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УСПОСТАВЉАЊЕ 
ЗНАЧАЈНИХ ОДНОСА
Наша способност да се бринемо о другима увећава се када имамо значајан однос са њима.

Позив да послужујемо другима је прилика да са 
њима градимо брижне односе -  врсту односа који 

ће учинити да се комотно осећају да затраже или при-
хвате нашу помоћ. Када уложимо напор да развијемо 
такав однос, Бог је у стању да промени живот обе 
стране тог односа.

„Заиста верујем да нема значајних промена без 
значајних односа, рекла је Шерон Јубанк, прва савет-
ница у врховном председништву Потпорног друштва. 
А да би наши поступци изазвали позитивну промену 
у животима других, рекла је она, морају бити „засно-
вани на искреној жељи да исцељујемо и слушамо, 
сарађујемо и поштујемо”.¹

Значајни односи нису тактика. Они се граде на сао-
сећању, искреним настојањима и „љубави искреној” 
(УИЗ 121:41).2

Начини изградње и јачања односа
„Градимо [односе] са једном по једном осо-

бом, рекао је старешина Дитер Ф. Ухдорф из Већа 

дванаесторице апостола.3 Док тежимо изградњи 
значајних односа са онима којима послужујемо, Свети 
Дух нас може водити. Следећи предлози засновани су 
на обрасцу који је понудио старешина Ухдорф.4

• Учимо о њима.
Председник Езра Тафт Бенсон (1899- 1994) је поучио: 
„Не можете добро служити онима које не познајете 
добро. Предложио је да сазнамо име сваког члана 
породице и упознамо се са важним догађајима попут 
рођендана, благослова, крштења и склапања брака. 
То нам даје прилику да напишемо белешку или позо-
вемо да бисмо честитали члану породице на посеб-
ном успеху или остварењу.5

• Проводите време заједно.
За развијање односа потребно је време. Тражите 
прилике за одржавање контакта. Студије показују да 
је показивање људима да вам је стало од суштинског 
значаја за здраве односе.6 Често посећујте оне којима 
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сте позвани да служите. Разговарајте са њима у 
Цркви. Користите све додатне могућности које имају 
смисла -  као што су е- пошта, Facebook, Instagram, 
Twitter, Skype, телефонски позиви или слање раз-
гледнице. Старешина Ричард Џ. Скот (1928- 2015) из 
Већа дванаесторице апостола говорио је о моћи 
једноставних и креативних израза љубави и подр-
шке: „Често бих, када бих отворио Света писма. . . 
проналазио поруку љубави и подршке [своје супруге] 
Џенин. . . Те драгоцене напомене. . . и даље су непро-
цењиво благо утехе и надахнућа.” 7

Такође, имајте на уму да је за неки однос потребно 
двоје. Можете понудити љубав и пријатељство, али 
веза неће напредовати ако понуда не буде прихваће-
на и узвраћена. Ако друга особа не делује пријемчи-
во, немојте инсистирати на односу. Дајте јој времена 
да увиди ваша искрена настојања, а ако је потребно, 
посаветујте се са својим вођама о томе да је ли зна-
чајан однос и даље могућ.

• Комуницирајте брижно.
Изградња значајних односа захтева да се не задржа-
вамо на површном. Површна комуникација је пуна 
уобичајених разговора о распореду, временским 
приликама и другим безначајним питањима, али 
не укључује дељење осећања, уверења, циљева и 
недоумица неопходних за стварање значајних веза. 
Небески Отац је обликовао ову сврсисходнију врсту 
комуникације тако што је поделио своја осећања 
и планове са својим Сином (видети Joван 5:20) и са 
нама преко својих пророка (видети Aмос 3:7). Међу-
собним дељењем свакодневних догађаја и животних 
изазова под вођством Духа, постижемо захвалност 
једни за друге док проналазимо узајамна интересо-
вања и заједничка искуства.
Слушање је кључни део комуникације који показује 
да вам је стало.8 Када пажљиво слушате, прилика да 
помогнете другима да дођу Христу се увећава када 
стекнете разумевање и увид у њихове потребе и 
када они осећају да их волите, разумете, и осећају се 
сигурно у вашем друштву.

• Цените разлике као и оно што вам је заједничко.
„Неки. . . верују да Црква жели да сваког члана стави 
у исти калуп -  да свако треба да изгледа, осећа, 
мисли и понаша се као и свако други”, рекао је ста-
решина Ухдорф. То би било у супротности са Божјим 

интелектом, који је сваког човека створио другачијим 
од његовог брата, сваког сина другачијим од његовог 
оца.
Црква напредује онда када користимо ову разли-
читост и подстичемо једни друге да развијамо и 
користимо своје таленте за подизање и јачање других 
следбеника.” 9

Да бисмо волели друге онако како Бог воли нас, 
потребно је да покушамо да видимо друге онако 
како их Бог види. Председник Томас С. Монсон 
(1927- 2018) је поучио: „Морамо развити способност 
да не видимо [друге] онаквима какви су сада, него 
онаквима какви могу постати.” 10 Можемо се молити 
за помоћ да видимо друге онако како их Бог види. 
Када се према другима опходимо на основу њиховог 
потенцијала за напредовање, вероватно ће оправда-
ти наша очекивања.11

• Служите им.
Будите осетљиви на потребе оних којима послужу-
јете и будите вољни да приложите своје време и 
таленте, било у време потребе или једноставно због 
тога што вам је стало. Можете бити ту да пружите 
утеху, подршку и потребну помоћ када постоји хитан 
случај, болест или ванредна ситуација. Међутим, у 
превише односа делујемо са задршком. Бог нам је 
дао слободну вољу да делујемо уместо да неко над 
нама делује (видети 2. Нефи 2:14). Као што је апостол 
Јован поучио да треба да волимо Бога зато што је Он 
први волео нас (видети 1. Joванова 4:19), када други 
осећају нашу истинску љубав преко наших поступака 
служења, то може смекшати срца и увећати љубав 
и поверење.12 То изазива непрестани пораст добрих 
дела која могу изградити односе.

Послуживање на Спаситељев начин
Исус Христ је изградио значајне односе са својим 

ученицима (видети Joван 11:5). Знао их је (видети 
Joван 1:47- 48). Проводио је време са њима (видети 
Лука 24:13- 31). Његова комуникација је превазилазила 
површно (видети Joван 15:15). Ценио је њихову разли-
читост (видети Maтеј 9:10) и видео је њихов потенци-
јал (видети Joван 17:23). Служио је свима, иако је био 
Господар свега, рекавши да је дошао не да Му служе, 
него да би служио (видети Марко 10:42- 45).

Шта ћете учинити да бисте изградили јаче односе 
са онима којима сте позвани да служите?
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