украсти бомбону
Ићи у Цркву
Назвати некога погрдним именом
Молити се
Загрлити некога
Потући се са браћом или сестрама
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Сврха Потпорног сруштва је 
да „помогне женама да се 

припреме за благослове вечног 
живота,” каже Линда К. Бартон, 
врховна председница Потпорног 
друштва.1 Захваљујући вери, 
породици и помагању учествујемо 
у „важном сегменту овог дела.” 2

Потпорно друштво је „вре-
менско и духовно дело,” каже 
Карол М. Стивенс, прва савет-
ница у врховном председни-
штву Потпорног сруштва. „То 
је оно што су жене чиниле у 
Спаситељево време, и то је оно 
што ћемо наставити да чинимо.” 3

Када се осврнемо на 
Самарјанку на извору која је 
оставила посуду са водом и отр-
чала да каже другима да је Исус 
пророк (видети Joван 4:6–42), 
или на Фиву, која је током живота 
радосно служила другима (видети 
Римљанима 16:1–2), видимо при-
мер жена Спаситељевог времена 
које су играле активну улогу у 

Сврха Потпорног друштва

долажењу Христу. Он нам отва-
ра пут ка вечном животу (видети 
Joван 3:16).

Када се сетимо наших сестара 
пионира из Наувуа, у Илиноису, 
које су се окупиле у кући Саре 
Кимбал 1842. да би оформиле 
сопствену организацију, види-
мо Божији план за усклађивање 
Потпорног друштва са свештен-
ством. Након што је Елајза Р. 
Сноу написала повељу, пророк 
Џозеф Смит ју је прегледао. 
Схватио је да Црква није у потпу-
ности организована док не буду 
организоване и жене. Рекао је 
да је Господ прихватио њихов 
принос али да постоји нешто 
боље. „Организоваћу жене преко 
свештенства по узору на свештен-
ство,” рекао је.4

„Потпорно друштво није било 
само још једна група жена које 
се труде да чине добро у свету. 
Било је другачије. Било је ‘нешто 
боље’ јер је организовано под 

свештеничком влашћу. Његово 
организовање представљало је 
неопходан корак у одвијању 
Господњег дела на земљи.” 5

Додатни стихови и 
информације
УИЗ 25:2–3, 10; 88:73; 
reliefsociety. lds. org
НАПОМЕНЕ
1. Linda K. Burton, у Sarah Jane Weaver, 

„Relief Society Celebrates Birthday and 
More March 17,” Church News, 13. март 
2015, news. lds. org.

2. Linda K. Burton, у Weaver, „Relief Society 
Celebrates Birthday.”

3. Carole M. Stephens, у Weaver, „Relief 
Society Celebrates Birthday.”

4. Joseph Smith, у Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), стр. 11- 12.

5. Daughters in My Kingdom, стр. 16.
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите надахнуће да бисте 
знали шта да поделите.

Вера, продица,  
помоћ

Размислите о следећем:
Како Потпорно друштво 
помаже женама да испуне 
божанску улогу коју Небески 
Отац има за њих и да их води 
ка вечном животу?


