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На сваком причесном састанку имамо повласти-
цу да обећамо Небеском оцу да ћемо се увек 
сећати Спаситеља и држати Његове заповести 

како би Његов Дух био са нама (видети Moрони 4:3; 
5:2; УИЗ 20:77, 79). Сећање на Њега ће увек природно 
бити са нама када преузмемо на себе Његово име. То 
чинимо на много начина али нарочито када служимо у 
Његово име, читамо Његове свете речи и молимо се да 
сазнамо шта Он жели да чинимо.

То ми се догодило док сам обављао крштење једног 
младића. Знао сам да су ме Спаситељеве заређене слуге 
позвале да као мисионар поучавам Његово Јеванђеље 
и да сведочим о Њему и Његовој истинитој Цркви. Мој 
мисионарски сарадник и ја обећали смо младићу да ће 
бити очишћен моћу помирења Исуса Христа када се 
покаје са вером у Спаситеља и крсти  га један од  
Његових овлашћених слугу.

Када сам подигао младића из базена за крштење, 
прошапутао ми је на уво: „Чист сам, чист сам.” У том 
тренутку сетио сам се Спаситељeвог крштења од стране 
Јована Крститеља у реци Јордану. Штавише, сетио сам 
се да обављам спасоносно дело васкрслог и живог Спа-
ситеља –  похођен Светим Духом, попут Јована.

За мене и за свакога од нас, сећање на Спаситеља 
може бити више од ослањања на наше знање и иску-
ства са Њим. Можемо свакодневно да доносимо одлуке 
које нас истог тренутка приближавају Њему.

Најједноставнија одлука је читати Света писма. Тиме 
можемо стећи осећај Његове близине. За мене, бли-
скост најчешће долази када читам Мормонову књи-
гу. У првим минутима читања поглавља из 2. Нефија, 
чуо сам у глави гласове Нефија и Лехија како описују 
Спаситеља као да су Га лично познавали. Појављује се 
осећај блискости.

За вас, нека друга места у Светим писмима могу вас 
посебно привући Њему. Али где год и кад годчита- 
те реч Божју, понизно и са правом намером да се 
сећате Спаситеља, увећаћете своју жељу да преузмете 
Његово име на себе у свакодневном животу.

Та жеља ће променити начин на који служите у 
Господњој Цркви. Молићете се Небеском оцу да вам 
помогне да увеличате чак и позив који вам се чини 
мали. Помоћ коју ћете затражити јесте способност да 
заборавите на себе и фокусирате се више на оно што 
Спаситељ жели за оне којима сте позвани да служите.

Осетио сам Његову руку и Његову близину у служби 
са својом децом када сам се молио да знам како да им 
помогнем да пронађу мир који само Јеванђеље доноси. 
У таквим тренуцима нисам се бринуо о томе да се при-
кажем као успешан родитељ, него сам веома бринуо о 
успеху и добробити своје деце.

Жеља да онима којима служимо дамо оно што би им 
Спаситељ дао, води до молитви које су молба Небе-
ском оцу, заиста у име Исуса Христа. Када се тако 
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молимо -  у име Спаситеља, са вером у Њега – Отац 
одговара. Он шаље Светог Духа да нас води, теши и 
подстиче. Због тога што Дух увек сведочи о Спаситељу 
(видети 3. Нефи 11:32, 36; 28:11; Eтер 12:41), наша спо-
собност да волимо Господа свим срцем, умом и снагом 
се увећава (видети Maрко 12:30; Лука 10:27; УИЗ 59:5).

Благослови свакодневног и присутног сећања дола-
зиће полако и стално док будемо служили Њему, гости-
ли се Његовом речју и молили се са вером у Његово 
име. И то сећање ће нас обликовати како бисмо поста-
ли истински ученици Господа Исуса Христа у Његовом 
царству на овој земљи –  а касније и са Његовим Оцем у 
величанственом свету који ће доћи.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Ајринг нас саветује да се увек сећамо 
Спаситеља доношењем свакодневних одлука да Му се 
приближимо. Са онима које поучавате можете прочи-
тати причесне молитве које помињу завет да се увек 
сећате Њега (видети Moрони 4:3; 5:2; УИЗ 20:77, 79). 
Позовите оне који поучавате да напишу списак ствари 
које би могли урадити сваког дана како би се сећали 
Спаситеља. Можете их такође позвати да се моле 
Небеском оцу за успех и добробит других. Можете 
се молити за њих на исти начин.

МЛАДИ
Сећати се Господа свакога дана

Пријатељи, задужења, домаћи задаци, ТВ -  има 
толико тога што захтева нашу пажњу. Али, сваке 

недеље обећавамо Небеском Оцу „да се увек сећамо 
[Његовог Сина, Исуса Христа]” (УИЗ 20:79).

Председник Ајринг каже да можемо „свакодневно 
да доносимо одлуке” које ће нам помоћи да се сећамо 
Спаситеља. Размислите о томе да овог месеца има-
те за циљ да се више сећате Спаситеља сваког дана. 
Можете направити календар и обавезати се да ћете 
свакога дана урадити нешто да бисте изградили свој 
однос са Њим. Председник Ајринг наводи ствари попут 
читања Светих писама, молитви са вером и служења 
Спаситељу и другима. Ту је и писање дневника, прису-
ствовање црквеним састанцима, слушање генералне 
конференције, одлазак у храм, певање химни –  листа 
се наставља! Када се свакодневно сећамо Спаситеља, 
председник Ајринг обећава да ће „благослови. . . дола-
зити полако и стално. . . [и] обликовати нас како бисмо 
постали истински ученици Господа Исуса Христа.”

ДЕЦА
Пуно љубави

Када читамо Света писма или се молимо, можемо 
осетити колико нас Небески отац и Исус воле. 

Нацртајте неколико малих срца унутар већег срца. 
Обојите једно срце сваки пут када се молите или 
читате Света писма. Шта још можете учинити да бисте 
осећали блискост са Небеским Оцем и Исусом?
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„Истина је да нема савршених 
породица. . . ,” рекао је пред-

седник Дитер Ф. Ухдорф, други 
саветник у Првом председништву. 
Без обзира на проблем са којим 
се суочава ваша породица, ма шта 
морали да урадите да бисте га 
решили, почетак и крај решења је 
милосрђе, чиста љубав Христова.” 1

О онима који не учествују пот-
пуно у Јеванђељу, Линда К. Бар-
тон, бивша врховна председница 
Попорног друштва, рекла је: „Небе-
ски отац воли сву своју децу. . . Без 
обзира где су -  на путу или ван пута 
–  Он их жели код куће.” 2

„Колико год да су [ваша деца] 
непослушна. . . када говорите или 
разговарате са њима, не чините 
то са љутњом, не чините то 
оштро, у духу осуде,” поучио је 
председник Џозеф Ф. Смит (1838- 
1918). Обраћајте им се љубазно.” 3

Старешина Брент Х. Нилсон 
из Седамдесеторице поновио 
је Спаситељево упутство за оне 

Показивање љубави  
према онима који застране

који имају 10 сребреника а изгубе 
један: „Тражите док га не нађе-
те. Када је изгубљен ваш син 
или ваша ћерка, ваш брат или 
ваша сестра, . . . након свега што 
можемо учинити, волимо ту особу 
свим срцем. . .

Надам се да ћемо и ви и ја при-
мити откривење како бисмо знали 
како да на најбољи начин приђе-
мо онима у нашим животима који 
су изгубљени и, када је то потреб-
но, да имамо стрпљење и љубав 
нашег Оца на небу и Његовог 
Сина, Исуса Христа, док волимо, 
надзиремо и чекамо изгубљеног.” 4

Председник Хенри Б. Ајринг, 
први саветник у Првом председ-
ништву, рекао је: „Молио сам се 
с вером да ће неко кога волим 
тражити и осетити моћ помире-
ња. Молио сам се са вером да ће 
им анђели у људском облику доћи 
у помоћ, и дошли су.

„Бог је осмислио начине да 
спаси свако своје дете.” 5
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите надахнуће да бисте знале 
шта треба да поделите. Како ће разумевање сврхе Потпорног друштва 
припремити ћерке Божје за благослове вечног живота?

Размислите о следећем:
Како можемо наставити да 
показујемо милосрђе према 
онима који не желе да живе по 
јеванђеоским начелима?

Вера, продица, помоћ


