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Канаринци са 
сивим шарама на 
својим крилима

Пре скоро 60 година, док сам служио као 
млад бискуп, преминула је Кетлин Меки, 
једна удовица из мог одељења. Међу њеним 

стварима била су три кућна љубимца, канаринца. 
Два, потпуно жута, требало је дати њеним пријате-
љима. Трећи, Били, био је жут са сивим шарама на 
крилима. Сестра Меки ми је написала белешку: „Да 
ли бисте му ви и ваша породица пружили дом? Није 
најлепши, али најлепше пева.”

Сестра Меки је била веома слична свом жутом 
канаринцу са сивим шарама на крилима. Није била 
благословена лепотом, самоувереношћу, нити поча-
ствована потомством. Ипак је њена песма помогла 
другима да спремније носе своје терете и вештије 
обављају своје задатке.

Свет је пун жутих канаринаца са сивим шарама 
на својим крилима. Штета што је веома мало њих 
научило да пева. Неки од њих су млади људи који 
не знају ко су, шта могу бити или чак шта желе да 
буду; све што желе је да буду неко. Неки су спу-
тани старошћу, оптерећени бригом или испуње-
ни сумњом – водећи животе далеко испод својих 
способности.

Да бисмо живели лепо, морамо развити способност 
да се храбро суочимо са проблемом, ведрo са разоча-
рењем и понизно са тријумфом. Питате се: „Како мо-
жемо достићи те циљеве?” Мој одговор гласи: „Доби-
јањем праве перспективе о томе ко смо ми уствари!” 
Ми смо синови и ћерке живог Бога, на чију слику смо 
створени. Размислите о овоме: створени на слику 
Божју. Не можемо искрено одржати ово уверење а 
да не доживимо нови дубоки осећај снаге и моћи. 

У нашем свету морал је изгледа често споредан у 
односу на лепоту или шарм. Али од давнина одзва-
ња Господњи савет упућен Самуилу: „… jер не гле-
дам на што човек гледа: човек гледа што jе на очима, 
а Господ гледа на срце” (1. књ. Самуилова 16:7).

Када је Спаситељ тражио човека од вере, није га 
бирао из гомиле самопрозваних праведника који су се 
редовно налазили у синагоги. Уместо тога, позвао га 
је међу рибарима из Капернаума. Сумњичав, необра-
зован, плаховит Симон постао је Петар, апостол вере. 
Жути канаринац са сивом шаром на својим крилима, 
стекао је Учитељево пуно поверење и трајну љубав.

Када је Спаситељ изабрао преданог и моћног 
мисионара, није га нашао међу својим присталицама 
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него међу својим противницима. Савле прогонитељ 
постао је Павле мисионар.

Откупитељ је бирао несавршене људе да би 
подучавали путу савршенства. Тако је чинио тада. 
То чини и сада – са жутим канаринцима са сивим 
шарама на својим крилима. Позива вас и мене да Му 
служимо овде на земљи. Наша посвећеност мора 
бити потпуна. Иако се спотичемо у нашој борби, за-
вапимо: „Води нас, ах води нас, велики Створитељу 
људи, из таме да се поново боримо.” 1 

Моја је молитва да ћемо следити пример Чо-
века из Галилеје, који се често мешао са сирома-
шнима, подјармљенима, потлаченима и уцвеље-
нима. Док то будемо чинили нека права песма 
долази из наших срца.

НапомеНа
 1.  „Fight Song,” Yonkers High School.

Учење из Ове пОрУке

када подучавате, често помаже када слушаоци 
гледају или слушају нешто одређено” (Подучава-

ње, нема већег позива [1999. год.], стр. 55). да бисте 
помогли члановима породице да разумеју поруку 
председника Монсона, размислите о томе да их за-
молите да буду спремни да поделе оно што су научи-
ли после заједничког читања поруке. Позовите сваку 
особу да подели оно што сматра да је важно истаћи у 
чланку. завршите са изношењем сведочанства о пору-
ци председника Монсона.

Подучавање Божјој речи, како се даје преко  
Његових пророка, може имати моћан утицај на 
животе оних које подучавамо (видети Подучавање, 
нема већег позива, стр. 50). Председник Монсон 
каже да у сазнању да смо Божја деца леже снага  
и моћ. После читања чланка, замолите породицу  
да подели оно што им помаже да се сете тога  
ко су. 

ОМладина
Шта је истинска лепота?

Председник Монсон у овој поруци каже: „у нашем 
свету морал је изгледа често споредан у односу 

на лепоту или шарм.” Младе жене се могу борити 

са својом представом о томе ко су оне и шта могу 
постати. узмите у обзир ова размишљања старешине 
Лина Џ. робинса из седамдесеторице о истинској 
лепоти:

•  Млада жена чија појава одише срећом и врлином 
зрачи унутрашњом лепотом.

•  Чедан осмех је заиста диван када зрачи природ-
ношћу. та истинска лепота не може се дочарати 
шминком него је дар духа. 

•  Скромност је спољашњи знак и захтев унутрашње 
лепоте.

•  Ако вас ваш спољашњи изглед обесхрабрује,  
помоћи ће вам да видите себе очима оних 
који вас воле. скривена лепота коју виде 
они који вас воле може постати огледало за 
самоусавршавање.

•  Mушкарац за кога честита жена жели да се уда 
такође „не гледа” као природан човек (видети 
Прва. књ. самуилова 16:7). Привући ће га истин-
ска лепота којом зрачи чисто и радосно срце. 
исто важи и за младу жену која тражи честитог 
младића.

•  Наш Отац на Небу очекује да сва Његова деца бирају 
исправно, што је једини пут до трајне среће и унутра-
шње лепоте.

•  Код Господа нема такмичења. Сви имају исту 
повластицу да њихова спољашност одише Њего-
вим обличјем (видети Aлма 5:19). нема истинскије 
лепоте.

да бисте прочитали целу поруку, погледајте Лин Џ. 
робинс, „True Beauty,” New Era, нов. 2008. год., стр. 
30. исти савет младићи могу наћи у „Ugly Duckling or 
Majestic Swan? It’s Up to You,” од Ерола С. Фајпена, 
Liahona, окт. 2009. год., стр. 36.

деца
певајте своју најумилнију песму

Председник Монсон је испричао причу о три 
канаринца сестре Меки. два су била потпуно 

жута. изгледала су савршено! трећи није изгледао 
савршено јер је имао сиве мрље на крилима.  
али сестра Меки га је волела јер је певао тако 
умилно.
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неки људи сматрају да нису тако лепи нити 
паметни попут других. али господу је драгоцена 
свака особа. Можемо бити верни и храбри и ко-
ристити своје таленте у служби другима. онда смо 
попут жутог канаринца са сивим шарама на крили-
ма. нисмо савршени, али певамо своју најумилнију 
мелодију!

запишите три начина на која можете певати своју 
најумилнију песму господу.

Могу да певам своју најумилнију песму господу 
тако што ћу:

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
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обнављање завета  
преко причешћа

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.

Исус Христ је установио 
причешће

„Исус је узео хлеб, благословио 
га и изломио, и дао својим апосто-
лима, говорећи: ‘Узмите, једите’ 
( Јев. по Матеју 26:26). ‘Ово је тело 
моје које се даје за вас. Ово чините 
за мој спомен’ ( Јев. По Луци 22:19). 
На исти начин је узео чашу вина, 
према обичају разблажено водом, 
изрекао благослов захвалности за 
њега, и послужио га окупљенима 
око себе, говорећи: ‘Ова је чаша 
нови завет у мојој крви,’ ‘која се 
пролива… ради отпуштања греха.’ 
‘Ово чините за мој спомен.’…

Од тог догађаја у горњој соби, 
уочи Гетсеманије и Голготе, деца 
обећања су под заветом да се 
сећају Христове жртве на овај но-
вији, узвишенији, светији и личан 
начин.” 1

Старешина Џефри Р. Холанд из Већа 
Дванаесторице апостола.

Ми обнављамо своје крсне 
завете преко причешћа

„Када се крстимо, преузимамо 
на себе свето име Исуса Христа. 
Преузимање Његовог имена је 
једно од најзначајнијих искустава 
које имамо у животу…

Сваке недеље на састанку 
причешћа док обнављамо наш 
крсни завет, обећавамо да ћемо 
се сећати помирбене жртве нашег 
Спаситеља. Обећавамо да ћемо 
чинити као Спаситељ – бићемо 
послушни Оцу и увек држати 
Његове заповести. Благослов који 
за узврат примамо је да ћемо увек 
имати са собом Његовог Духа.” 2

Старешина Роберт Д. Хеjлс из Већа 
Дванаесторице апостола.

„Био сам са једном девојчицом 
на дан њеног крштења. На крају 
тог дана је самоуверено рекла: ‘Цео 
дан сам крштена и нисам згрешила 
ниједанпут!’ Али њен савршени дан 
није трајао заувек, и сигуран сам да 
је до сада научила, као и сви ми, да 
ма колико се трудили, не можемо 
увек избећи сваку лошу ситуацију, 
сваки погрешан избор.…

„… Немогуће је да стварну про-
мену направимо сами. Наша од-
лучност и наше добре намере ни-
су довољни. Када правимо грешке 
или доносимо лоше одлуке, мора-
мо имати помоћ нашег Спаситеља 

да нас врати на пут. Ми узимамо 
причешће сваке недеље да бисмо 
показали своју веру у Његову моћ 
да нас промени. Исповедамо своје 
грехе и обећавамо да ћемо их 
напустити.” 3

Џули Б. Бек, врховна председница 
Потпорног друштва.

НапомеНе
 1. Џефри Р. Холанд, „This Do in 

Remembrance of Me,”  Ensign, нов. 1995. 
год., стр. 67.

 2. Роберт Д. Хејлс, „The Covenant of Baptism: 
To Be in the Kingdom and of the Kingdom,” 
 Liahona, јан. 2001. год., стр. 8.

 3. Џули Б. Бек, „Remembering, Repenting, 
and Changing,”  Liahona, мај 2007. год.,  
стр. 110–111.
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ПоМоћ за кућне 
учИтељИце
када упознате неку сестру и 
њену породицу, потражите 
начине да јој помогнете да 
обнови своје завете путем 
причешћа. ако не присуству-
је састанку причешћа, да ли 
бисте могле да је позовете 
да дође или да јој понудите 
помоћ да то учини (превоз, 
помоћ око деце, пријатељица 
која ће сести поред ње, и тако 
даље)?

ЛИчна ПрИПреМа
Јев. по Луци 22:19–20
1. посл коринћанима 11:23–28
3. нефи 18:1–12
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