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Попут многих других, и мене су често инспири-
сали музика и предивна уметничка дела. Једна 
таква прилика била је када сам стајао пред 

мајсторском сликом данског уметника Франса Шварца 
под називом Aгонија у врту. 1

Ова болно лепа слика приказује Спаситеља који 
клечи у Гетсеманском врту. Док се моли, анђео стоји 
поред њега, нежно га грлећи, нудећи утеху, небеску 
помоћ и подршку.

Што сам више размишљао о овој слици, то су ми 
срце и ум све више обузимала неизрецива осећања 
нежности и захвалности. Делимично могу да осетим 
оно што је вероватно било присутно када је Спаситељ 
започео своје велико завршно дело у смртности 
преузимајући на себе грехе света. Дивим се бескрајној 
љубави и саосећању које Отац гаји према својој деци. 
Преплављен сам дубоком захвалношћу за оно што је 
безгрешни Син учинио за цело човечанство и за мене.

Жртва Сина Божјег
Сваке године у ово време сећамо се жртве коју је 

Исус Христ поднео за цело човечанство и размишљамо 
о томе.

Оно што је Спаситељ учинио за нас од Гетсеманије 
до Голготе превазилази моје разумевање. Преузео је на 
себе терет наших греха и платио вечни и обавезујући 
откуп не само за Адамов први преступ, него и за грехе 
и преступе милијарди и милијарди душа које су икада 

живеле. То трпљење је проузроковало да Он, као Бог, 
највећи од свих, уздрхти од бола и крвари из сваке 
поре, и да трпи у телу и духу (видети УИЗ 19:18).

Он је трпео за мене.
Он је трпео за вас.
Душу ми прожима захвалност када размишљам 

о драгоценом значењу ове жртве. Осећам се по-
низно због сазнања да свима онима који прихвате 
тај дар и приклоне своја срца Њему може бити 
опроштено и они могу бити очишћени од греха, 
без обзира на то какве су њихове мане, или колико 
је сурово њихово бреме.

Можемо поново бити беспрекорни и чисти. 
Можемо бити откупљени вечном жртвом нашег 
вољеног Спаситеља.

Ко ће нас утешити?
Мада нико од нас неће никада морати да доживи 

дубину онога што је наш Господ претрпео, свако ће 
имати своје тренутке таме и горчине, када наша туга 
и жалост могу бити већи него што можемо поднети. 
Биће тренутака када ће нас тежина и грижа савести 
због наших греха немилосрдно притискати.

И поред тога, ако у тим тренуцима уздигнемо своја 
срца ка Господу, Он ће сигурно знати и разумети. Он 
који је за нас тако несебично трпео у врту и на крсту 
неће нас сада оставити без утехе. Ојачаће нас, охра-
брити и благословити. Нежно ће нас узети у наручје.
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Биће нам више од анђела.
Донеће нам благослове утехе, исцељења, наде  

и опроштаја.
Јер Он је наш Откупитељ.
Наш Избавитељ.
Наш милостиви Спаситељ и наш благословени Бог.

НАПОМЕНА
1. Свештеник који је говорио на сахрани Франса Шварца је рекао: 

“Његова уметност је божански даривана и чини се вреднијом од 
многих проповеди” (Emmilie Buchanan- Whitlock, “History of Artists’ 
Lives Gives Greater Context for Exhibit,” Deseret News, 29. септ. 2013, 
deseretnews.com).

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Пре поучавања, тражите вођство Духа да бисте 
разумели специфичне потребе оних које ћете поуча-
вати. Док будете делили одломке из поруке председ-
ника Ухдорфа, посведочите о Спаситељу и Његовој 
жртви откупљења. Питајте оне које поучавате о томе 
шта за њих значи Помирење и како су они осетили 
Господњу утеху током својих “тренутака таме и 
горчине.”

МЛАДИ
Победа преко Исуса Христа
Име је ускраћено

Имао сам проблем са преједањем. Моји стални 
напади преједања резултирали су страшним осе-

ћајем кривице, фрустрације и разочарења. Осећао 
сам се тако слабим кад сам покушавао да превазиђем 
тај проблем.

Дуго времена сам занемаривао чињеницу да 
Спаситељево помирење не само да нас спасава него 
нас откупљује и усавршава, и да се то односи и на 
моју очигледно несавршену навику преједања.

Одлучио сам да се препустим свом Спаситељу. 
Молио сам се. Искрено са признао своју слабост 
и своју потребу за благодаћу, а онда сам замолио 
Небеског Оца да ме благослови својом божанском по-
моћу у наредном дану. Те ноћи сам осетио сигурност у 
брижног Оца који је имао огромну жељу да помогне 
свом сину и неоспорну моћ да испуни своју вољу.

Од те ноћи, храна више нема онај исти огроман 
утицај на мене. Знам да је Исус Христ заслужан за 
мој успех. Попут Павла, учим да “све могу у Христу 
који ми снагу даје” (Филибљанима 4:13). И трудим се 
да никада не заборавим још једну лекцију од Павла: 
“Богу хвала, који нам даде победу по Господу нашему 
Исусу Христу” (1. Коринћанима 15:57).

ДЕЦА
Господ ће вас утешити

Замолите члана породице или пријатеља да 
исприча о времену када је осетио утеху од 

Спаситеља. Трудите се да мислите на време када вас 
је Спаситељ утешио. Можете нацртати слику тог иску-
ства и окачити је поред кревета да би вас подсећала 
на то да ће Исус Христ увек бити ту да вас утеши.
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Ово је део серије порука за кућно поу-
чавање које приказују Спаситељеве 
особине.

С трпљење се често сматра 
мирном и пасивном особи-

ном, али као што је председник 
Дитер Ф. Ухдорф, други саветник 
у Првом председништву, рекао: 
“Стрпљење није пасивно оду-
стајање, нити је пропуштање да 
делујемо због својих страхова. 
Стрпљење је активно чекање и 
истрајавање. То значи рачунати 
на нешто . . . чак и када испуња-
вање жеља наших срца касни. 
Стрпљење није само истрајавање; 
она је позитивно истрајавање!” 

У нашем предсмртничком жи-
воту, наш Небески Отац је при-
премио план за нас -  своју духовну 
децу -  а ми смо се гласно радовали 
прилици да дођемо на Земљу 
(видети Joв 38:7). Пошто смо иза-
брали да се покоравамо Његовој 
вољу током свог земаљског жи-
вота, Он “ће нас учинити оруђем 
у [Његовим] рукама на спасење 
многих душа” (Aлмa 17:11).

Председник Ухдорф је наста-
вио: “Стрпљење значи прихватање 

Особине Исуса Христа:  
трпељив и стрпљив

онога што не може да се промени 
и суочавање са тим са храбро-
шћу, благодаћу и вером. То значи 
бити ‘вољан да се покори свему 
што Господ сматра прикладним 
да [нам] наметне, као што се дете 
покорава оцу своме’ [Moсија 3:19]. 
На крају, стрпљење значи бити 
‘чврст и постојан, и непоколебљив 
у држању заповести Господњих’ 
[1. Нефи 2:10] свакога сата свакога 
дана, чак и када је то тешко.” 1

Додатни стихови
Псалм 40:1; Галатима 5:22- 23; 
2. Петрова 1:6; Aлмa 17:11

Из Светих писама
Света писма нам говоре да у 

нашем земаљском животу треба 
да будемо “стрпљиви у невољама, 
јер [ћемо] их имати много.” Потом 
нам Бог даје ово утешно обећање: 
“Подноси их, јер гле, ја сам с то-
бом све до свршетка дана твојих” 
(УИЗ 24:8).

Следећа библијска прича је 
пример стрпљења и вере.

“Беше једна жена која је већ 
дванаест година боловала од 

течења крви . . . дотаче се она 
скута [Христове] хаљине, и од-
мах стаде течење крви њезине.

А Исус рече: Неко се дотаче 
мене, јер ја осетих силу која 
изиђе из мене.

Кад жена виде да се није са-
крила, приступи дрхћући, паде 
пред ноге његове, и каза му 
пред свим народом зашто га се 
дотаче, и како одмах оздрави.

А он јој рече: Кћери! Вера те 
је твоја спасла. Иди с миром!” 
(Лука 8:43- 48).

Попут ње, и ми можемо наћи 
благослове и утеху, па чак и 
исцељење, ако посегнемо за 
Исусом Христом чије нас поми-
рење може исцелити.
НАПОМЕНА
1. Dieter F. Uchtdorf, “Continue in Patience,” 

Liahona, мај 2010, стр. 57, 59.
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Размислите о следећем:

У причи из 8. поглавља Лукиног 
јеванђеља, како су дугогодишње 
стрпљење ове жене, а потом 
и њена вера у Исуса Христа 
награђени?

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.

Вера, продица, помоћ


