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Чврсто усидрени
Не тако давно имао сам прилику да пловим 

великим бродом дуж обале чудесне Аљаске, 
у САД-у. Док је капетан вршио припрему 

за ноћ у удаљеном нетакнутом заливу, пажљиво је 
процењивао место и околности, као што су плима, 
дубина воде и удаљеност од опасних препрека. Када 
је био задовољан, спустио је сидро како би брод био 
безбедан и чврсто усидрен, омогућавајући путни-
цима прилику да се диве чудесној лепоти Божјих 
творевина.

Док сам посматрао обалу, почео сам да схватам да 
је брод готово неприметно плутао на веома слабом 
ветру и струји. Ипак, брод је био чврст и постојан 
унутар фиксног круга дефинисаног дужином конопца 
и снагом сидра.

Сидро на броду капетан није држао само за 
спуштање у случају олујe. Не, он је усидрио брод 
као превентивну меру и заштитио је брод од кре-
тања у несигурне воде или од лаганог скретања док 
су се путници и посада осећали безбедно.

Док сам размишљао о томе, пало ми је на памет 
да ако то није прилика за параболу, онда ја никада 
нисам летео авионом.

Зашто су нам потребна сидра
Сврха сидра је сигурност и безбедност брода  

на жељеној локацији или помоћ у контролисању 
брода током лошег времена. Међутим, за остварење 
ових важних циљева, само сидро није довољно.  

Сидро мора бити чврсто, поуздано и треба да  
се користи правилно, у право време и на правом 
месту.

И појединцима и породицама потребно је сидро.
Невоље могу доћи као велика олуја која ће нас 

скренути са тока и запретити да нас баци на стене. 
Међутим, понекад смо у опасности и када све из-
гледа безбедно — ветрови благи а вода мирна. У 
ствари, можемо бити у највећој опасности када плу-
тамо и када је кретање толико незнатно да га једва 
примећујемо.

Јеванђеље је наше сидро
Сидра морају бити чврста, јака, и добро одржа-

вана да би била спремна у време потребе. Поред 
тога, морају бити причвршћена за основу способну 
да носи тежину опречних сила.

Наравно, јеванђеље Исуса Христа jе такво сидро. 
Припремио га је Творац универзума са божанском 
сврхом и планом да обезбеди сигурност и смернице 
Његовој деци.

Најзад, шта је јеванђеље ако не Божји план за 
откупљење Његове деце и њихов повратак у Његово 
присуство?

Са сазнањем да је у природи свега да скреће, 
морамо чврсто поставити своја сидра на темељу 
јеванђеоске истине. Она се не смеју олако спуштати 
у песак охолости или једва додиривати површину 
наших уверења.
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Овог месеца имамо прилику да чујемо Божје слуге 
на генералној конференцији Цркве. Њихове речи, 
удружене са Светим писмима и подстицајима Духа, 
обезбеђују сигуран темељ вечним вредностима и на-
челима за која можемо причврстити наше сидра како 
бисмо остали постојани и сигурни усред животних 
борби и искушења.

Древни пророк Хеламан је поучавао: „Морате 
сазидати темељ своj на стени Откупитељу нашем 
коjи jе Христ, Син Божjи, да када ђаво пошаље своjе 
снажне ветрове, да, своjе стреле у вихору, да, кад 
сав грaд његов и снажна олуjа ударе на вас, не може 
имати никакве моћи над вама да вас повуче у понор 
беде и бескраjног jада, због стене на коjоj сте сази-
дани, коjа jе темељ поуздан, темељ на коме људи не 
падаjу ако на њему граде” (Хеламан 5:12).

Вредност чврсто постављеног сидра
Живот има начина да тестира наша сидра и ис-

кушава нас да скренемо. Ипак, ако су наша сидра 
правилно постављена на стену нашег Спаситеља, 
она ће нас одржавати—без обзира на снагу ветра, 
снагу плиме или висину таласа.

Наравно, брод није направљен да би стојао у 
луци него да бисмо подигли сидро и пловили мо-
рима живота. Али то је парабола за неки други пут.

За сада, имам утеху у сазнању да ће нас сидро  
јеванђеља и стена нашег Откупитеља задржати  
стабилнима и безбеднима.

Такво сидро ће нас сачувати од скретања у 
опасности и невоље. То ће нам омогућити величан-
ствену прилику да уживамо у јединственим лепотама 
увек променљивог и узвишеног амбијента живота.

Живот је диван и вредан живљења. Ветар, олује и 
савладавајуће струје могу нас довести у искушење 
да скренемо према опасностима видљивим или 
невидљивим, али ће нас јеванђеоска порука и њена 
божанска моћ задржати на нашем путу повратка у 
сигурну луку код нашег Небеског Оца.

Стога, немојмо само да слушамо говоре са април-
ске генералне конференције, него и примењујмо 
њене поруке које ће бити чврсто постављено сидро 
у нашим свакодневним животима.

Нека нас Бог благослови и води у овом значајном 
и важном подухвату!

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ
Размислите о томе да поразговарате о значају си-

дра у контексту Лехијеве породичне пловидбе у обе-
ћану земљу (погледати 1. Нефи 18). Можете истаћи 
1. Нефи 18:11–15, време када је Нефи, био везан, 
Лијахона престала да ради, а бродом су управљале 
јаке олује. Са каквим последицама се суочавамо када 
нисмо чврсто усидрени у јеванђељу? Такође можете 
истаћи 1. Нефи 18:21–22 и поразговарати о томе како 
можемо наћи сигурност окретањем ка Спаситељу.

МЛАДИ
Конференциjа и ја
Сара Дикс

Некад сам сматрала да је викенд одржавања 
генералне конференције дуг и досадан, али 

временом сам је заволела и радујем јој се. Викенд 
одржавања генералне конференције може нас ду-
ховно надоградити, али лако се деси да ова осећања 
избледе када у понедељак наставимо са уобичаје-
ним животом. Неке од следећих идеја помогле су 
ми да и даље црпим из конференције колико год 
је могуће.

За конференцију се припремам записивањем 
питања, а онда правим белешке када на та питања 
добијем одговоре. Након тога, волим да говоре и 
музику са конференције LDS.org преузмем на МП3 
плејер, тако да могу свакодневно да слушам говоре 
или химне. Такође, волим да проучавам говоре са 
конференције објављене у часопису Liahona. Подвла-
чим и правим белешке на његовим маргинама. До 
одржавања следеће конференције мој часопис је већ 
добро искоришћен. Моја породица понекад заједно 
проучава поруке за породично кућно вече.

Задржавање духа који смо осећали током конфе-
ренције и даље учење из порука захтева труд, али 
овај начин је велики благослов за мене. Примила сам 
толико снаге и смерница у време потребе проучава-
њем порука са генералне конференције, и знам да 
су ове поруке надахнуте.
Ауторка живи у Торонту, у Канади.
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ДЕЦА
Усидрите се

Шта ће вас усидрити у јеванђељу? Можда бисте 
могли да нацртате брод и сидро. Онда можете 

да поред вашег сидра залепите или причврстите слике 
људи или ствари које би вам могле помоћи да ваш 
брод остане безбедан. Упамтите, председник Ухдорф 
је рекао да су Исус Христ, савремени пророци и Света 
писма најбоља сидра за наше животе.
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Вера, продица, помоћ

Ово је део серије порука за кућно 
поучавања које приказују видове 
Спаситељеве мисије.

„Међу најзначајнијим опи-
сним титулама Исуса 

Христа је Откупитељ”, рекао је 
старешина Д. Toд Кристоферсон 
из Већа Дванаесторице апостола. 
“Откупити значи исплатити неку 
обавезу или дуг. Откупити може 
да значи и спасити или ослобо-
дити плаћањем откупа. . . Свако 
од ових значења сугерише разли-
чите аспекте великог откупљења 
које је остварио Исус Христ сво-
јим помирењем, које укључује, по 
речима из речника, „избављење 
од греха и његових казни, као жр-
твом учињеном за грешника.’” 1

Линда K. Бартон, врховна 
председница Потпорног друштва, 
је рекла: „Небески Отац . . . је 
послао свог јЈединорођеног и са-
вршеног Сина да трпи због наших 
грехова, наших боли, и свега што 
се чини неправедним у нашем 
животу.

Божанска мисија Исуса Христа: 
Спаситељ и Откупитељ
Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање Спаситељевог живота и мисије увећати вашу 
веру у Њега и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? 
За више информација посетите страницу reliefsociety.lds.org.

“. . . Једна жена која је годинама 
пролазила кроз искушења и тугу 
рекла је кроз сузе: ‘Схватила сам 
да сам попут старе новчанице од 
20 долара - згужвана, поцепана, 
прљава, злоупотребљавана и пуна 
огреботина. Али . . . још увек вре-
дим пуних 20 долара.’ Ова жена 
зна да . . . довољно вреди за [Бога] 
да је послао свог Сина да изврши 
помирење за њу лично. Свака 
сестра у Цркви треба да зна ово 
што зна ова жена.” 2

Из Светих писама
2. Нефи 2:6; Хеламан 5:11–12; 
Moјсије 1:39

Из наше историје
У Новом завету налазимо приче 

о женама које су живеле по вери у 
Исуса Христа, училе и живиле по 
Његовим учењима и сведочиле о 
Његовом службовању, чудесима и 
величанству.

Исус је рекао жени на извору:
„А коjи пиjе од воде коjу ћу му 

jа дати неће ожеднети довека; 
него вода што ћу му jа дати 
биће у њему извор воде коjа 
тече у живот вечни.

Рече му жена: Господе! дај  
ми те воде да не жедним . . . .

Знам да ће доћи [Месија], . . . : 
када он дође, казаће нам све.

Рече јој Исус: ја сам који с 
тобом говорим.”

Она „тада остави судове 
своје” и оде у град да сведочи о 
Њему. (Погледати Joван 4:6–30.)
НАПОМЕНЕ
1. D. Todd Christofferson, “Redemption,” 
Ensign или Liahona, мај 2013, стр. 109.

2. Linda K. Burton, “Is Faith in the Atonement  
of Jesus Christ Written in Our Hearts?” 
Ensign или Liahona, нов. 2012, стр. 114.

Шта ја могу учинити?
1. Како можемо показати  
захвалност Спаситељу и  
Откупитељу, Исусу Христу?

2. Како можемо учествовати у 
благословима помирбене жр-
тве нашег Спаситеља у нашим 
животима?


