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Морална храброст
Једна од сврха смртничког живота је да докажемо 

Богу да ћемо држати његове заповести када је за 
то потребна храброст. Тај тест смо положили у 

свету духова. Али трећина небеских становника се по-
бунила против предлога да буду тестирани у смртнич-
ком постојању где је постојао ризик од неуспеха.

Пре него што смо рођени лично смо познавали 
Бога Оца и Његовог Сина, Исуса Христа. Могли смо 
да их видимо и чујемо док су нас подучавали и охра-
бривали. Сада вео покрива наше мисли и сећања. 
Сотона, отац лажи, је у предности, јер ми морамо 
да очима вере спознамо своју праву личност, док су 
наша тела подложна телесним искушењима и физич-
кој слабости.

Имамо велику помоћ која нам даје храброст у овом 
животу. Највећа је Помирење Исуса Христа. Због онога 
што је Он учинио, греси могу бити спрани у водама 
крштења. Тај благослов можемо обновити када узима-
мо причешће са вером и раскајаног срца.

Духовни дарови су још једна врста помоћи. Рође-
њем примамо Христовог Духа. То нам даје моћ да зна-
мо када ће нас избор који је пред нама водити према 
вечном животу. Света писма су сигуран водич када их 
читамо са Светим Духом као нашим сарадником. 

Свети Дух нам омогућава да изразимо захвалност 
и тражимо помоћ у молитви са јасноћом и уверењем 
које смо некада уживали са нашим Небеским Оцем, и 
које ћемо имати када Му се вратимо. Та комуникација 

са Богом помаже да отклонимо страх из нашег срца, 
док она изграђује веру и љубав у Небеског Оца и 
Исуса Христа.

Свето свештенство нам даје храброст у нашој слу-
жби. У његовим обредима примамо моћ да служимо 
Божјој деци и одупремо се утицају зла. Када нас Он 
позове да служимо, имамо ово обећање: „И ко год вас 
прими, бићу и jа тамо, jер jа ћу ићи испред вас. Бићу 
вам здесна и слева, а Дух ће моj бити у срцима вашим, 
и анђели моjи око вас да вас понесу.” (УИЗ 84:88).

Пророк Џозеф Смит је у својој служби имао раз-
лога да се плаши. Али, Бог му је дао храброст овим 
уверавајућим примером Учитеља:

„И будеш ли у јаму бачен, или у руке убица, и 
буде ти изречена смртна пресуда, будеш ли у дубину 
бачен, уроти ли се против тебе валовита пијавица, 
бесни ветрови ти постану непријатељи, скупе ли не-
беса таму, и сви се елементи сложе да ти пут препре-
че, а изнад свега и саме раље паклене развале широм 
ждрело да те прождеру, знај сине мој, све ће то теби 
искуство пружити и биће за добро твоје.

Син Човечји се спустио испод свега тога. Зар си 
ти већи од Њега?” (УИЗ 122:7-8).

Господ нам је дао више него довољно помоћи да 
одагнамо страх и даје нам храброст, без обзира на то 
са чиме се суочавамо у животу. Ако потражимо Њего-
ву помоћ, Он нас може уздићи ка вечном животу ком 
тежимо.
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Учење из Ове пОрУке

исус Христ, велики учитељ, често је постављао 
питања да би подстакао људе да размишљају и 

примене начела којима је подучавао.... Његова пита-
ња су подстицала на размишљање, истраживање душе 
и посвећеност” (Teaching, No Greater Call  [1999. год.], 
стр. 68). размислите о постављању неколико питања 
која ће помоћи појединцима да разумеју и примене 
истине које се подучавају у овој поруци. на пример, 
можете питати: „коју помоћ вам је Бог пружио да 
бисте одагнали страх и дао вам храброст?” или „како 
вам је Бог помогао да превладате своје страхове?” 
Подстакните појединце да размисле о својим одгово-
рима пре него што их дају. 

ОмлАдинА
нико није савршен
Од Шоне Скубије

увек сам желела да будем као нефи: строго 
послушна, изузетно верна и веома духовна. у 

мојим очима нефи је представљао савршен пример 
доброте. мало шта ми је било привлачније од тога 
да постанем баш као он – или да барем почнем да 
стичем делић његове изврсности.

Једнога дана сам имала малу кризу, јер се нисам 
осећала дораслом. имала сам толико амбиција и ци-
љева. али ми се једноставно није чинило да то води 
нечему. кроз сузе немоћи изразила сам та осећања 
своме оцу. одмах је устао, прошетао до ормара за 
књиге и узео један примерак мормонове књиге. не 
рекавши ништа, отворио је 2. нефи 4. поглавље и 
почео да чита стих 17.

Прожела ме је језа попут електрицитета док сам 
слушала ове моћне речи: „о јадан ли сам човек!” 
размишљала сам. како је нефи, мој херој и пример, 
могао да каже да је „јадан”? ако је он био јадан, шта 
је тек са мном?

Поново ме је захватио електрицитет када је мој 
отац прочитао стих 28: „Пробуди се душо моја! не 
малакши више због греха.” Oсећала сам се као да 
су се мрачни облаци мога ума разишли и открили 
топлину и сјај отвореног плавог неба и блиставог 
сунца. немогуће је описати начин на који је овај 

стих осветлио моју душу. мало је стихова из светих 
писама који су ме попут овог испунили са више наде, 
надахнућа и радости.

у 30. стиху, нефи је рекао тачно оно што сам ја 
мислила, само речитије: „душа моjа ће се радовати 
у теби, Боже моj, и стено спасења мога.” овај стих је 
носио у себи осећања мира и захвалности за господ-
њу благу милост и љубав.

мој отац је склопио књигу и објаснио да се ти сти-
хови понекад називају нефијевим псалмом. затим ме 
је мирно подучио да су чак и највећи људи на земљи 
несавршени и ти људи морају признати своју несавр-
шеност или ће иначе бити охоли, а стога и незнатни.

схватила сам. само зато што сам имала слабости 
није значило да сам неспособна да постанем попут 
нефија. Признавање мојих слабости приближило ме 
је нефијевој величини. нефи је био велик због тога 
што је, осим што је био послушан и веран, био пони-
зан и спреман да призна своје грешке.

 од тог искуства ценила сам ове нефијеве речи. 
сваки пут када их читам доживљавам исто узбуђење и 
надахнуће као када сам их читала први пут. ти стихо-
ви говоре да сам Божја ћерка способна за више него 
што уопште могу да замислим. знам да ако сам верна 
и идем напред, очекују ме неизрециви благослови.

децА
дарови који нам дају храброст

Председник ајринг нам говори о неколико дарова 
који нам дају храброст. Прочитајте сваки стих 

који је наведен испод и у празно поље упишите име 
сваког дара. Поразговарајте са вашом породицом о 
томе како вам тај дар даје храброст.

 1. дела апостолска 22:16  ________________________

 2. 2. нефи 4:15  _________________________________

 3. уиз 59:8-9  ___________________________________

 4. 2. нефи 32:5; Jев. по Јовану 14:26-27  __________

 5. 1. посл. солуњанима 5:17  _____________________
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Јачање вере у Бога оца и исуса 
Христа путем личног проучавања 
светих писама

Поучавајте 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 поучавате да 
поделе оно што су осетиле и 
научиле.

„Када сам се тек удала, ... била 
сам позвана на ручак за све сестре 
Потпорног друштва у мом одеље-
њу које су прочитале или Мор-
монову књигу или кратку књигу 
о црквеној историји. Била сам 
немарна у читању Светих писама, 
па сам се за ручак квалификовала 
прочитавши кратку књигу, јер 
је то било лакше и одузимало је 
мање времена. За време ручка сам 
имала снажан осећај да мада је 
књига из историје добра, треба-
ло је да прочитам Мормонову 
књигу. Свети Дух ме је подстакао 
да променим своје навике у вези 
са читањем Светих писама. Тог 
истог дана сам почела да читам 
Мормонову књигу и никада нисам 
престала... Зато што сам кренула 
да свакодневно читам Света пи-
сма, упознала сам свог Небеског 
Оца, Његовог Сина Исуса Христа 
и схватила шта требам да чиним 
да бих постала попут Њих ...

„...Свака жена може бити учи-
тељица за поучавање jеванђео-
ског учења у свом дому, а свакоj 
сестри у Цркви, као учитељици и 
вођи, потребно jе знање о jе-
ванђељу. Ако jош нисте развили 
навику свакодневног проучавања 
Светих писама, почните сада и 
истраjте у проучавању како бисте 
се припремиле за своjе одговор-
ности у овом животу и вечности.” 1

Џули Б. Бек, врховна председница 
Потпорног друштва.

„Проучавање Светих писама 
помоћи ће нашим сведочанстви-
ма и сведочанствима чланова 
наше породице. Наша деца данас 
расту окружена гласовима коjи 
их подстичу да напусте оно што 
jе исправно и уместо тога траже 
световна задовољства. Уколико 
немаjу чврст темељ у jеванђе-
љу Исуса Христа, сведочанство 
о истини и одлучност да живе 
праведно, подложни су таквим 
утицаjима. Наша одговорност jе 
да их ојачамо и заштитимо.” 2

Председник Томас С. Монсон.

„Желимо да наше сестре по-
стану добри познаваоци Светих 
писама ... Треба да сте упознате 
са њиховим вечним истинама ра-
ди сопствене добробити, и ради 
ваше деце и свих оних који су под 
вашим утицајем.” 3 

„Желимо да наши домови буду 

благословени сестрама поборни-
цама читања – било да сте саме или 
у браку, младе или старе, удовица 
или живите у породици ... Поста-
ните добри познаваоци Светих 
писама – не да бисте друге омало-
важили, већ да бисте их уздигли!” 4

Председник Спенсер В. Кимбал 
(1895–1985).

НапомеНе
 1. Џули Б. Бек, „My Soul Delighteth in  

the Scriptures,”  Liahona, мај 2004. год.,  
стр. 107–109.

 2. Томас С. Монсон, „Three Goals to Guide 
You,”  Liahona, нов. 2007. год., стр. 118.

 3. Спенсер В. Кимбал, „Privileges and 
Responsibilities of Sisters,”  Ensign,  
нов. 1978, 102.

 4. Спенсер В. Кимбал, „The Role of Righteous 
Women,”  Ensign, нов. 1979. год., стр. 102.

© 2009 by Intellectual Reserve, Inc. Сва права 
су задржана. Printed in Germany. Одобрење 
за енглески језик: 6/09. Превод одобрен: 6/09. 
Наслов оригинала: Visiting Teaching Message, 
March 2010. Serbian. 09363 202

П о р у к а  з а  к у ћ н о  П о д у ч а в а Њ е  з а  м а р т  2 0 1 0 .  г о д .

Помоћ за кућне 
учитељице
током своје посете, постављај-
те питања и делите мишљења 
користећи стихове из светих 
писама. изнесите сведочан-
ство о томе како је проучава-
ње светих писама ојачало ва-
шу веру. замолите сестру које 
посећујете да подели како је 
проучавање светих писама 
ојачало њен дом и породицу. 

Лична ПриПрема
Jев. по Јовану 5:39
2. посл. тимотију 3:14–17
2. нефи 9:50–51; 31:20; 
32:3–5
уиз 138:1–11


