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Глас Господњи

Kњига Учење и завети позива све људе са свих 
страна да послушају глас Господа Исуса 
Христа (видети УИЗ 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Ис-

пуњена је Његовим порукама, упозорењима и охра-
брујућим подстицајима које су изабрани пророци 
примили откривењем. У тим откривењима можемо 
видети како Бог може услишити наше молитве пору-
кама упутства, мира и упозорења.

У својим молитвама трудимо се да сазнамо шта Бог 
жели да чинимо, шта треба да чинимо да бисмо про-
нашли мир и срећу у овом животу и у следећем који 
нас очекује. Књига Учење и завети пуна је одговора на 
таква питања која постављају обични људи и пророци 
у понизној молитви. Може бити драгоцени водич који 
нас поучава како да примимо одговоре на питања о 
нашем временском благостању и вечном спасењу.

Понизност и вера у Господа Исуса Христа су 
кључ. Оливер Каудери је примио одговор од Го-
спода у вези са његовом жељом да помогне у пре-
вођењу Мормонове књиге: „Сети се да без вере не 
можеш ништа. Стога, тражи са вером. Не играј се 
тиме, не питај оно што не би требало” (УИЗ 8:10).

У више наврата у Учењу и заветима Господ тражи 
веру и понизност пре него што пружи помоћ. Један 
од разлога за то је што његови одговори можда неће 
бити онакви какве очекујемо. Нити ће увек бити јед-
ноставно да их прихватимо.

Историја Цркве и искуства наших предака то 
потврђују. Мој прадеда Хенри Ајринг ревносно се 

молио да сазна шта да треба да учини када је чуо 
обновљено јеванђеље које се поучавало 1855. године. 
Одговор је добио у сну.

Сањао је да седи за столом са старешином Ера-
стусом Сноуом из Већа Дванаесторице апостола и 
са старешином по имену Вилијам Браун. Старешина 
Сноу је поучавао начела јеванђеља око сат времена. 
Онда је старешина Сноу рекао: „У име Исуса Христа, 
заповедам ти да се крстиш, а овај човек [старешина 
Браун] . . . крстиће те.” 1 Моја породица је захвална 
што је Хенри Ајринг имао веру и био понизан да га 
у пола осам ујутру у базену за кишницу у Сент Луису 
у Мисурију, у САД-у, крсти старешина Браун.

Одговор на његове молитве није дошао као 
Господњи глас који је могао да чује. Добио га је у 
сну, ноћу, као што се догодило са Лехијем (видети 
1. Нефи 8:2).

Господ нас је поучио да одговори могу доћи и 
као осећаји. У Учењу и заветима поучио је Оливера 
Каудерија: „Казаћу ти у уму твојему и у срцу твојему 
Духом Светим који ће сићи на те и који ће боравити 
у срцу твоме” (УИЗ 8:2).

А он је овако охрабрио Оливера: „Зар мир не саоп-
штих уму твоме у погледу на то? Које ли веће сведо-
чанство можеш имати него оно од Бога?” (УИЗ 6:23).

Учење и завети, историја Цркве и историја коју је 
записивао Хенри Ајринг током своје мисије одмах 
после првог крштења, научили су ме да се одговори 
могу осетити као упозорења, и као мир.
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Од председника 
Хенрија Б. Ајринга,
првог саветника у Првом 
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У априлу 1857. године, старешина Парли П. Прат, 
тада члан Већа дванаесторице апостола, присуство-
вао jе конференциjи у данашњој Оклахоми, у САД-у. 
Хенри Ајринг записао је да је старешина Прат имао 
„мисли пуне црних слутњи . . . , да није могао да 
проникне у будућност нити да нађе излаз.” 2 Хенри је 
записао тужне вести одмах после убиства апостола. 
Старешина Прат је наставио да иде својим путем 
упркос томе што је осећао опасност, баш као што  
је случај са пророком Џозефом одласком у Картиџ.

Моје је сведочанство да Господ увек одговара 
на понизне молитве вере. Учење и завети и наше 
лично искуство поучавају нас како да препознамо 
те одговоре и прихватимо их са вером, било да су 
усмерење, потврда истине или упозорење. Молим 
се да увек можемо послушати и препознати брижни 
Господњи глас.

НАПОМЕНЕ
1. „The Journal of Henry Eyring: 1835–1902” (необјављен рукопис  

у власништву аутора).
2. „The Journal of Henry Eyring: 1835–1902.”

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

1. Размислите о томе да из ове поруке заједно 
прочитате о молитви. Док будете читали, замолите 
чланове породице да пажљиво слушају како Бог одго-
вара на молитве. Размилите о томе да посведочите о 
важности молитве.

2. Књига Учење и завети пуна је одговора на 
питања која људи постављају у молитви. Шта би се де-
сило када одговори на њихова питања (откривења) не 
би били записани? Подстакните породицу да научи да 
препозна и следи подстицаје Духа. Можда ће желети 
да своја размишљања о молитви забележе у дневник.

МЛАДИ
Слушање подстицаја
Марија Изабел Молина

Једне ноћи моја млада рођака побегла је од куће, 
па сам пожурила да је тражим. Док сам се возила, 

молила сам се да ми Дух помогне. Знала сам да ће 
ми Бог одговорити и усмерити ме, па сам се тру-
дила да ослушкујем подстицаје Духа. Али када нисам 

могла ништа да чујем, била сам очајна и чинило  
ми се да ме Дух не надахњује.

Мада сам желела да наставим да је тражим, осе-
тила сам да треба да останем у близини куће моје 
рођаке. Тако сам одлучила да се још једном прово-
зам по тој околини. Када сам стала на раскрсници, 
угледала сам обрисе младе девојке која је ходала. 
Нашла сам своју рођаку!

Док сам излазила из аута и потрчала према њој, 
схватила сам да ме је Дух све време усмеравао по-
мажући ми да осетим да треба да останем у истом 
подручју. Због тога што сам ослушкивала тихи глас, 
скоро сам занемарила подстицаје Духа. Тада сам 
схватила да често нећемо чути глас, али осетићемо 
утиске у свом срцу.

Била сам веома захвална за вођство Духа. Он је 
заиста увек ту! Као што Света писма кажу: „Дух Свети 
ће бити трајно друштво твоје” (УИЗ 121:46).

Ако смо достојни вођства Духа и пажљиво слу-
шамо, можемо постати оруђе у рукама Божјим да 
бисмо чинили добро многим људима. Са сталном 
пратњом Духа знаћемо којим путем треба да идемо.

ДЕЦА
Молитва као авантура

Председник Ајринг поучава да молитве могу бити 
услишене на много различитих начина. Можете 

доживети праву авантуру проучавајући Света писма 
да бисте открили неке од тих начина.

Погледајте стихове испод. У свој дневник напишите 
неколико речи које описују оно што ти стихови говоре 
о одговорима на молитве.

У свој дневник можете записати и лична искуства  
са одговором на молитве.

Jев. по Јовану 14:26
Учење и завети 6:22–23
Учење и завети 8:2
Учење и завети 9:8–9
Приче Соломунове 8:10–11
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Мисионарски рад
Уз молитву проучите овај материјал и, ако је прикладно, поразговарајте о 
њему са сестрама које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи 
да ојачате сестре и Потпорно друштво учините активним делом сопственог 
живота. 

Шта ја могу да учиним?
1. Да ли следим подстицаје 
Светог Духа док делим своје 
сведочанство са сестрама које 
посећујем.

2. Како сестрама за које сам 
задужена помажем да уче о 
јеванђељу?
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Вера, продица, помоћ

Свеци последњих дана шаљу 
се да „отпочну са радом у 

винограду [Господњем] за спас 
људских душа” (УИЗ 138:56), што 
укључује мисионарски рад. Није 
нам потребан формалан мисио-
нарски позив да бисмо ширили 
јеванђеље. Остали, чији су жи-
воти благословени јеванђељем, 
налазе се у нашем окружењу, и 
док се припремамо, Господ ће нас 
користити. Кућне учитељице могу 
прихватити своје духовне одго-
ворности и помагати у „оства-
ривању бесмртности и вечног 
живота за човека” (Moјсије 1:39).

Када је пророк Џозеф Смит 
организовао Потпорно друштво 
1842. године, рекао је да жене не 
треба само да брину о сирома-
шнима, него и да спасавају душе.1 
То је и даље наша сврха.

„Господ . . . поверава сведо-
чанство о истини онима који ће 
га делити са другима,” рекао је 
председник Дитер Ф. Ухдорф, 
други саветник у Првом пред-
седништву. “Штавише, Господ 
очекује од чланова своје Цркве 
да ‘отвара[ју], сваки пут уста 

своја проглашавајући јеванђеље 
[његово] гласом радосним’ (УИЗ 
28:16). . . . Понекад једна ре-
ченица сведочанства може по-
кренути догађаје који ће вечно 
утицати на нечији живот.” 2

Из Светих писама
Учење и завети 1:20–23;  

18:15; 123:12

Из наше историје
Прича о Олги Коваровој из 

бивше Чехословачке је пример 
мисионарског рада члана Цркве 
из историје нашег Потпорног 
друштва. Седамдесетих година 
20. века Олга је радила на свом 
докторату и била је жељна веће 
духовности у свом животу. При-
метила је 75-огодишњег Отакара 
Војкувку, свеца последњих дана. 
„На први поглед изгледао је као 
седамдесетпетогодишњак, али у 
срцу је био ближи 18. години и 
пун радости,” рекла је. „Било је то 
веома неуобичајено у Чехосло-
вачкој у то време безобзирности.”

Олга је питала Отакара и ње-
гову породицу како су пронашли 

радост. Упознали су је са осталим 
члановима Цркве и дали јој Мор-
монову књигу. Радо ју је прочи-
тала и убрзо је била крштена и 
потврђена. Од тада је Олга пози-
тивно утицала у свету политичког 
тлачења и верског прогона. Слу-
жила је као председница Потпор-
ног друштва у свом малом огранку 
и помогла у спасавању душа дру-
гих приводећи их Христу.3

НАПОМЕНЕ
1. Видети Учења председника Цркве: Џозеф 

Смит  (2007. год.), стр. 453.
2. Дитер Ф. Ухдорф, „Waiting on the Road to 

Damascus,” Liahona, мај 2011. год., стр. 
76–77.

3. Видети Daughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief Society (2011. 
год.), стр. 92–95.

За више информација посетите 
reliefsociety.lds.org.


