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Увод 
 

 

 Дубоко сам размишљао о онима који су од 

стране Бога упућени да буду послушни својим 

мајкама, и постало ми је очевидно да до таквог стања, 

заправо, није тешко доћи, и да напори које су 

уложили у постизање задовољства њихових мајки 

нису били неуморни; и о знању како једноставно и 

лако постизање њихове среће даје задовољство души. 

Приметио сам да су поседовали три карактеристике : 

интелигенцију, насмејано лице и искреност које су 

непрекидно играле улогу потпоре у постизању 

њихових дела и, као резултат због чега су они 

постигли успех. 

 

Браћо и сестре: 

 

 У овој књижици ћу вам представити моје 

мисли и опажања оних око мене који су послушни 

својим мајкама како бих мотивисао људе да прате 

овај пут. Представљам вам 150 начина послушности; 

ако их препознате као погодне за примену, онда не 

оклевајте у овоме. Ако не, онда се макар сетите брата 

у својим молитвама. 
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У име Бога, Свемилосног, Милостивог 

 

150 начина како бити добар према мајци 

 

1.     Изаберите прикладни поклон за сваку 

прилику и представите га на весео начин како 

би је приморали да га прихвати. 

 

2.    Отворите банковни рачун на који ће сва 

њена деца моћи да уплате новац и поделе 

трошак за покривање њених потреба. 

 

3.    Разумите различите животне фазе кроз 

које ваша мајка пролази, и понашајте се према 

њој у складу са тим. 

 

4.     Пажљиво бирајте прикладне речи када 

разговарате са њом како би избегли да је 

повредите; и не изговарајте чак ни једну реч 

или израз непоштовања. 

 

5.    Побрините се да она буде последња 

особа која ће вас испратити ако сте одлучили 

да отпутујете, покажите љубав и наклоност 

према њој; а ако је у некој другој земљи, макар 

је назовите. 
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6.     Такође, побрините се да она буде прва 

која ће вас дочекати када се вратите са пута и 

узмите у обзир да је унапред обавестите о 

вашем доласку како је не би изненадили. 

 

7.    Зовите је сваког дана када сте у 

иностранству, па макар и на пар секунди, 

пошто јој то представља извор среће. 

Олакшајте јој, умањите и олакшајте њеним 

бригама и удаљите је од туге. 

 

8.    Потрудите се да је посећујете 

свакодневно ако живи у истом граду, и не 

дозволите да вас разонода свакодневнице 

одврати од тога да је посетите. 

 

9.     Ако не живи у истој земљи, онда је 

морате свакодневно контактирати, без обзира 

на било шта. 

 

10.   Најбољи начин да се приближите 

њеном срцу је да постанете што дражи ономе 

кога она воли; на пример, пошто су јој њена 

деца најдража, будите фини и корисни њима. 

 

11.     Пољубите јој главу или руку када је 

сретнете јер је то диван начин да је усрећите, 

то је и диван начин да јој покажете захвалност. 
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12.     Учите своју децу о важности високог 

статуса који мајка држи, речима и делима; 

будите им добар пример када се обраћате њој 

како би они пратили ваше кораке. 

 

13.    Потрудите се да испуните њене захтеве 

и њене потребе у потребно време - ово ће вас 

приближити њој и спречити је да се наљути. 

 

14.    Испуњења обећања њој су обавезна, 

иначе, не обећавајте јој. 

 

15.     Припишите сав свој успех у животу 

Богу, Свемоћном, а онда њој, јер ће је то 

увеселити и учинити поносном на вас. 

 

16.     Не расправљајте се с њом, чак и ако сте 

у праву; покушајте да користите најблажи 

начин да изразите своју поруку или ваше 

мишљење ако за то постоји искрено 

интересовање; али ако говорите само толико 

да докажете да сте у праву, одустаните. 

 

17.     Не потцењујте њено мишњење испред 

ваше браће, сестара или људи, било да је 

присутна или одсутна јер је оговарање 
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помињање оног што она не би волела и то би 

био акт непоштовања према њој. 

 

18.     Не исказујте непоштовање према њој а 

немојте ни да је потцењујете на било који 

начин због њене неупућености у одређеним 

аспектима живота. Правилније је, ако 

покушате да то позитивно исправите 

избегавајући да је повредите. 

 

19.     Избегавајте гласан смех и подизање 

гласа када сте с њом. Избегавајте да  изгледате 

љути или несрећни испред ње или да 

спомињете оно што она не воли. 

 

20.    Потрудите се да она прва сазна за добре 

вести из вашег живота и откријте јој ваше 

тајне јер је то добро средство да придобијете 

њено срце и да јој се веома приближите. 

 

21.     Водите рачуна о њеном здрављу; ако је 

стара, обезбедите јој потребну здравствену 

опрему попут апарата за мерење притиска или 

прибора за дијабетичаре. 

 

22.    Закажите јој месечну контролу како би 

проверили њено здравствено стање. 
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23.     Како свако животно доба изискује 

посебне потребе, покушајте да јој обезбедите 

све оно за чиме има потребу. 

 

24.     Поделите њен бол са њом током њене 

болести, а пошто се опорави, покажите да сте 

срећни и ставите руку на њено место бола и 

учите кур'анске стихове. 

 

25.     У случају да се разболи, дајте јој наду 

да ће да се опорави; и будите опрезни да не 

говорите о могућој лошој будућности њене 

болести или сличном стању, или било каквим 

релевантним лошим вестима које јој могу 

погоршати стање. 

 

26.     У случају да се разболи, доведите јој 

доктора или је одведите доктору ако је у стању 

да хода, и објасните доктору значај давања 

наде у вези са њеним случајем. 

 

27.     Подржите је у одржавању веза са 

сродством и посетом њених пријатеља како би 

је исход тога учинио срећном. Одржавање веза 

са сродством доприноси уздизању сопственог 

ранга у очима Бога. И не заборавите да њеним 

пријатељима и родбини купите неки поклон. 
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28.     Обезбедите јој посебну кутију где ћете 

ставити неке ствари за децу, попут чоколаде, 

играчака и других поклона како би могла да 

поклони нешто својој унучади кад је посете. 

 

29.     Када крене на мало дужи пут, 

покушајте да је повремено зовете и проверите 

како је док не стигне до одредишта. 

 

30.     Не помињите јој болне или непријатне 

инциденте који могу да буду извор њене туге. 

 

31.     Не покрећите било какаве брачне 

расправе испред ње пошто би је то разочарало; 

тако да се део љубазности према њој огледа у 

томе да остане несвесна ових непријатности. 

 

32.     Не величајте своју жену/мужа превише 

испред мајке, а немојте ни да јој причате о 

вашем животу са вашом женом/ мужем, и о 

томе шта дајете вашој жени/ мужу на поклон; 

покушајте да направите избалансиран однос 

између њих. 

 

33.     Не откривајте детаљне информације 

вашој жени/мужу у вези са вашим односом са 

мајком. Уздигните статус ваше мајке и не 
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омаловажавајте је. Ојачајте везу ваше 

жене/мужа и ваше мајке. 

 

34.     Избегавајте суђење у расправи између 

ваших родитеља. Не треба то да радите; 

будите неутрални споља, и радите на 

саветовању и упућивању у тајности. 

 

35.     Не критикујте њен изглед, њене изборе, 

њено расположење, стил или начин на који се 

опходи према људима; али ако постанете 

забринути да ће људи лоше реаговати, онда је 

благо посаветујте. 

 

36.     Одржавајте јаке везе са својом 

родбином.    И, ако постоје неслагања, она не 

би требала да се чују и примете у њеном 

видокругу пошто би то проузроковало њену 

тугу и патњу. 

 

37.     Какве год биле околности брачног 

стања ваших родитеља, не подржавајте свог 

оца у замисли да ожени другу жену; Међутим, 

ако сматрате неопходним да га подржите у 

томе, онда држите такву подршку у тајности. 

 

38.     Учите је мудро о вери, дивним начином 

приповедања, било давајући јој снимак, диск 
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или је водећи у повезивању са религиозним 

друштвом, посећујући верске семинаре и 

корисне верске лекције. 

 

39.    Требате да јој помогнете у томе да 

посећује институције које спомињу Бога, 

обезбеђујући јој превоз до таквих места и 

обезбеђујући јој распоред везан за сусрете са 

пријатељицама. 

 

40.     Најбоље време за послушност 

родитељима је током богослужења. На 

пример, будите јој потпуно потчињени на 

ходочашћу, будите добри према њој, служите 

јој у великој мери и уживајте у томе. 

 

41.     Извините јој се у име ваших рођака кад 

год учине нешто што је узнемири, и величајте 

је због начини на који их окупља. Сваки пут 

када се нешто попут овог деси, покушајте да 

објасните да су то само последице шапутања 

ђавола. 

 

42.     Не увеличавајте грешке и 

неисправности почињене против ње од стране 

родбине, пријатеља, или деце, и умањите 

ефекат ових грешака пошто ће то умањити 

њен бол и одржати статус вољене родбине и 

пријатеља. 
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43.     Не помињите јој тужне вести или вести 

о страшним катастрофама пре него што је 

припремите за лоше вести и умањите шансе за 

великим стресом. Такође, подсетите је на 

награду у случају стрпљења. 

 

44.     Природно, жене, без обзира на старосно 

доба, воле емоционалне и сентименталне речи, 

тако да не оклевајте у изговарању најлепшег у 

вези с тим.. 

 

45.    Не чините да се осећа да је остарела или 

да је неспособна да обави своје домаћинске 

дужности, већ је инспиришите тако што ћете 

да говорите речи које ће увећати њено 

самопоуздање. 

 

46.     Не ускраћујте јој ствари које жене воле, 

попут парфема, козметике, вечерних хаљина, 

иако је стара, и помозите јој да се подмлади. 

 

47.     Ако ваш отац има више од једне жене и 

оне имају неспоразум са вашом мајком, не 

величајте њихову одлуку и не подржавајте 

њихово мишљење на рачун њеног; избегавајте 

осуђивање или разговор у вези с овим. 
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48.     Не показујте превише дивљења у вези 

са начином на који други људи подижу своју 

децу испред ње, јер радећи то, показујете да 

сте незадовољни начином на који је вас 

одгајила. 

 

49.     Када она говори, обратите пуну пажњу 

и фокусирајте своје срце и вид према њој; 

смејте се њеним шалама, и прикладно 

одреагујте у тужним ситуацијама. 

 

50.     Сусретните се с њом насмејани, шалите 

се с њом с поштовањем, нежно се брините о 

њој. Немојте да јој будите на терету, и у 

тешкој ситуацији будите озбиљни, забринути 

и узнемирени. 

 

51.     Обавестите је о било каквим 

информацијама које се тичу овог света, и 

причајте јој ннајлепше приче. Говорите јој оно 

што је чини срећном, јер мајке жуде за причом 

са својом децом. 

 

52.     Увек је хвалите због вашег лепог 

васпитања и будите јој захвални на њеном 

труду. Нема ничег лакшег од давања знака 

захвалности. 
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53.     Обавестите је да је ваша велика жеља у 

вези са њом, да она живи срећан живот, и да 

буде задовољна вама, и да желите да будете 

извор њене среће. 

 

54.     За случај да су њени родитељи живи, не 

будите лењи да је подржите у томе да им буде 

послушна, а ако су умрли удељујте милостињу 

и молите за њих. 

 

55.     Удељујте милостињу у њено име што 

ће проузроковати повећањем њених награда на 

оном свету попут давања доприноса за 

изградњу џамије, снабдевањем сирочади или 

ученика који меморишу Кур'ан, помагајући 

сиромашне и оне који су у потреби за тим. 

 

56.     Када помене било шта од њених жеља 

или нешто што жели, не чекајте да то потражи 

од вас већ преузмите иницијативу и помозите 

да јој се испуне жеље кад год сте за тим у 

могућности. 

 

57.     Дајте јој највиши приоритет изнад свега 

попут посла, чак и изнад ваше деце и жене. 

 

58.    Будите дарежљиви према њој у вашој 

кући, позивајте је у госте често и убедите је да 
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преспава код вас - све ове ствари ће 

променити њен живот. 

 

59.     Поведите је на пут заједно са својом 

децом, вашом браћом и сестрама, и тражите 

начин на који ће срећа доћи до њеног срца и 

освежити је у животу. 

 

60.     Поведите је са времена на време са 

оном особом коју волите до луксузног 

ресторана, али запамтите да ова врста 

активности неће пријати свакој старосној 

групи. Ако одбије, онда покушајте да је 

убедите. 

 

61.    Посећивање тржишних центара и 

великих маркета би могло да је усрећи; па, 

зашто да се не потрудите да јој омогућите и 

то. 

 

62.     Дајте јој поклон како би могла да га 

поклони вашем оцу, што означава правичност 

према родитељима. 

 

63.     Показујући захвалност и нежност према 

оцу је нешто што ће је учинити веома 

поносном на вас. 
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64.     Ваше вредновање начина на који води 

домаћинство као и њен однос према свом 

мужу / вашем оцу је мотивише, јача њен дух и 

подиже њено самопоуздање. 

 

65.     Девојке су обично ближе са мајкама од 

момака, девојка би требала да чува њене тајне, 

а своје да јој открива, и да покуша да разуме 

њене мисли и да се према њој односи као да јој 

је пријатељица. 

 

66.     У тешким ситуацијама мајкама су 

потребни мушкарци више него девојке; тако 

да они морају да је подрже у недаћи и морају 

да буду уз њу. 

 

67.     Будите фини према вашим сестрама, 

дајте им поклоне и опходите се према њима 

лепо јер ће то увеселити вашу мајку јер свака 

мајка воли да се према њеним ћеркама фино 

односи. 

 

68.     Не стидите се било каквог мајчиног 

понашања који одговара њеним годинама и 

будите разумни према окружењу, будите 

поносни на њу шта год да уради. 
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69.     Учите вашу децу како да буду фини 

према њој, како да јој пољубе главу, и руку; 

шаљите по њима поклоне у различитим 

приликама. 

 

70.     Држите јој руку ако је стара, помозите 

јој у обувању, отпратите је до жељеног 

одредишта, отпратите је до болнице и других 

места пошто сте ви најодговорнији за њу. 

 

71.     Наградите свако дете које се лепо 

понаша према њој, оно које јој прво дође у 

помоћ или оно које пронађе нови начин да јој 

буде послушно. 

 

72.     Природно, мајке брину о својим кућама, 

тако да јој помозите у довођењу куће у набољи 

ред, нпр. одржавајући и пратећи процес 

догађаја периодично. 

 

73.     Спаваћа соба заузима посебно место у 

срцу мајке, па пошто је тако,  дајте све од себе 

да јој дате погодне поклоне или шансу да 

изабере оно што јој у вези са тим одговара, 

исто тако и за гостињску собу. 

 

74.     Будите корисни њеним рођацима и 

помажите јој у вези с тим. Трудите се да 
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будете веза између њих помажући јој да их 

посети, и подсетите је да их зове и да им купи 

поклоне. 

 

75.     Ако показује интересовање за одређени 

хоби, покушајте да јој посветите нешто свог 

времена да још више ужива у њему и 

упознајте је са нечим новим у њеном свету. 

 

76.     Заинтересујте је за ваше хобије; 

обезбедите јој посебан третман састављајући 

песму за њу ако сте песник; ако сте писац, 

напишите јој чланак или стих. 

 

77.     У неким арапским друштвима жене 

воле да им се обраћа са  ''мајком било ког 

унучета''  (пример: мајко Мухамеда или 

Насера, итд); али услед тога да она не жели да 

се меша у посао свог сина, она обично не жели 

да покаже уживање у томе; тако је почастите 

давајући јој оно за чим жуди. 

 

78.     Када путује са вама и вашом породицом 

вашим колима,  дајте јој приоритет да прва 

седне на најудобнијем месту. Када улазите и 

излазите, побрините се да је увек испред вас 

осим ако случај не захтева другачији приступ. 
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79.     Не говорите неучтиво, грубо или на 

начин који не ласка њеном високом статусу. 

Трошите најлепше могуће речи на њу. 

 

80.     Направите такмичење међу вашом 

децом са циљем да се поклони што лепши 

поклон вашој мајци, што ће узвисити њен 

статус у њиховим очима и мотивисати их да 

чине добра дела. 

 

81.     Требали би да константно тежите 

молитвама у временима када се сигурно 

прихватају попут последње трећине ноћи, 

петком или на сеџди, и тада се молите за њу. 

 

82.     Обавестите вашу мајку о томе да су 

гости срећни с оним шта им је понудила на 

гозби или на било каквом позиву, јер би је то 

освежило. 

 

83.     Време посвећено њој би тебало да буде 

довољно и испред свега, требате га користити 

са њом без било каквих прекидања на рачун 

телефонских позива, читајући новине или 

часописе. 

 

84.     Девојке би требале да упознају мајку са 

својом другарицом и не би требале да буду 
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осрамоћене њом, нити да јој говоре да не ради 

одређене радње било ког облика. 

 

85.     Будите поносни на њу било где и било 

када, она мора бити ваш први приоритет. 

 

86.     Причајте јој приче о праведности, 

шаљите јој видео клипове са њеном омиљеном 

темом. 

 

87.     Замолите је да се помоли Богу за вас да 

вам помогне да јој будете што кориснији, што 

ће бити доказ вашим жељама да то будете. 

 

88.     Замолите је да увек буде задовољна са 

вама јер вам је то од велике важности. 

 

89.     Увек преузимајте иницијативу и делујте 

пре свих у показивању послушности. Увек 

измишљајте нове начине послушности који ће 

резултирати вашом наградом и имаћете исту 

награду оних који су применили ваш метод 

без умањивања њихове награде. 

 

90.     Не подижите глас у њеном присуству; 

будите понизни и благи када нешто тражите 

од ње или јој служите користећи најлепше 

речи. 
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91.     Ако живите у истом граду где и ваша 

мајка, покушајте да јој се приближите што 

ближе (стамбено) што ће помоћи одржавању 

јаких родбинских веза и упростиће вам начин 

да реагујете побожно. 

 

92.    Ако радите у другом граду, узмите у 

обзир да је посећујете у свакој прилици, и не 

касните јер она има стрпљења да вас чека и 

она се неће жалити када је потребно да буде 

стрпљива у вези ствари које се тичу ње. 

 

93.     Није довољно да је посетите сами већ 

требате да поведете вашу породицу са вама да 

би се успоставила погодна веза између ваше 

породице и ње. 

 

94.     Потискујте свој его и своју пожуду, 

дајте предност вашој мајци испред вас самих, 

и захтевајте од ње да прихвати то; јер је 

испуњавање њених жеља део савршенства 

послушности. 

 

95.    Останите сами са собом и преиспитајте своја 

дела; колико је добро ваше поступање са 

вашом  мајком?  Да ли је било задовољавајуће 
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или не, или је потребно још да би достигли 

њено задовољство. 

 

96.     Будите сигурни да ће вам се вратити, 

оно што сте ви урадили вашим родитељима; 

ако сте послушни, ваша деца ће вам бити 

послушна, али ако је супротно томе, 

искусићете исто. Тако да радите на достизању 

њиховог задовољства због чега ћете бити 

срећни на овом и на оном свету. 

 

97.     Када се разболи, будите уз њу и 

доведите оног кога желите да јој помаже. 

 

98.     Не заборављајте да хвалите њен укус у 

присуству свих, у погледу куповине одеће, 

њеног изгледа итд. 

 

99.    Испричајте јој доживљаје са вашег 

путовања, током чега можете да јој покажете 

фотографије вас и ваших пријатеља;  све ово 

ће произвести да се она моли за вас, што је 

виши циљ овога. 

 

100. Прихватите њену забринутост срдачно 

као и њене примедбе и извршавајте њене 

наредбе послушно.                                                                       
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101. Посаветујте се са њом и примите њен 

савет. 

102. Када седите са њом, седите на начин 

који одговара њеном статусу. 

103. Током оброка, испоштујте манире 

обедовања са њом; дајући предност њој 

наспрам себе у уступању оног што јој се 

допада од хране и пића. 

 

104. Разумите њено психолошко стање ума и 

начин на који размишља, третирајте је у 

складу са тим. Покушајте да сазнате њене 

тежње и пружити јој више од онога што 

заслужује. 

 

105. Ћерке не смеју да буду заузете својим 

брачним животом у тој мери да запоставе 

бругу о својој мајци; Ћеркина посвећеност 

породици не сме утицати на испуњавање 

обавеза према мајци, с обзиром да ћерка 

заузима посебно место у животу њене мајке. 

 

106. Постоји део мајчине приватности у који 

синови не могу да буду упућени; дакле, 

пожељно је да ћерка увек мора да буде 
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опрезна у вези с овим и да не заборави на 

своју мајку. 

 

107. Приликом посете својој породици, 

немојте да  дозволите својој деци да нешто 

покваре, а ни да направе неред у кући ваших 

родитеља. На крају, мајка ће бити оптерећена 

чишћењем и поправљањем. 

108. Уколико ваша деца униште неку ствар 

из мајчине куће, имате обавезу да надокнадите 

штету, и да уништену ствар замените неком 

бољом. 

109. Уобичајно је да се стање ума болесника 

мења; У складу са тим стањем, приликом 

посете мајке у периоду њене болести, морамо 

да будемо сигурни да је деца неће 

узнемиравати евентуалним прављењем буке. 

110. Са порастом броја посета унучића, 

боље је направити план посете јер довођење 

свих унучића одједном није неопходно. 

111. Корисно је у случају да имате пуно деце 

да их одведете са мајком на неко разумније 

место где мајка неће бити узнемиравана 
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њиховом галамом попут парка, пространог 

окружења на коме се она може опустити. 

 

112. Уделити онима који су у потреби је 

погодан поклон деце као реципрочно дејство 

захвалности својој мајци.  

113. Свако дете је талентовано за понеку 

активност, на пример: нека од њих су вредни 

радници, нека су друштвена и сл. Покушај да 

будеш савестан онога зашта си талентован. 

114. Пожељно је да свако дете зна особине 

које његова мајка воли код њега, па покушај 

да их често користиш. 

 

115. Ако желите да освојите мајчино срце, 

никад немојте да престанете да је посећујете. 

Мајка се никада не умори од виђања своје 

деце. 

 

116. Обезбедите мајку модерним средствима 

коминикације, научите је како да их користи, у 

које сврхе да их употребљава, а требали бисте 

и да јој платите рачуне. 

 

117. Ако мајка поседује мобилни телефон, 

шаљите јој најлепше жеље, што ће остати у 

њеном срцу и појачаће њену љубав. 
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118. Ако је мајка стара, можете јој завити 

сет поклона како би могла да их поклони 

својим пријатељима и познаницима. 

 

119. Када зовеш своју мајку, немој да будеш 

у журби, успори и саслушај је док не увидиш 

шта јој је потребно и немој прекидати везу док 

она прва то не учини. 

 

120. У мајчином присуству, обавезни сте да 

се лепо понашате, без подизања гласа, 

стварања било каквих контраверзи, вербалних 

сукоба или помињања било које теме о којој 

она нерадо говори. 

 

121. Када долазиш са пута, изненади је са 

поклоном из земље из које долазиш, што ће 

будити у њој успомене на твоје путовање и 

израз твоје радости када си је видео након 

повратка. 

 

122. Место у којем је твоја мајка одрасла као 

и место у којем је провела најраније дана свога 

брака, имају посебно место у њеном срцу, 

зашто је не бисте повели тамо да ужива 

присећајући се ових незаборавних места. 
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123. Подучавање деце врлини савесности, 

инспирисање да се такмиче, да настоје да буду  

најбољи у овоме, може да буде извор среће за 

родитеље. Поврх свега, они ће чинити добра 

дела за тебе у будућности. 

 

124. Уколико се твоји родитељи разведу, 

немој критиковати ниједно од њих било чим 

што не воле да чују. 

125. У случају било каквих несугласица 

унутар породице, понудите практична решења 

на дипломатски начин како би сачували брод 

да не потоне; све у циљу како би смањили 

бригу и обрадовали мајку. 

 

126. Ако се твоја мајка уда за неког другог 

човека, поштуј га и буди великодушан према 

њему; приређуј јој изненађења у различитим 

ситуацијама како би њено срце било у миру.  

127. Ако је твоја мајка, супруга неког другог 

човека, поштуј га, посаветуј се са њим везано 

за неке своје проблеме и послушај његов 

савет. 

 

128. Позовите оне које ваша мајка воли са 

свог телефона и олакшајте јој да може да их 

посети и контактира. 
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129. Када она остари, будите уз њу, будите 

нежни према њој, држите јој руку, помозите 

јој да се снађе, дајте јој руку, обезбедите је 

свим што јој је потребно и никада је не 

остављајте саму. 

 

130. Ако је њено мишљење другачије од 

вашег, немојте бити тврдоглави, будите 

прилагодљиви и орасположите је 

комплиментима, иако није била у праву, осим 

ако је у питању непокорност Створитељу. 

 

131. Ако је она једна од оних које прате 

магазине, публикације или чита књиге из 

библиотеке, помозите јој учествовањем у тим 

активностима. 

 

132. Увек јој дајте новац и немојте чекати да 

вас пита, неке мајке се стиде да питају јер не 

желе да се њихова деца осећају постиђено. 

 

133. Ако сте јој купили све што јој је 

неопходно и испунили њене захтеве, немојте 
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за узврат тражити новац од ње; нека јој то 

буде поклон. 

 

134. Отворите јој банковни рачун где ћете 

често уплаћивати новац за њу; научите је како 

да користи банкомат, и на тај начин ћете 

постићи да се она осећа сигурно. 

 

135. Ако се огрешите према њој, пожурите 

да се извините; пошаљите њеног најбољег 

пријатеља као посредника, да је убеди да 

прихвати ваше извињење; осим тога пошаљите 

јој поклон у знак извињења. 

 

136. Када остари, немојте је називати 

именима која ће изазвати у њој да се осети 

старом. Називајући је наном или неким другим 

именом које је подсећа на њене године, 

можете је узнемирити. 

 

137. Ако приметите било кaкво недолично 

понашање у њеном брачном животу, немојте 

је директно саветовати; покушајте да 

разјасните ситуацију а да притом не повредите 

њена осећања и подсетите је на права 

супружника. 
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138. Трудите се да се увек коригујете новим 

видовима послушности према њој; 

размишљајте о савесности људи који вас 

окружују и покушајте да се угледате на њих по 

питању неких идеја, додајте неке своје 

особености тим идејама и усрећите своју 

мајку. 

 

139. Не ограничавајте себе одређеним 

нивоом праведности; имајте у виду да колико 

год учинили, мало је у поређењу са тим 

колико она заслужује; поврх свега, увек 

нађите начине да унапредите своју савесност, 

побољшате своје поступке. 

 

140. Без обзира какви били њени поступци, 

идеје и мишљења, немојте их омаловажавати, 

напротив, будите благи и похвалите је. 

 

141. Немојте је прекидати нити занемарити 

док говори. Немојте комуницирати са другима 

или слушати друге док она прича са вама, 

пружите јој пуну пажњу. 
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142. Потрудите се да увећате своје знање у 

погледу врлине послушности и изучавању 

биографија праведних људи,  јер ће вам то 

увећати инспирацију. 

 

143. Ако видите особу погођену 

безбожношћу, онда реците "сва част и 

захвалност припадају Богу који ми је пружио 

здравље наспрам болести од које су оболеле 

многе особе“, и ово је за вас врста заштите од 

сплеткарења. " 

 

144. Током њене посете вама, немојте јој 

окретати леђа,  нити је игнорисати; запамтите 

да јој морате бити најблискија особа и особа 

која ће је најпре услужити. 

 

145. Када зажели да прошета, принесите 

њену обућу или папуче и обујте је; шетајте са 

њом упоредо држући јој руку; увек је пратите 

својим погледом и срцем. 

 

146. Немојте да будете последњи који ћете 

сазнати њене новости, последњи који ће јој 

честитати или који ће је утешити током њених 
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искушења. Преузмите иницијативу јер ће 

овакви случајеви бити одраз ваше савесности. 

 

147. У случају да је љута на вас,  немојте јој 

одговорити моментално и немојте правдати 

своје поступке одједном. Ако нисте у праву, 

одложите своје извињење и замолите је за 

опрост. 

 

148. Неке мајке су кратке нарави; будите 

стрпљиви, толерантни и покушајте да јој се 

прилагодите; замолите Бога да је чува и бићете 

награђени за своје стрпљење. 

 

149. Напишите на парчету папира њене 

омиљене ствари;  сваку напишите на начин 

који ће вам скратити пут до њеног срца и 

учинити вас послушним. 

 

150. Размислите и сетите се оних који су 

изгубили своје мајке, и како су пропустили 

шансе да стекну награду кроз савесно 

понашање према њима; дакле, зашто не бисмо 

искористили прилику док су врата још  увек 

отворена? 
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151. Када је  болесна, одложите своје путне 

обавезе и састанке и усредсредите се на њу 

како би она оздравила брже у присуству своје 

деце. 

 

 

 
 


