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„Он је устао” 
СВЕДОЧАНСТВО ПРОРОКА

 „Зов хришћанске трубе,” који је објавио пред-
седник Томас С. Монсон, јесте да је Исус из 
Назарета устао из мртвих. „Стварност васкр-

сења свима обезбеђује мир који превазилази разуме-
вање” (видети Посл. Филибљанима 4:7).1

У следeћим одломцима, председник Монсон 
износи своје сведочанство и захвалност за Спаси-
тељево васкрсење и објављује да ће због тога што 
је Син победио смрт, сва Очева деца која дођу на 
земљу поново живети.

Живот после смртности
„Верујем да нико од нас не може замислити пун 

значај онога што је Христ учинио за нас у Гетсема-
нији, али сам захвалан за сваки дан свог живота због 
Његове помирбене жртве коју је поднео за нас. 

У последњем тренутку могао је одустати. Али није. 
Спустио се испод свега како би могао спасити све. 
Тако чинећи, дао нам је живот после овог смртног 
постојања. Откупио нас је од Адамовог пада.

Захвалан сам Му из дубине душе. Поучио нас је 
како да живимо. Поучио нас је како да умремо. Оси-
гурао нам је спасење.” 2

Растеривање таме смрти
„У одређеним ситуациjама, као што су велика 

патња и болест, смрт долази као анђео милости. 

Међутим, наjчешће је видимо као неприjатеља  
људске среће.

„Таму смрти може распршити светлост откривене 
истине.  ‘Ја сам васкрсење и живот’ рекао jе Учитељ. 
‘Који верује у мене ако и умре, живеће. И ниjедан 
коjи живи и веруjе мене неће умрети вавиjек.’

Ово уверење – да, штавише света потврда жи-
вота после смрти, сигурно може пружити мир коjи 
jе Спаситељ обећао када jе рекао своjим ученицима: 
‘Мир вам остављам, мир свој дајем вам;  не даjем вам 
га као што свет даjе, да се не плаши срце ваше и да 
се не боjи’” 3

Он није овде
„Наш Спаситељ поново живи. Највеличанственији 

догађај у људској историји који даје највећу утеху 
и уверење, већ се одиграо - победа над смрћу. Бол 
и агонија Гетсеманског врта и Калварије, припадају 
прошлости. Спасење људског рода је осигурано. 
Адамов пад је превазиђен.

Празна гробница тог првог ускршњег јутра је од-
говор на питање Јова: ‘Ако човек умре, хоће ли ожи-
вети?’ Свима који ме чују, објављујем да, ако човек 
умре, опет ће живети. То знамо, јер имамо светлост 
откривене истине. . . .

Моја вољена браћо и сестре, у часу најдубље туге, 
можете примити потпуни мир захваљујући речима 
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које је изговорио анђео тог првог ускршњег јутра: 
Није овде јер је устао.’” 4

Сви ћемо понови живети
„Смејемо се, плачемо, радимо, играмо се, волимо, 

живимо. А затим умиремо. . . .
И остали бисмо мртви да није једног Човека и 

Његове мисије, управо Исуса из Назарета. . . .
Свим своjим срцем и жаром своjе душе, подижем 

данас своj глас сведочанства као посебан сведок, и 
обjављуjем да Бог заиста живи. Исус jе Његов Син, 
jединорођени у телу од Оца. Он jе наш Откупитељ; 
Он jе наш посредник код Оца. Умро је на крсту да 
би извршио помирење за наше грехе. Постао је 
прворођени у Васкрсењу. Због тога што је Он умро, 
сви ће поново живети.” 5

Лично сведочанство
„Објављујем лично сведочанство да је смрт побе-

ђена, победа над гробом је однешена. Нека ове речи 
које је посветио Онај који их је испунио постану истин-
ско знање свима. Сећајте их се. Негујте их. Поштујте 
их. Он је устао.” 6

НАПОМЕНЕ
1. „He Is Risen,” Liahona, апр. 2003. год., стр. 7.
2. „At Parting,” Liahona, мај 2011. год., стр. 114.
3. „Now Is the Time,” Liahona, јан. 2002. год., стр. 68;  

такође видети Jев. по Јовану 11:25–26; 14:27.
4. „He Is Risen,” Liahona, мај 2010. год., стр. 89, 90;  

такође видети Jов 14:14; Јев. по Матеју 28:6.
5. „Откупитељ мој живи, знам!” Liahona, мај 2007. год.,  

стр. 24, 25.
6. Liahona, апр. 2003. год., стр. 7.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Пошто сте поделили цитате из поруке председника 
Монсона, напомените сведочанство које он износи о 
правом значењу Ускрса. Члановима породице можете 
поставити следећа питања: „Шта вам значи то што је 
живи пророк сведочио данас о тим истинама? Како 
их можете применити у свом животу?” Размислите о 
томе да изнесете своје сведочанство.

МЛАДИ
Видећу Га поново
Од Морган Вебеки

Тата је чинио да се ми деца осећамо посебно. 
Волео нас је и лако праштао. Чинио је све  

да бисмо били срећни, и јасно нам је стављао  
до знања да нам жели најбоље. Веома сам га 
волела.

Када сам била у шестом разреду, тата је  
погинуо у саобраћајној несрећи. Моја породица  
и ја били смо потпуно скрхани. У нашој породици 
је настала велика празнина. Тата је био особа  
на коју сам се ослањала, коме сам се обраћала 
када сам имала проблеме. Уместо да потражим 
помоћ, допустила сам да бес и бол трају.  
Коначно сам пресудила да је то Божја грешка.  
Престала сам да читам Света писма и да се  
молим. Ишла сам у цркву само зато што је то  
мама желела. Трудила сам се да будем далеко  
од свог Небеског Оца.

Затим сам по први пут отишла у камп Младих  
жена.  Допало ми се што сам упознала нове  
пријатеље, али и даље нисам читала Света  
писма. Последње вечери смо имали састанак  
сведочанстава. Осетила сам нешто што дуго  
нисам: Духа. Дивила сам се девојкама које су  
устале и изнеле своја сведочанства, међутим  
ја сам седела јер сам мислила да га немам.  
Изненада сам осетила да морам да устанем.  
Отворила сам уста питајући се шта да кажем.  
Стога сам рекла да ми је драго што сам у кампу 
Младих жена. Затим сам чула себе како говорим 
да знам да је Исус Христ умро за мене, да ме  
мој Небески Отац воли и да је Црква истинита.

Испунио ме је необичан мир. Захваљујући том иску-
ству могу да кажем да знам да ћу захваљујући Спасите-
љевом помирењу и васкрсењу поново видети свог тату.
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Попут Спаситеља, кућне учи-
тељице послужују другима 

(видети 3. Нефи 11:15).  (1) Моја 
кућна учитељица ми помаже 
да духовно растем; (2) знам да 
моја кућна учитељица посвећено 
брине о мени и мојој породици; и 
(3) ако имам проблема, знам да ће 
моја кућна учитељица предузети 
нешто не чекајући да је замолим.1

Како ми, као кућне учитељице, 
можемо волети, штитити и јачати 
неку сестру? Следи девет пред-
лога који се налазе у 7. поглављу 
Daughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief Society 
(Ћерке у мом царству: Историја 
и дело Потпорног друштва) који 
ће кућним учитељицама помоћи 
да служе својим сестрама:

•	 Свакодневно	се	молите	за	њу	 
и њену породицу.

•	 Тражите	надахнуће	да	бисте	
разумели њу и њену породицу.

•	 Редовно	је	посећујте	како	бисте	
сте знале како је и да бисте је 
тешиле и јачале.

•	 Будите	у	честом	контакту	преко	
посета, телефонских позива, пи-
сама, имејла, текстуалних порука, 
и једноставних дела љубазности.

•	 Поздравите	се	са	њом	на	цр-
квеним састанцима.

•	 Помозите	јој	у	неодложној	по-
треби, болести или некој другој 
невољи.
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Волети, штитити и јачати
Уз молитву проучите овај материјал и ако је прикладно поразговарајте  
о томе са сестрама које посећујете. Постављајте питања која ће вам  
помоћи да ојачате своје сестре и да Потпорно друштво учините активним 
делом свог живота.

•	 Поучавајте	је	јеванђељу	из	 
Светих писама и порука за 
кућно поучавање.

•	 Надахните	jе	својим	добрим	
примерима.

•	 Поднесите	извештај	вођи	Пот-
порног друшта о њиховој слу-
жби и духовном и временском 
благостању сестре.

Из наше историје
„Кућно поучавање постало је 

начин на који светице последњих 
дана широм света показују љубав, 
негују и служе—и ‘делују у складу 
са оним саосећањем које је Бог 
усадио у [наше] груди,’ као што је 
поучавао Џозеф Смит.” 2

Сестра која је од недавно удо-
вица, рекла је о својим кућним 
учитељицама: „Саслушале су ме. 
Утешиле ме. Плакале су са мном. 
И загрлиле су ме. . . . [Оне] су ми 
помогле да изађем из свог дубо-
ког очаја и депресије тих првих 
месеци самоће.” 3

Помоћ у световним задацима је 
такође облик служења. На окто-
барској генералној конференцији 
1856. године, председник Бригам 
Јанг је најавио да су пионири са 
ручним колицима завејани у снегу 
далеко између 435и 595 км. Позвао 
је свеце последњих дана у Солт 
Лејк Ситију да иду да их спасу и 
да се „строго усредсреде на оне 
ствари које зовемо матријалнима.” 4

Луси Месерв Смит је записала 
да су жене одмах понеле своје 
топле подсукње и дугачке чарапе 
у саборну цркву и утовариле 
их на кола за слање промрзлим 
пионирима. Затим су сакупиле 
постељину и одећу за оне који 
ће доћи са мало ствари. Када су 
групе са ручним колицима стигле, 
једна зграда у граду је била „пуна 
намирница за њих.” 5
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Шта ја могу да учиним?
1. Како могу знати шта је  
потребно мојим сестрама?

2. Како ће моје сестре знати  
да искрено бринем о њима?

За више информација посетите 
страницу reliefsociety .lds .org.
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Вера, породица, помоћ

Из Светих писама:
Јев. по Луци 10:38–39;  

3. Нефи 11:23–26; 27:21


