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ПРИМАЊЕ ПОМОЋИ ЗА 
ПОМАГАЊЕ ДРУГИМА
Како укључујемо друге када нам је потребна помоћ у нашим настојањима да послужујемо? 
Учествујте у интервјуима са послужитељима на састанцима савета прве недеље у месецу.

Када је мултипла склероза везала Кети за инвалидска 
колица, схватила је да јој је сваке вечери потреб-

на помоћ како би са својих колица отишла у кревет. 
Задатак је био претежак за једног члана. Стога се веће 
старешина саветовало о њеној ситуацији и одлучили 
су да направе распоред како би јој помогли свако вече.1

Када спознамо потребе и квалитете оних којима 
служимо, можемо открити да нам је потребна помоћ 
како бисмо могли да задовољимо њихове потребе. 
Интервјуи са послужитељима и састанци савета прве 
недеље су две прилике за разговор о томе како да на 
прикладан начин укључимо друге.

Интервјуи са послужитељима
Ови тромесечни интервјуи између сестара послу-

житељки и председништва Потпорног друштва или 
браће послужитеља и председништва већа старешина 
су једини званични извештај који подносимо о онима 
којима послужујемо. Интервју је прилика да се барем 
на тромесечном нивоу (1) саветујемо о квалитетима, 

потребама и изазовима породица и појединаца за које 
смо задужени; (2) утврди са којим потребама веће, 
Потпорно друштво и одељењски савет могу помо-
ћи; (3) учи од вођа и прими охрабрење у напорима 
послуживања.

Председник већа старешина и председница Пот-
порног друштва преносе важне потребе директно 
бискупу и добијају савет и упутства од њега.

Више информација о интервјуима са послужитељи-
ма можете пронаћи на ministering .lds .org.

Учинити интервјуе са послужитељима смисленим
Подржавајући изјаву председника Рaсела М. Нелсона 

да ће програм послуживања бити шарка на којој ће се 
кретати курс Цркве, старешина Гари Е. Стивенсон из 
Већа дванаесторице апостола је поучио: „Реализација 
његове визије. . . може бити заснована на томе колико 
добро су браћа и сестре послужитељи поучени и анга-
жовани у интервјуу са послужитељима.” 2

Начела послуживања, октобар 2018.
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Пет предлога за браћу и сестре послужитеље:

• Идите на интервју тражећи савет. Будите спремни 
да учите.

• Будите спремни да на састанку разговарате о потре-
бама у вези са којима ће вам бити потребна помоћ.

• Фокусирајте се на квалитете и способности поједи-
наца, а не само на потребе.

• Саветујте се о исходима који би значили да је ваше 
послуживање било успешно.

• Обратите се председништву како бисте се саветова-
ли између тромесечних интервјуа по потреби.

Пет предлога за вође:

• Интервјуи не морају бити дуги, али планирајте 
довољно времена за посету на месту које омогућава 
значајан разговор.

• Искористите прилику да послужујете брату или 
сестри послужитељима.

• Не постављајте питања која остављају утисак да 
једноставно пребројавате посете или потврђујете да 
је контакт остварен („Да ли сте обавили своје послу-
живање?”). Постављајте питања која поткрепљују 
жељено понашање („Какав сте осећај имали када сте 
се молили за породицу? Шта се догодило када сте 
деловали у складу са тим подстицајима?”).

• Искрено слушајте и бележите.
• Саветујте се заједно. Сарадници у послуживању 

имају право на откривење за оне којима су позвани 
да послужују.

Питања и одговори о интервјуима са послужитељима
Шта је интервју у вези са послуживањем?
То је разговор између браће послужитеља и члана 

председништва већа старешина или између сестара 
послужитељки и чланице председништва Потпорног 
друштва, у окружењу које им омогућава да траже и 
примају надахнуће од Светог Духа. Као резултат, бра-
ћа и сестре послужитељи могу бити надахнути да над-
гледају, воле, поучавају и теше на Спаситељев начин.

Да ли ови тромесечни интервјуи морају бити 
лицем у лице?

Обично се воде лично, али се могу oдржати теле-
фоном или путем интернета када je састанак лицем у 
лице непрактичaн. Углавном, оба сарадника ће уче-
ствовати у интервјуу када је то потребно.

Која је сврха интервјуа са послужитељима?

Интервјуи са послужитељима су прилика за послу-
живање браћи и сестрама како би проценили тренут-
ну ситуацију, донели планове за будућност и пружили 
потребну помоћ појединцима или породицама којима 
послужују. То је шанса да се разговара о томе које 
ресурсе веће и Потпорно друштво могу обезбедити.

Како се бавити поверљивим или осетљивим 
питањима?

Браћа и сестре послужитељи деле поверљиве 
информације само са већем старешина или председ-
ницом Потпорног друштва -  или директно са биску-
пом. Поверљиве или осетљиве информације не треба 
делити на састанцима већа прве недеље.

Видео снимке за обуку, који приказују интервјуе са 
послужитељима, можете гледати на ministering .lds .org.

Састанци савета прве недеље
Поред интервјуа са послужитељима, састанци већа 

прве недеље су још један начин укључивања других 
у послуживање. На састанцима Потпорног друштва и 
већа старешинам, они који присуствују могу примити 
надахнуће Духом и од других у групи.

Сврха састанка савета је:

• „Заједничко саветовање о локалним дужностима, 
приликама и изазовима,

• учење из запажања и искустава других, и
• планирање начина деловања у складу са подстицаји-

ма примљеним од Духа.” 3

Састанци савета су више од разговора: састанци нас 
усмеравају да делујемо као појединци или као група, 
надахнути Духом. Као резултат ових састанака, члано-
ви могу осећати жељу да обављају Господње дело.

Позив на деловање
„Наша молитва данас”, рекао је старешина Џефри 

Р. Холанд из Већа дванаесторице апостола, „је да сва-
ки мушкарац и жена  -  и наши старији млади мушкар-
ци и младе жене -   [буду] посвећеније усмерени на 
искрену бригу за друге, подстакнути на то једино 
чистом љубављу Христовом.” 4

ИСУС ЈЕ УКЉУЧИВАО ДРУГЕ
Исус је нахранио мноштво од 5.000 људи са пет 
јечмених хлебова и две мале рибе. Прочитајте 
Joван 6:5- 14 да бисте открили колико пута је 
Спаситељ укључио друге у овај чин служења.
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Сврха чланака „Начела послуживања” је да нам 
помогну да научимо да се бринемо о другима 
-  не да се деле као порука. Када упознамо оне 
којима служимо, Свети Дух ће нас подстаћи да 
сазнамо која ће им порука, поред наше бриге и 
саосећања, бити потребна.

Саветовање о потребама других је суштина 
интервјуа са послужитељима. Такође видети 
чланак Начела послуживања „Саветовање о 
њиховим потребама” у издању од септембра 
2018. године.

НАПОМЕНЕ
 1. Видети видео Mormon Messages „Lift”, lds.org/media- library.
 2. Гари E. Стивенсон, „Интервју у вези са послуживањем” (видео), 

ministering,lds.org.
 3. Come, Follow Me -  For Melchizedek Priesthood and Relief Society, 

Ensign или Liahona, нов. 2017, стр. 140; такође доступно на 
comefollowme.lds.org.

 4. Jeffrey R. Holland, „Be With and Strengthen Them”, Ensign или 
Liahona, мај 2018, стр. 103.
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