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Једва да прође сат времена, приметио је пред-
седник Монсон, а да нисмо позвани да доносимо 
различите одлуке.

Да бисмо мудро бирали, саветовао нас је да имамо 
храбрости -  “храбрости да кажемо не, храбрости да 
кажемо да. Одлуке заиста одређују судбину.” 1

У наредним одломцима, председник Монсон 
подсећа свеце последњих дана да им је потребна 
храброст да би се залагали за истину и правед-
ност, да би бранили оно у шта верују, и да би се 
суочавали са светом који одбија вечне вредности 
и принципе.

“Позив да будемо храбри стално се упућује свакоме 
од нас,” рекао је. “Увек је било тако и увек ће бити.” 2

Храброст доноси Божје одобравање
“Сви ми ћемо се суочавати са страхом, доживљавати 

подсмех и сусретати се са противљењем. Скупимо хра-
брост -  сви ми -  да се супротставимо групи, храброст 
да се залажемо за начело. Храброст, не компромис, 
доноси осмех Божјег одобравања. Храброст постаје 
врлина, значајна и достојна пажње, када је сматрамо 
не толико спремношћу да храбро умремо колико 
одлучношћу да живимо честито. Док идемо напред, 
настојећи да живимо онако како би требало, сигурно 
ћемо примити помоћ од Господа и наћи утеху у 
Његовим речима.” 3

Храбро издржати
Шта то значи истраjати? Свиђа ми се ова дефиниција: 

храбро издржати. Храброст може бити неопходна да 
бисте веровали: повремено ће бити потребна да бисте 
били послушни. Највероватније ће бити потребна док 
истрајавате до дана када ћете напустити ово смртничко 
постојање.” 4

Имати храбрости да се залажемо за истину
“[Надам се] да ћете имати храбрости да се чврсто зала-

жете за истину и праведност. Због тога што друштво иде 
у правцу који је далеко од вредности и начела које нам је 
Господ дао, скоро сигурно ћете бити позвани да браните 
оно у шта верујете. Уколико корен вашег сведочанства 
није чврсто засађен, биће вам тешко да се одупрете 
исмевању оних који изазивају вашу веру. Када је чврсто 
засађено, ваше сведочанство о јеванђељу, о Спаситељу 
и нашем Небеском Оцу, имаће утицаја на све што будете 
радили у свом животу.” 5

Потребна нам је духовна и морална храброст
“Поруке коjе се приказуjу на телевизиjи, у филмовима 

и другим медиjима [данас] веома често су у директноj 
супротности са оним што желимо да наша деца усвоjе 
и сматраjу вредним. Наша одговорност jе не само да 
их поучимо да буду здрава у духу и учењу, него и да 
им помогнемо да остану таква, без обзира на спољне 
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силе са коjима се могу сусрести. То ће од нас захтевати 
много времена и напора -  а да бисмо помогли другима, 
нама самима jе потребна духовна и морална снага да 
се одупремо злу коjе видимо на сваком кораку.” 6

Увек будимо храбри
“У нашем свакодневном животу скоро је неизбежно 

да наша вера буде на проби. Можемо се повремено 
наћи окружени другима а ипак стајати у мањини или чак 
сами у вези са оним шта је прихватљиво а шта није. . . .

“Надам се да ћемо увек бити храбри и припре-
мљени да се залажемо за оно у шта верујемо, и ако у 
томе морамо стајати сами, учинимо то храбро, ојачани 
сазнањем да у ствари никада нисмо сами када стојимо 
са нашим Оцем на Небу.” 7
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ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Можете замолити оне које поучавате да разми-
сле о ситуацији идуће недеље -  код куће, на послу, 
у школи, или у цркви -  која ће од њих захтевати да 
делују са храброшћу. Могу се суочити са страхом, 
поднети неки изазов, залагати се за своја уверења, 
или одлучити да потпуније поштују неко јеванђеоско 
начело. Позовите их да поделе своја размишљања 
или да их запишу.

МЛАДИ
Нечија Сара
Мекензи Милер

Некада ми је било тешко да износим своја уве-
рења као одговор на питање тако једноставно 

као што је: “Зашто не пијеш кафу?” У прошлости сам 
смишљала изговоре попут “Сувише је горка” или 
“Не свиђа ми се укус.”

Зашто ми је било непријатно? Зашто сам се толико 
плашила да браним оно у шта верујем? Када се сада 
осврнем у прошлост, не разумем у потпуности чега 
сам се то плашила. Међутим, тачно се сећам када 
сам престала да се кријем иза изговора.

Једног дана на часу енглеског у средњој школи, 
наставник је најавио да ћемо гледати једну епизоду 
ТВ емисије за коју сам знала да не треба да гледам. Док 
су остали ученици навијали од узбуђења, моја друга-
рица Сара је подигла руку и питала да ли може да оде.

Када је наставник питао зашто, Сара је директно 
одговорила: “Зато што сам мормонка и не гледам 
емисије са вулгарностима.”

Њена храброст да устане испред разреда била 
је невероватна. Захваљујући Сари, и ја сам устала и 
мирне савести чекала напољу да се емисија заврши.

То ме је заувек променило. Почела сам да објашња-
вам своја уверења уместо да избегавам тему. И као ре-
зултат тога стекла сам поверење у себе и још више сам 
учествовала у црквеним и школским активностима.

Никада нисам рекла Сари колико ми је значио њен 
пример, али трудим се да следим њен пример самоу-
верености. Сада схватам да у вези са припадношћу 
дивној, светој Цркви Божјој апсолутно нема ничега 
чега се треба стидети. Надам се да својим примером 
и ја могу бити нечија Сара.
Ауторка живи у Јути, у САД- у.

ДЕЦА
Храброст у Светим писмима

Председник Монсон нас поучава да имамо хра-
брости и бранимо оно у шта верујемо. У Светим 

писмима се налази много примера људи који су по-
казали храброст. Прочитајте стих поред сваког имена. 
Како су ти људи показали храброст и залагали за оно 
што су знали да је исправно? Можете записати или 
сликовито приказати своје одговоре.

Данило (Данило 6:7, 10- 23)
Јестира (Јестира 4:5- 14; 5:1- 8; 7:1- 6)
Самуило Ламанац (Хеламан 13:2- 4; 16:1- 7)
Џозеф Смит (Џозеф Смит -  Историја 1:11- 17)
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Ово је део серије Порука за кућно поу-
чавање које говоре о Спаситељевим 
особинама.

Разумевање да је Исус Христ без 
лукавства и лицемерја помоћи 

ће нам да верно настојимо да сле-
димо Његов пример. Старешина 
Џозеф Б. Виртлин (1917- 2008) из 
Већа дванаесторице апостола је 
рекао: “Преварити значи завести 
или одвести на странпутицу. . . . 
Особа без лукавства је невина 
особа, искрених намера и чистих 
мотива, чији живот одражава јед-
ноставну праксу у складу њеним 
свакодневним поступцима по 
начелима интегритета . . . Верујем 
да потреба да чланови Цркве 
буду без лукавства може бити 
важнија сада него у другим време-
нима, јер многи у свету очигледно 
не разумеју значај ове врлине.” 1

Што се тиче лицемерја, пред-
седник Дитер Ф. Ухдорф, други са-
ветник у Првом председништву је 
рекао: “Нико од нас није онолико 
христолик колико знамо да би 
требало да буде. Али свим срцем 

Особине Исуса Христа:  
Без лукавства или лицемерја

желимо да превазиђемо своје мане 
и склоност греху. Свим срцем и 
душом желимо да будемо бољи уз 
помоћ помирења Исуса Христа.” 2

Знамо да ће нам се судити по 
нашим поступцима, жељама нашег 
срца и према томе какви смо људи 
постали.” 3 Ипак, док се трудимо 
да се кајемо, постаћемо чистији -  
“блажени су чисти срцем, јер 
ће Бога видети” (Maтеј 5:8).

Додатни стихови
Псалм 32:2; Jaковљева посл. 3:17; 
1. Петрова 2:1- 2, 22

Из Светих писама
Мала деца су без лукавства. 

Исус Христ је рекао: “Пустите 
децу нека долазе к мени; и не 
браните им; јер је таквијех цар-
ство небеско. . . . И загрливши 
их [децу] метну на њих руке те 
их благослови” (Maрко 10:14, 16).

Исус је после свог распећа по-
служивао и деци на оба америчка 
континента. Исус је заповедио 
људима да доведу своју малу децу 

код Њега и “посадише их на 
земљу око Њега, а Исус стајаше 
у средини . . .

. . . [И] заплака, и мноштво по-
сведочи о томе, а Он узе дечицу 
њихову, једно по једно, и бла-
госиљаше их и Оцу се мољаше 
за њих. . . .

И како они погледаше да 
виде, бацише поглед према небу 
и . . . видеше анђеле како са неба 
силазе као да су усред огња. И 
они сиђоше и окружише ове 
малишане. И они беху огњем 
окружени, а анђели им послужи-
ваху” (3. Нефи 17:12, 21, 24).
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Размислите о следећем:
Шта од мале деце можемо 

научити како бисмо били без 
лукавства? (Видети Guide to 
the Scriptures, “Guile.”)

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


