
1

Издржите још 
мало

Једна од трајних лекција из киртландског периода јесте да је нашим духовима 
потребна стална нега.  Треба да будемо близу Господа сваки дан ако желимо да 

превазиђемо невоље са којима сви морамо да се суочимо.

Прошлог лета смо моја жена и ја одвели наша 
два унука близанца у Киртланд, у Охајо. 
Била је то посебна и драгоцена прилика да 

проведемо време са њима пре него што оду на своје 
мисије.

Током наше посете, успели смо да боље разумемо 
околности пророка Џозефа Смита и светаца који су 
живели у Киртланду. Тај период Црквене историје 
познат је као време тешких искушења, али и 
највећих благослова.

У Киртланду је Господ даровао најзапаженије 
небеске објаве и духовне дарове које је овај 
свет икада доживео. Шездесет пет одсека Учења 
и завета примљено је у Киртланду и околним 
областима – откривења која су унела ново светло 
и знање о темама као што су Други долазак, 
брига за сиромашне, план спасења, свештеничка 
власт, Реч мудрости, десетина, храм и закон 
посвећености. 1

Био је то период неупоредивог духовног раста. 
Заиста, Дух Божји је пламтео попут ватре. Мојсије, 
Илија, и многа друга небеска бића појавили су се 
током тог времена, укључујући нашег Небеског Оца 

и Његовог Сина, Спаситеља света, Исуса Христа. 2

Једно од многих откривења која је Џозеф примио 
у Киртланду било је откривење које је он назвао 
„лист маслине ... oткинут са рајског дрвета, и 
Господња порука мира за нас” (увод у УИЗ 88). Ово 
изванредно откривење укључује узвишен позив: 
„Приближите се мени и ја ћу се приближити вама; 
тражите ме марљиво и наћи ћете ме” (УИЗ 88:63). 
Када су се свеци из Киртланда приближили Господу, 
Он се заиста приближио њима, изливајући небеске 
благослове на главе верних.

Изливање Духа
Можда је врхунац тих духовних објава био током 

посвећења храма у Киртланду 27. марта 1836. 
године. Један од присутних био је 28-годишњи 
Вилијам Дрејпер који тај дан описао као „дан 
педесетнице.” Он је написао: „Изливање Господњег 
Духа је било такво да моје перо не може да све то 
запише или да мој језик изрази. Али овде ћу рећи да 
се Дух излио и дошао као моћни ветар и испунио 
дом, да су многи присутни говорили језицима и 
имали визије и видели анђеле, и прорицали и имали 
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заједничко време радовања за какво се није знало у 
овој генерацији.” 3

Те духовне објаве нису биле ограничене само на 
оне у храму, јер „људи из суседства су дошли трчећи 
заједно (чувши необичан звук изнутра и видевши 
јарку светлост попут ватреног стуба како почива 
на храму), и били су запрепашћени оним што се 
дешавало.” 4

Лоренцо Сноу (1814-1901), који је касније постао 
председник Цркве, живео је у Киртланду током овог 
благословеног периода. Он је напоменуо: „Неко 
би помислио да после примања тих дивних објава 
ниједно искушење није могло да порази свеце.” 5

Али, наравно, велика духовна искуства не 
поштеђују нас од непријатеља и искушења. Само 
неколико месеци после храмског посвећења, широко 
распрострањена економска криза уздрмала је 
Сједињене Државе, и Киртланд је те утицаје дубоко 
осетио. Банке су банкротирале, остављајући многе 
у тешким финансијским приликама. Да ствари буду 
горе, многи свеци који су имигрирали у Киртланд, 
дошли су са мало материјалних добара, не знајући 
шта ће радити кад стигну нити како ће преживети.

Ускоро су почели прогони и организоване су 
руље против светаца. Чланови Цркве – чак и неки од 
оних који су били блиски пророку, од којих су многи 
били присутни на посвећењу храма – отпали су и 
прогласили Џозефа за отпалог пророка.

Док сам са својом супругом и унуцима ходао 
околином храма у Киртланду, размишљао сам о томе 
како је трагично што неки нису могли да остану 
верни чак ни после духовних објава којима су били 
сведоци. Kaко је било жалосно то што нису могли 
да поднесу исмевање и критиковање неверника. 
Како је тужно што нису, када су се суочавали са 
финансијским искушењем или другим борбама, 
могли да посегну унутар себе и нађу снагу да остану 
верни. Каква је несрећа што су некако изгубили из 
вида чудесну духовну жетву на посвећењу храма.

Лекције
Шта можемо научити из тог чудесног периода у 

историји Цркве?
Једна од великих, трајних лекција из киртландског 

периода је да је нашим духовима потребна стална 

нега. Као што је председник Харолд Б. Ли  
(1899-1973) подучавао: „Сведочанство није нешто 
што имате данас и увек га чувате. Сведочанство ће 
или стално расти до сјаја извесности, или ће слабити 
до ништавности, у зависности од онога што чинимо 
у вези са њим. Кажем, сведочанство које дан за 
даном поново стичемо је ствар која нас спашава од 
замки непријатеља.” 6 Треба да будемо близу Господа 
сваки дан ако желимо да преживимо невоље са 
којима сви морамо да се суочимо.

На неки начин наш свет данас је сличан 
Киртланду тридесетих година 19. века. И ми 
живимо у време финансијске невоље. Има оних који 
прогоне и клевећу Цркву и њене чланове. Лична 
и колективна искушења могу понекад да изгледају 
претешка.

То је онда када нам је потребно, више него 
икад, да се приближимо Господу. Док то чинимо, 
сазнаћемо шта значи имати Господа у својој 
близини. Када Га увек марљиво тражимо, сигурно 
ћемо Га наћи. Јасније ћемо видети да Господ не 
напушта своју Цркву нити своје верне свеце. Наше 
очи ће бити отворене и ми ћемо Га видети како 
отвара небеске прозоре и обасипа нас са више своје 
светлости. Наћи ћемо духовну снагу да преживимо 
чак и током  најмрачније ноћи.

Мада су неки од светаца у Киртланду изгубили 
из вида духовна искуства која су имали, већина 
није. Већина се, укључујући Вилијама Дрејпера, 
чврсто држала за духовно знање које им је Бог 
дао и наставили су да следе пророка. Дуж пута су 
доживљавали горка искуства али и сладак духовни 
раст, док они који су истрајали до краја, коначно нису 
„примљени ... у стање бескрајне среће” (Moсија 2:41).

Можете истрајати
Ако сте икада у искушењу да се обесхрабрите 

или да изгубите веру, сетите се оних верних светаца 
који су остали верни у Киртланду. Издржите још 
мало. Ви то можете! Ви сте део посебне генерације. 
Припремљени сте и сачувани да живите у ово важно 
време постојања наше дивне планете земље. Имате 
небеско порекло и стога имате све неопходне таленте 
да свој живот учините вечном успешном причом.

Господ вас је благословио сведочанством о 
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За ОМЛаДИнУ
Јачање вашег сведочанства

Подвргните се тесту самопроцене, да вам помогне 
да размислите о томе какви сте у јачању свог 

сведочанства.
•	 Да	ли	желим	да	верујем?
•	 Да	ли	постим	и	молим	се	за	јаче	сведочанство?
•	 Да	ли	свакодневно	читам	Света	писма	и	размишљам 
	о	њима?

•	 Да	ли	се	сваки	дан	трудим	да	држим	заповести?
•	 Да	ли	се	трудим	да	следим	подстицаје	Светог	Духа?
•	 Да	ли	износим	своје	сведочанство	када	сам 
	подстакнут	да	то	чиним?

За ДецУ
Приближавање Господу

у Киртланду,	у	Охају,	пророк	Џозеф	Смит	
је примио откривење. господ му је рекао: 

„Приближите	се	мени	и	ја	ћу	се	приближити	вама.	
Тражите	ме	марљиво	и	наћи	ћете	ме”	(D&C	88:63).	
Један	од	начина	на	који	можемо	да	се	приближимо	
господу је када следимо Његовог пророка.

Нацртајте	цртеже	ствари	које	нам	је	председник	
Монсон рекао да чинимо:

Молите се.
Будите	љубазни.
Марљиво	учите.
Помажите	другима.
делите своје сведочанство.
Читајте света писма.

истини. Осетили сте Његов утицај и осведочили се 
у Његову моћ. Ако наставите да Га тражите, он ће 
вас и даље даривати светим искуствима. Са овим 
и другим духовним даровима, моћи ћете не само 
да набоље промените сопствени живот него и да 
добротом благословите своје домове, одељења или 
огранке, заједнице, градове, државе и народе.

Понекад може бити тешко да то видите, али 
издржите још мало, јер „што око не виде, и ухо не 
чу, и у срцу човеку не дође, оно спреми Бог за оне 
који га љубе” и чекајте Га (1. Посл. Коринћанима 2:9; 
такође видети УИЗ 76:10; 133:45).

Износим сведочанство о истинитости обновљеног 
јеванђеља Исуса Христа и истинитости ове, Његове 
Цркве. Свим својим срцем и душом сведочим да Бог 
живи, да је Исус Христ Његов Син и стоји на челу 
ове велике Цркве. Ми поново имамо пророка на 
земљи, а то је председник Томас С. Монсон.

Увек се сећајмо лекције о Киртланду и издржимо 
још мало – чак и када ствари изгледају суморно. 
Знајте и упамтите ово: Господ вас воли. Има вас на 
уму. И увек ће подржати оне који „истрају у вери до 
краја” (УИЗ 20:25).

НапомеНе
 1.  За примере видети одсеке 45; 56; 76; 84; 89; 97; и 104.
 2.  Видети УИЗ 76:23; 110:2-4, 11-13.
 3.  William Draper, „A Biographical Sketch of the Life and Travels 

and Birth and Parentage of William Draper” (1881. год.), куцана 
копија, Библиотека црквене историје, стр. 2; правопис и писање 
великих слова стандардизовани.

 4.  History of the Church, 2:428.
 5.  Lorenzo Snow, „Discourse,” Deseret Weekly News, 8. јуни 1889. 

год., стр. 26.
 6.  Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (2000. год.), 

стр. 43.

ИДеЈе За ПОДУчавање ИЗ Ове ПОрУке

Пошто	сте	уз	молитву	проучили	ову	поруку,	
размотрите	потребе	оних	које	подучавате,	и	

изаберите тачке или одломке из поруке за које 
сматрате	да	ће	им	бити	најкорисније.	Свети	Дух	вам	
може	помоћи	да	се	припремите	и	подучавате	поруку	
(видети	УИЗ	42:14;	43:15-16).	Осим	дељења	свог	
сведочанства,	можете	бити	подстакнути	да	замолите	
особе које подучавате да поделе искуства или 
сведочанства	ако	желе.	(За	друге	идеје	за	подучавање,	
видети Teaching, No Greater Call.)
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развијање самосталности
Подучавајте овим 
стиховима из 
Светих Писама и 
цитатима, или ако 

је потребно, другим начелима 
која ће благословити сестре 
које посећујете. Изнесите своје 
сведочанство о овом учењу. 
Позовите оне које подучавате 
да поделе оно што су осетиле и 
научиле.

Шта је самосталност?
„‘Самосталност значи 

коришћење свих наших благослова 
од Небеског Оца да бисмо се 
бринули за себе и своје породице 
и пронашли решења за сопствене 
проблеме.’ Свако од нас има 
одговорност да се труди да избегне 
проблеме пре него што се појаве и 
да научимо да превазиђемо изазове 
када се догоде ...

Како постајемо самостални? 
Постајемо самостални стицањем 
довољно знања, образовањем и 
писменошћу; мудрим коришћењем 
новца и средстава, духовном 
снагом, припремом за изненадне 
ситуације и могуће догађаје; 
телесним здрављем и социјалним 
и емоционалним напретком.” 1

Џули Б. Бек, врховна председница 
Потпорног друштва.

Јеванђеоска одговорност
„Када живимо штедљиво 

и увећавамо своје дарове и 
таленте, постајемо самостални. 
Самосталност је преузимање 

одговорности за сопствено 
духовно и световно благостање 
и за оне које нам је Небески 
Отац поверио на старање. Само 
када смо самостални можемо 
заиста подражавати Спаситеља у 
служењу и благосиљању других.

Важно је разумети да је 
самосталност средство за 
постизање циља. Наш коначни 
циљ је да постанемо попут 
Спаситеља, и тај циљ се увећава 
нашом несебичном службом 
другима. Наша способност да 
служимо се увећава или смањује 
у зависности од нивоа наше 
самосталности.” 2

Старешина Роберт Д. Хеjлс из Већа 
Дванаесторице апостола.

„Самосталност је производ 
нашег рада и потпора свих 
других вештина у циљу стицања 
благостања. Важан је елемент 
нашег духовног као и световног 
благостања. У вези са овим 
начелом, председник Марион Џ. 
Ромни [1897-1988] је рекао: ‘Радимо 
за оно што нам је потребно. 
Будимо самостални и независни. 
Спасење се не може стећи по 
неком другом начелу. Спасење је 
лична ствар, и ми морамо радити 
на свом спасењу у овоземаљским 
као и духовним стварима.’...

„Председник Спенсер В. Кимбал 
[1895-1985] је даље подучавао у вези 
са самосталношћу: ‘Одговорност 
за социјално, емотивно, духовно, 
физичко, или економско благостање 
неке особе почива најпре на њој 

самој, затим на њеној породици, и 
напослетку на Цркви ако је она њен 
веран члан.’” 3 
Председник Томас С. Монсон

НапомеНе
 1. „The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President,” Basic Principles of Welfare 
and Self-Reliance (2009. год.), стр. 4-5.

 2. „A Gospel Vision of Welfare: Faith in 
Action,” Basic Principles of Welfare and  
Self-Reliance (2009. год.), стр. 1-2.

 3. „Guiding Principles of Personal and Family 
Welfare,”  Liahona, феб. 1987. год., стр. 3.
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Помоћ за кућне 
учитељице
Као	кућна	учитељица,	
можете	тражити	лично	
надахнуће	како	бисте	
знале	како	најбоље	да	
одговорите на потребе 
оних	за	које	сте	задужене	
да	их	надзирете.	Затим	
своје напоре усредсредите 
на јачање вере и породице 
сваке сестре.

Лична ПриПрема
1.	књ.	Моjсиjева	3:19
Јев.	по	Матеју	6:33
УИЗ	82:18-19;	109:8

За	више	информација,	
видети www.providentliving.
org;	All Is Safely Gathered 
In: Family Finances (ставка	
бр.	04007);	и All Is Safely 
Gathered In: Family Home 
Storage (ставка	бр.	04008).


