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Велико Божје  
дело 

6. aприл 1830. год.
Пре сто осамдесет година, Џозеф Смит, Оливер 

Каудери и шачица других окупили су се да 
би организовали Цркву Исуса Христа светаца 
последњих дана. По свим извештајима био је то 
једноставан али духован састанак. Џозеф бележи да 
је после причешћа „Свети Дух био изливен на нас 
у веома великој мери – неки су прорицали, док смо 
сви ми славили Господа и веома се радовали.” 1 

Догађаје тога дана свет није приметио; нису их 
пратили новински наслови нити преноси. Међутим, 
како су се небеса радовала и славила Бога – јер тога 
дана, Црква Исуса Христа се вратила на земљу!

Соломон Чемберлејн
Од тада па до данас, милиони верних синова и 

кћери Небеског Оца следили су подстицаје Светог 
Духа и ушли у свете воде крштења. Један од њих је 
био Соломон Чемберлејн. 

Соломон је био духован човек и проводио је 
много сати у молитви, тражећи опрост својих 
греха и молећи Небеског Оца да га води ка истини. 
Негде око 1816. године, Соломон је у визији 
добио обећање да ће доживети да види дан када 
ће Христова Црква бити организована пошто се 

апостолски ред поново успостави на земљи. 
Годинама касније Соломон је путовао бродом 

према Канади када се лађа зауставила у малом граду 
Палмири, у Њујорку. Ту је осетио силу која га је 
гонила да се искрца. Не знајући зашто је ту, почео је 
да разговара са грађанима. Није прошло дуго када 
је чуо разговор о „златној Библији.” Рекао је да су те 
две речи зрачиле „моћу попут електрицитета [који] 
ме је прожео од главе до пете.” 

Његово истраживање одвело га је до куће 
Смитових где је разговарао са присутнима о 
дивним вестима о обновљеном јеванђељу. Пошто 
је ту провео два дана и примио сведочанство о 
истини, Соломон је наставио своје путовање ка 
Канади, поневши са собом 64 свеже одштампаних 
неповезаних страница Мормонове књиге. Где год је 
ишао, подучавао је људе, „и велике и мале, богате и 
сиромашне, ... да се припреме за велико Божје дело 
које је сада почело да се одвија.” 2

Велико Божје дело
Од тога дана у априлу 1830. године, милиони су 

открили истину о обновљеном јеванђељу и ушли су 
у воде крштења. Сведочим да је то „велико Божје 
дело” на земљи данас. Износим сведочанство да 
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Господ надгледа своју Цркву и води је преко свог 
пророка, председника Томаса С. Moнсoна. Није 
обичан благослов живети у овим последњим данима. 
Ово су величанствена времена, која су древни 
пророци предвидели и која походе будна мноштва 
анђела. Господ пази на своју Цркву. Такође пази 
на оне који, попут Соломона Чемберлејна, следе 
подстицаје Светог Духа и придружују се својој браћи 
и сестрама широм света помажући у објављивању 
овог великог Божјег дела.

НапомеНе
 1.  Џозеф Смит, у History of the Church, 1:78.
 2.  „A Short Sketch of the Life of Solomon Chamberlain,” куцана 

копија, Church History Library (на интернету на www.boap.org/
LDS/Early-Saints/SChamberlain.html); такође видети William G. 
Hartley, „Every Member Was a Missionary,”  Ensign, септ. 1978. год., 
стр. 23. Неколико дана после организовања Цркве, Џозеф Смит  
је крстио Соломона Чемберлејна у језеру Сенека, у Њујорку.

УЧење из ОВе пОрУке

„лични пример је једно од најмоћнијих средстава 
за учење које имамо” (Teaching, No Greater 

Call [1999. год.], стр. 18). док будете делили причу 
о соломону Чемберлејну, позовите породицу да 
се сете времена када су следили подстицаје духа. 
Поразговарајте о томе како је његов лични пример 
могао да помогне другима. Позовите чланове 
породице да кажу када им је нечији добар пример 
помогао.

ОмлаДина
моја вера на проби
Од Џејсона Јанга

Када сам имао 13 година, почео сам да читам 
Мормонову књигу сваки дан, и од тада сам 
свакога дана био благословен.

наш разред недељне школе са 13-годишњацима 
није баш био познат по побожности. Међутим, 

имали смо дивну учитељицу која је давала све од 
себе да би са духом подучавала лекције. Једна таква 
лекција је била на тему читања светих писама.

на крају лекције упутила нам је изазов. односио 
се на све нас, али из неког разлога погледала је 

директно у мене и рекла: „Позивам вас да читате 
Мормонову књигу баш сваки дан!” Помислио сам: 
„Показаћу вам. Чинићу то!” 

те исте вечери започео сам 1. поглавље 1. нефија 
и наставио да читам свакога дана. када сам почео мој 
став вероватно није био исправан, али временом сам 
заволео начин на који је Мормонова књига утицала 
на мене. Читање сваке вечери постало је радосна 
навика. 

Месецима касније стигао сам до 32. поглавља 
алме и био сам импресиониран идејом о стављању 
вере на пробу. у школи смо тек учили о извођењу 
научних експеримената, па сам клекнуо и рекао 
небеском оцу да ћу започети експеримент. тражио 
сам да сазнам да ли jе Мормонова књига истинита. 

гледајући на то искуство, знам да је небески отац 
одговорио на моје молитве много пута. свакодневно 
читање Мормонове књиге пружило ми је увећану 
способност да надвладам зло. осећао сам се ближим 
свом небеском оцу. Моћу светог духа осећао сам се 
ојачаним да превладам препреке. оно што је алма 
рекао о стављању на пробу Божје речи је истинито: 
„Почиње да увећава душу моју, да, почиње да 
просветљава разумевање моје, да, почиње ми бити 
изврсна” (Aлма 32:28).

Деца
није обичан благослов

овог месеца ће бити 180 година како је Црква је 
организована. Председник дитер Ф.  ухдорф 

је рекао да „није обичан благослов” живети данас 
када је Црква обновљена. да бисте пронашли неке од 
великих благослова које небески отац даје људима 
преко Цркве, погледајте стихове који се налазе доле.

дела апостолска 22:16
2. нефи 32:5
Јаковљева посланица 5:14–15 
уиз 20:8–12
књ. пророка амоса 3:7
уиз 110:7–10
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тражење и примање личног 
откривења

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.

Како могу тражити лично 
откривење?

„Као и пророци, и ми се 
припремамо за примање личне 
обjаве, проучаваjући Света писма, 
постећи, молећи се и изграђуjући 
веру. Вера jе кључ. Сетите се 
Џозефове припреме за прву 
визиjу: 

„‘Ако ли коме од вас недостаје 
премудрости, нека иште у Бога...

Али нека иште с вером, не 
сумњајући ништа.’” 1

Старешина Роберт Д. Хеjлс из Већа 
Дванаесторице апостола.

„Молитва је ваш лични кључ за 
небеса. Брава је са ваше стране 
вела.

Али то није све. Ономе ко је 
мислио да ће откривење доћи  
без напора, Господ је рекао:

‘Ти то не схвати, ти помисли 
да ћу ти ја дати, кад ништа не 
промишљаш осим да ме питаш.

Али гле, кажем ти, мораш то 

проучити у памети својој; тада 
ме мораш питати да ли је то 
право, а ако је право учинићу 
да ти груди горе. Ти ћеш дакле 
осетити да је то право.’” 2

Председник Боjд К. Пакер, председник 
Већа Дванаесторице апостола. 

Како могу примити лично 
откривење?

„У својим познатијим облицима, 
откривење или надахнуће долази 
путем саопштавања речи или 
мисли уму (видети Eнош 1:10;  
УИЗ 8:2-3), изненадним 
просветљењем (видети УИЗ 
6:14-15), позитивним или 
негативним осећањима у вези са 
предложеним начином деловања 
или чак надахњујућим делима, 
као у уметности. Као што је 
председник Боjд К. Пакер, ... 
председник већа Дванаесторице 
апостола, рекао: ‘Надахнуће више 
долази као осећај него као звук.’” 3

Старешина Далин Х. Оукс из Већа 
Дванаесторице апостола.

„Храм је дом учења. Многа 
упутства која се дају у храму 
су симболична и уче се Духом. 
То значи да се подучавамо са 
висина... Наше разумевање 
значења обреда и завета увећаће 
се ако често одлазимо у храм, 
са спремношћу да учимо и 
размишљамо о наученим вечним 
истинама... Уживајмо у духовној 

снази и откривењу које примамо 
када редовно идемо у храм.” 4

Силвија Х. Алред, прва саветница у 
врховном председништву Потпoрног 
друштва.

НапомеНе
 1. „Personal Revelation: The Teachings and 

Examples of the Prophets,”  Liahona, нов. 
2007. год., стр. 88.

 2. „Personal Revelation: The Gift, the Test, and 
the Promise,”  Ensign, нов. 1994. год., стр. 
59–60.

 3. „Eight Reasons for Revelation,”  Liahona, 
септ. 2004. год., стр. 8.

 4. „Holy Temples, Sacred Covenants,”  Liahona, 
нов. 2008. год., стр. 113, 114.
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Помоћ за Кућне 
учитељице
као кућна учитељица можете 
примити утиске од духа 
према потребама ваших 
сестара и у вези са начином 
задовољавања тих потреба. 
док будете подучавале ову 
поруку, поделите, ако је 
прикладно, свако надахнуће 
или помоћ коју сте 
примиле у вези са кућним 
подучавањем.
лична припрема
1. књ. самуилова 3:10
1. књ. о царевима 19:11-12
Aлма 5:46; 26:22
3. нефи 19:19-23
уиз 8:2-3; 9:8-9; 88:63-64


