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Пре неколико година пријатељ по имену 
Луис испричао ми је причу о својој осећај-
ној, благој мајци. Када је преминула, својим 

синовима и ћеркама није оставила материјално богат-
ство него наслеђе обиља у примеру, у жртвовању и 
послушности.

Након говора на сахрани и тужне поворке до 
гробља, сада већ одрасла деца прегледала су оскудну 
имовину коју је мајка оставила. Ту је Луис пронашао 
поруку и кључ. У поруци је писало: „У углу спаваће 
собе, у доњој ладици мог ормана, налази се мала кути-
ја. У њој је благо мог срца. Овај кључ отвара кутију.”

Сви су се питали шта је њихова мајка је имала од 
толике вредности да би ставила под кључ.

Кутија је извађена из свог скровишта и пажљиво 
откључана. Када су Луис и остали прегледали садржај 
кутије, пронашли су слику сваког детета, са именом и 
датумом рођења. Луис је потом извукао ручно рађену 
честитку у облику срца. Невештим, детињим рукопи-
сом, који је препознао као свој, биле су написане речи 
које је написао пре 60 година: „Драга мајко, волим те.”

Срца су им била дирнута, гласови смекшали, а очи 
су засузиле. Мајчино благо била је њена вечна поро-
дица. Њена снага почива на чврстом темељу речи 
„волим те.”

У данашњем свету, темељ љубави нигде није толи-
ко потребан као у дому. И свет нигде неће наћи 
бољи пример тог темеља него у домовима светаца 

последњих дана који су љубав учинили средиштем свог 
породичног живота.

Онима од нас који се изјашњавају као следбеници 
Спаситеља Исуса Христа, Он је дао ово далекосежно 
упутство:

„Нову вам заповест даjем да љубите jедан другога, 
као што ја вас љубих, да се и ви љубите међусобно.

По том ће сви познати да сте моји ученици ако узи-
мате љубав међу собом.” 1

Да бисмо држали заповест да волимо једни друге, 
морамо се опходити једни према другима са саосећа-
њем и поштовањем, показујући своју љубав у свакод-
невним поступцима. Љубав нуди лепу реч, стрпљив 
одговар, несебично поступање, ухо које разуме, срце 
које прашта. У свим нашим односима, ови и други 
слични поступци помоћи ће да љубав у нашим срцима 
буде очигледна.

Председник Гордон Б. Хинкли (1910–2008) је при-
метио: „Љубав . . . је златна посуда на крају дуге. Ипак, 
више је од завршетка дуге. Љубав је и на почетку, и из 
ње извире лепота која се пружа небом за време олујног 
дана. Љубав је сигурност за којом деца плачу, чежња 
младих, лепак који везује брак, и мазиво који спречава 
разорно трење у кући; она је мир у старости, сунце 
наде која се пробија кроз смрт. Како су богати они који 
уживају у заједништву са породицом, пријатељима, 
црквом, и комшијама.” 2

Љубав је сама суштина Јеванђеља, најплеменитија 
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особина људске душе. Љубав је лек за нездраве поро-
дице, болесне заједнице, и онемоћале државе. Љубав 
је осмех, талас, љубазан коментар, и комплимент. 
Љубав је жртвовање, служење, и несебичност.

Мужеви, волите своје супруге. Опходите се према 
њима са достојанством и поштовањем. Сестре, волите 
своjе мужеве. Опходите се према њима са поштовањем 
и охрабрењем.

Родитељи, волите своју децу. Молите се за њих, поу-
чавајте их и износите им сведочанство. Децо, волите 
своје родитеље. Показујте им поштовање, захвалност 
и послушност.

Без чисте љубави Христове, саветује Мормон, 
„ништа [смо].” 3 Моја је молитва да ћемо следити 
Мормонов савет да се молимо Оцу свом снагом срца, 
да се испунимо оном љубављу коју је Он подарио 
свима онима који су прави следбеници Сина Његовог, 
Исуса Христа, да бисмо постали синови Божји, и да 
када се Он појави, будемо попут Њега.4

НАПОМЕНЕ
1. Joван 13:34–35.
2. Gordon B. Hinckley, „And the Greatest of These Is Love,”  

Ensign, март 1984, стр. 3.
3. Moрони 7:46; такође видети стих 44.
4. Moрони 7:48.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Монсон нас поучава важности пока-
зивања истинске Христове љубави, нарочито у 
дому. Замолите оне које посећујете да се окупе као 
породица и поразговарају о начинима на које могу 
показивати више љубави једни другима. Можете их 
подстаћи да изаберу једну од ових идеја и исплани-
рају да је спроведу у дело као породица. На пример, 
чланови породице могу се потрудити да изврше 
тајно дело служења за другог члана породице сваке 
недеље. Можете их замолити да касније размисле о 
томе како се могу потрудити да достигну свој циљ да 
увећају љубав у свом дому.

МЛАДИ
Молитва за мир
Сара Т.

Моји родитељи често су присуствовали састанци-
ма после цркве, а ја бих чувала своја три млађа 

брата и помагала им у прављењу ручка -  иако су често 
били раздражљиви и гладни. Обично бих, ако би 
почели да се свађају, могла брзо да решим мали про-
блем. Међутим, понекад је било тешко да их смирим 
када би већ почели да се туку, јер бих се узнемирила.

Једног поподнева, мојој браћи је било посебно 
тешко да се сложе. Открила сам да моја настојања да 
их помирим само погоршавају ствари јер сам била 
узнемирена. Стога сам направила себи ручак и пре-
стала да говорим. На крају сам најавила: „Сада ћу се 
помолити. Можете ли се смирити на тренутак?” Када 
су се сместили, замолила сам за благослов за храну. 
Пре завршетка молитве, додала сам: „И молим те 
да нам помогнеш да будемо миротворци.”

У почетку је изгледало као да нису чули и поново 
су почели да се туку. Била сам љута, али сам знала да 
треба да будем пуна љубави и смирена колико год је 
то могуће, јер сам се управо помолила за мир. Минут 
касније сам се осећала смирено. Ћутке сам јела и 
дечаци су коначно престали да се туку. Схватила сам 
да је мир који сам осећала одговор на једноставну 
молитву. Молила сам се да будем миротворац и мој 
небески Отац ми је помогао да останем мирна када 
сам била у великом искушењу да вичем. Знам да нам 
Он заиста може подарити мир.
Ауторка живи у Аризони, у САД- у.

ДЕЦА
Истинско благо

Председник Монсон је испричао причу о мајци која 
је имала посебну кутију за драгоцености. Када су 

деца отворила кутију, пронашла су сопствене слике. 
Мајчино благо била је њена породица!

Право благо није злато или накит -  то су особе које 
волите. Кога ви волите? Нацртајте кутију за драгоце-
ности, са њиховим сликама или њиховим именима 
у кутији.
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Разумевање да је наш небески 
Отац дао свог Јединородног 

Сина да бисмо ми имали бесмрт-
ност и потенцијал за вечни живот 
помаже нам да осећамо Божју 
бесконачну и несхватљиву љубав 
према нама. Наш Спаситељ нас 
такође воли.

„Ко ће нас раставити од љубави 
Христове? . . .

Јер знам јамачно да ни смрт, 
ни живот, ни анђели, ни погла-
варства, ни силе, ни садашње, 
ни будуће,

ни висина, ни дубина, ни 
друга каква ствар не може нас 
раздвојити од љубави Божје која је 
у Христу Исусу, Господу нашему” 
(Римљанима 8:35, 38- 39).

О помирењу Исуса Христа, 
старешина Д. Тод Кристоферсон 
из Већа дванаесторице апостола 
је рекао: „Спаситељева патња у 
Гетсеманији и његова агонија 

Христово помирење је  
доказ Божје љубави

на крсту откупљују нас од гре-
ха задовољавајући захтеве које 
правда има над нама. Он показује 
милост и опрашта онима који се 
покају. Помирење Исуса Христа 
такође задовољава дуг који нам 
правда дугује исцељујући нас и 
надокнађујући сваку патњу коју 
смо недужно поднели. ‘Јер гле, Он 
подноси боли свих људи, да, боли 
свих живих створења, и мушкара-
ца и жена и деце, који припадају 
породици Адамовој’ (2. Нефи 9:21; 
такође видети Aлмa 7:11- 12).” 1

Христ нас је урезао на својим 
длановима (видети Исаија 49:16). 
Линда К. Бартон, врховна пред-
седница Потпорног друштва, 
каже: „Тај узвишени чин љубави 
треба да свакога од нас спусти 
на колена у понизној молитви 
захвалности небеском Оцу што 
нас је толико волео да је послао 
свог Јединородног и савршеног 

Сина да пати за наше грехе, 
наше боли, и за све што се чини 
неправедним у нашем личном 
животу.” 2

Додатни стихови и 
информације
Joван 3:16; 2. Нефи 2:6- 7, 9; 
reliefsociety. lds. org

НАПОМЕНЕ
1. D. Todd Christofferson, “Redemption,” 

Liahona, мај 2013, стр. 110.
2. Linda K. Burton, “Is Faith in the 

Atonement of Jesus Christ Written in Our 
Hearts?” Liahona, нов. 2012, стр. 114.

© 2017 by Intellectual Reserve, Inc. Сва права су задржана. Штампано у Немачкој. Одобрење за енглески језик: 6/16. Превод одобрен: 6/16.  
Наслов оригинала: Visiting Teaching Message, February 2017. Serbian. 97922 202

Уз молитву проучите овај материјал и тражите надахнуће да бисте  
знале шта да поделите.

Вера, продица, помоћ

Размислите о следећем:
Како можемо изразити своју 
захвалност и љубав према 
Богу и Исусу Христу за дар 
помирења нашег Спаситеља?


