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Убрзавање дела

Да ли схватате да је обновљена Црква била стара 
98 година пре него што је имала 100 кочића? 
Али мање од 30 година касније, Црква је орга-

низовала својих других 100 кочића. А само осам година 
после тога Црква је имала више од 300 кочића. Данас 
имамо више од 3 хиљаде кочића.

Зашто се овај раст одвија убрзаним темпом? Да ли 
зато што смо познатији? Да ли зато што имамо лепе 
капеле?

Све то је важно, али разлог што Црква напредује у 
данашње време је то што је Господ рекао да ће се то 
десити. У Учењу и заветима је рекао: „Гле, убрзаћу дело 
своје у време његово.” 1

Ми, као духовна деца нашег Небеског Оца, послати 
смо на земљу у ово време да бисмо могли учествовати у 
убрзању његовог важног дела.

Колико знам, Господ никад није рекао да је Његово 
дело ограничено на смртност. Уместо тога, Његово дело 
обухвата вечност. Верујем да Он убрзава своје дело у 
духовном свету. Такође верујем да Господ, преко својих 
слугу тамо, припрема многе душе да приме јеванђеље. 
Наш задатак је да потражимо своје мртве а потом одемо 
у храм и извршимо свете обреде који ће онима иза вела 
омогућити исте прилике које ми имамо.

Сваки добар светац последњих дана заузет је у 
свету духова, рекао је председник Бригам Јанг (1801–
1877). Шта раде тамо? Они проповедају, све време, и 

припремају нам пут да убрзамо наше дело у изградњи 
храмова овде и другде.” 2

Рад на породичној историји није лак. Ви који сте из 
Скандинавије, саосећам са вама због ваших фрустрација. 
На пример, по мојој шведској линији, име мог деде је 
било Нелс Монсон; име његовог оца уопште није било 
Монсон него Монс Окесон. Име Монсовог оца било је 
Оке Педерсон, а име његовог оца било је Петер Мон-
сон— поново долазимо до Монсона

Господ очекује од вас и мене да добро обављамо рад 
на нашој породичној историји. Мислим да је прво што 
морамо да урадимо, ако желимо добро да обављамо 
своје дело, да имамо Духа нашег Небеског Оца. Када 
живимо исправно, као што знамо, он ће отворити пут за 
испуњавање благослова којe тако озбиљно и марљиво 
тражимо.

Правићемо грешке, али нико од нас не може  
постати стручњак за породичну историју док најпре  
не буде почетник. Стога, морамо се удубити у ово 
дело, и припремити се за пењање узбрдо. Ово није  
лак задатак, али Господ вас је задужио за њега, као што 
је и мене.

Док настављате рад на породичној историји, наила-
зићете на барикаде, и рећи ћете себи: „Не могу више 
ништа да учиним.“ Када дођете до те тачке, спустите  
се на колена и замолите Господа да отвори пут, и Он 
ће вам га отворити. Сведочим да је то истина.
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Небески Отац воли своју децу у духовном свету као 
што воли вас и мене. Што се тиче дела спасења за наше 
мртве, пророк Џозеф Смит је рекао: „И сада када се 
велики Божји циљеви убрзавају у смеру остварења, и 
оно о чему су пророци говорили се испуњава, када се 
царство Божје успостваља на земљи, а древни поредак 
ствари обнавља, Господ нам је објавио ову дужност и 
привилегију.” 3

Што се тиче наших предака који су преминули без 
сазнања о јеванђељу, председник Џозеф Ф. Смит (1838–
1918) је рекао: „Нашим напорима у њихову корист, 
њихови ланци ропства ће спасти са њих, и тама која 
их окружује ће се разићи, да светлост може сијати над 
њима и они ће у духовном свету чути о делу које су 
људи одавде извршили за њих, и радоваће се са вама у 
вашем извршавању тих дужности.” 4

Постоје милиони и милиони духовне деце нашег 
Небеског Оца која никада нису чула име Христово пре 
него што су умрла и отишла у свет духова. Али сада 
се поучавају јеванђељу и чекају дан када ћемо ви и ја 
урадити истраживање неопходно да би се отворио пут 
како бисмо могли да уђемо у дом Господњи и за њих 
обавимо дело који они сами не могу.

Моја браћо и сестре, сведочим да ће нас Господ бла-
гословити када прихватимо и одговоримо на овај изазов.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Сетите се омиљене приче из ваше породичне 
историје и поделите ту причу са онима које посе-
ћујете. Можда ћете желети да користите питања у 
дечјем одсеку Поруке Првог председништва (стр. 6) 
да бисте охрабрили оне које посећујете да испричају 
своје приче. Размислите о томе да прочитате Учење 
и завети 128:15 и разговарате о значају обављања 
храмских обреда у корист наших предака.

НАПОМЕНЕ
 1. Учење и завети 88:73.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), стр. 

280.
 3. Учења председника Цркве: Џозеф Смит (2007), стр. 409.
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), стр. 247.

МЛАДИ
Могу ли да уживам у записивању?
Ема Абрил Толедо Циснерос

Учествовала сам у остваривању циља нашег кочића 
да запишемо 50 хиљада имена. У почетку је било 

тешко. У неколико наврата хрпа коју сам преузела 
имала је нечитак рукопис, па сам понекад желела да 
је вратим и преуземем неку другу. Онда сам схватила 
да када би свако размишљао на тај начин, те гомиле 
би биле остављене за крај. Могла сам да замислим 
много редова људи који су чекали у духовном свету, и 
одлучила сам да наставим да се трудим да прочитам 
та имена и запишем их без грешке.

Научила сам да осећам љубав према тим људима. 
Разумела сам да им је заиста потребна помоћ, а и 
нама је потребна њихова помоћ. Боље сам разу-
мела да савршени план нашег Небеског Оца укључује 
свакога. Када следимо надахнуће и упуства Његових 
изабраних вођа, бићемо сведоци Његове милости и 
бесконачне љубави.

Записивање је било дивно искуство за мене. Нау-
чила сам да ценим и волим многео тога у вези са по-
родичном историјом. Такође сам примила драгоцене 
дарове од нашег Господа послушношћу нечему тако 
једноставном као што је пописивање имена.
Аторка живи у Мексику, у Веракрузу.

ДЕЦА
Упознајте своје приче

Ваши родитељи и баке и деке доживели су многе 
авантуре - неке за које никад нисте чули Неке од 

њихових прича ће вас насмејати, и могу вам помоћи 
да имате веру у Небеског Oца. Међутим, некада су и 
одрасли стидљиви. Користите ова питања како бисте 
им помогли да се сете неке од својих наомиљенијих 
прича и запишите или забележите цртежом њихове 
одговоре.
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1. Испричај ми своје три најсрећније успомене.
2. Који је твој најнепријатнији тренутак?
3. Причај ми о дану свог рођења.
4. Шта си волео да радиш када си био дете?
5. Како си стекао своје сведочанство о јеванђељу?
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Вера, продица, помоћ

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

Када послужујемо другима, 
постајемо истински следбе-

ници Исуса Христа, који нам је 
поставио пример. Председник 
Томас С. Монсон је рекао: „Окру-
жени смо онима који су угрожени 
. . . Ми смо Господње руке овде 
на земљи, са налогом да служимо 
Његовој деци и да их уздижемо.” 1

Линда K. Бартон, врховна 
председница Потпорног друштва, 
поучила је: „Кроз искуство, свако 
од нас може постати више налик 
Спаситељу док служимо Божјој 
деци. Да бих нам помогла да 
више [послужујемо] једни другима, 
желела бих да предложим четири 
речи које би требало запамтити: 
‘Прво посматрај, онда служи.’. . . 
Када то чинимо, држимо запове-
сти, а наша служба, налик служби 
председника Монсона, биће доказ 
нашег следбеништва.” 2

 Сваког јутра можемо се мо-
лити да препознамо прилике да 
служимо другима. “Небески Отац 
ће вас водити, и анђели ће вам 
помоћи,” рекао је Дејвид Л. Бек, 

Божанска мисија Исуса Христа: 
Послужитељ
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 reliefsociety.lds.org.

врховни председник Младих 
мушкараца. „Добићете моћ да 
благосиљате животе и спасавате 
душе.” 3

Из Светих писама
Maтеј 20:25–28; 1. Нефи 11:27–28; 
3. Нефи 28:18

Из наше историје
На октобарској генералној 

конференцији 1856. године, пред-
седник Бригам Јанг (1801–1877) са-
општио је да пионири са ручним 
колицима и даље прелазе планине 
и да сви треба да помогну да се 
одмах сакупе намирнице за њих. 
Луси Мизерв Смит написала је 
да су жене „скинуле своје жи-
поне (велике подсукње) чарапе и 
све што су могле да одвоје, ту у 
Саборној цркви, и утовариле [их] 
у кола.

Када су спасени пионири по-
чели да стижу у Солт Лејк Сити, 
Луси је написала: „Никада нисам 
осећала веће . . . задовољство 
и било каквом раду који сам у 
животу обавила, као у једноду-
шности осећања која су преовла-
ђивала. Само је требало да одем 

у продавницу и изразим своје 
жеље; ако је то било платно, 
мерено је бесплатно.” 4

Председник Џорџ Алберт 
Смит (1870–1951) рекао је о 
послуживању другима: „Наша 
вечна срећа биће сразмерна 
начину на који се посветимо 
помагању другима.” 5

Размислите о овоме:
1. Како нас молитва може 
учинити оруђем у Господњим 
рукама?

2. Како нам послуживање дру-
гима може помоћи да држимо 
своје завете?

НАПОМЕНЕ
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86.
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Liahona, нов. 2012, стр. 78, 80.

3. David L. Beck, “Your Sacred Duty to Minister,” 
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