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Имао сам привилегију да присуствујем великом 
броју културних прослава одржаних у вези са 
посвећењем храма. Све су ми се допале, укљу-

чујући и најновију којој сам присуствовао у Фениксу, у 
Аризони, САД, новембра прошле године.

Млади свеци последњих дана који учествују у кул-
турним манифестацијама изводе чудесне, незаборавне 
програме. Прошле године у Фениксу, непосредно 
пре прославе, рекао сам учесницима: „Ви сте деца 
светлости.”

Желео бих да сви млади у Цркви знају да су деца 
светлости. Као такви, имају одговорност да буду „као 
видела на свету” (Филибљанима 2:15). Имају дужност 
да деле јеванђеоске истине. Позивају се да стоје као 
храмски светионици који светлом јеванђеља обасјавају 
све мрачнији свет. Дужни су да одржавају своје светло 
блиставо сјајним.

Да бисмо били „углед вернима” (1. Тимотију 4:12), 
морамо и сами веровати. Морамо развити веру неоп-
ходну за духовно преживљавање и одашиљање светло-
сти другима. Морамо неговати своје сведочанство док 
не постане сидро нашим животима.

Међу најефикаснијим начинима за стицање и одржа-
вање вере која нам је потребна данас јесте да читамо 
и проучавамо Света писма и да се молимо често и 
доследно. Младима у Цркви поручујем: Ако то нисте 
чинили, сада развијте навику свакодневног проучавања 

Писама и молитве. Без ове два најважније праксе, 
спољни утицаји и понекад сурова реалност живота 
могу заклонити или чак угасити светло.

Тинејџерске године нису лаке. То су значајне године 
када ће вас Сотона доводити у искушење и давати све 
од себе да би вас одвукао са стазе која води назад у 
ваш небески дом. Али када читате и молите се, када 
служите и послушни сте, боље ћете упознати „светло 
што у тами светли” (УИЗ 6:21), наш Пример и нашу 
снагу -  Господа Исуса Христа. Он је светло које треба 
да подигнемо да би распршило таму која се скупља 
(видети 3. Нефи 18:24).

Са јаким сведочанством о Спаситељу и Његовом об-
новљеном Јеванђељу, имате неограничене могућности 
да заблистате. Оне вас свакодневно окружују, у каквим 
год околностима се налазили. Када следите Спаситељев 
пример, имаћете прилику, да тако кажем, да будете 
светлост у животима оних око вас -  било да су чланови 
ваше породице, колеге, сарадници, само познаници, 
или потпуни странци.

Када сте светло свету, људи око вас осећаће посеб-
ног духа који ће учинити да пожеле да се друже са 
вама и следе ваш пример.

Молим родитеље и вође наших младих да им 
помажу да се чврсто залажу за истину и праведност. 
Помозите им да широм отворе врата учењу, разуме-
вању и служењу у царству Божјем. Градите у њима 
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снагу да се одупру искушењима света. Дајте им вољу 
да ходају у врлини и вери, да се моле, и да гледају ка 
небу као свом сталном сидру.

Нашој омладини поручујем: Наш Небески Отац вас 
воли. Надам се, такође, да осећате љубав коју црквене 
вође гаје према вама. Надам се да ћете увек имати 
жељу да служите свом Небеском Оцу и Његовом Сину. 
И да ћете увек ходати у истини и стојати као светло 
међу Божјом децом.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Размислите о томе да поразговарате са онима 
које поучавате о томе шта значи бити „[дете] светла.” 
Какву одговорност то носи? Можете разговарати о 
временима када је њихово светло било нарочито 
блиставо и о томе шта га је учинило блиставим. 
Размислите о томе да их питате за неку одређену 
особу, као што је нека млада особа, сарадник или 
члан њихове породице, коме је можда потребно 
светло. Затим се можете помолити заједно за начин 
на који можете поделити светло са том особом.

МЛАДИ
Светионик

Председник Монсон поучава о томе да млади у Цр-
кви „имају позив да стоје као храмски светионик, 

који јеванђеоским светлом обасјава све мрачнији 
свет. Он износи неколико начина на које то можете 
учинити:

Делити jеванђеље
Веровати
Развијати веру
Бити светло другима
Неговати своје сведочанство док не  

постане сидро вашем животу
Читати и проучавати Света писма
Молити се често и доследно
Служити
Бити послушни

Размислите о томе да оцените себе оценом од 1 
до 5 у свакој од ових области. За области са нижом 
оценом, можете да проучавате ове теме у Светим 
писмима или потражите их на LDS.org. Пошто сте 
проучили те теме, можете размислити о начинима на 
које се можете побољшати у тим областима и поста-
вити циљеве за то.

ДЕЦА
Нека ваше светло светли

Као Божје дете, ви сте дете светлости. Можете 
стећи више светла слеђењем нашег Спаситеља, 

Исуса Христа. Исус Христ и Небески Отац желе да 
светлите другима и приводите их Христу. Можете све-
тлети тако што ћете бити оно што јесте када следите 
заповести, попут молитве и читања Светих писама. На 
парчету папира нацртајте неколико звездица и озна-
чите их са идејама о томе како можете засијати дру-
гима као пример Исуса Христа (на пример, „одлазак 
у цркву,” или „помагање мојој породици”).
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Ово је део серије Порука за кућно поу-
чавање које говоре о Спаситељевим 
божанским особинама.

Исус је рекао: „Који је највећи 
међу вама нека буде као 

најмањи, и који је старешина 
нека буде као слуга. Јер који је 
већи, који седи за трпезом или 
који служи? Није ли онај који је 
за трпезом? а ја сам међу вама 
као слуга” (Лука 22:26- 27).

„Спаситељ је наш врховни при-
мер моћи понизности и покорно-
сти. На крају крајева, подлагање 
Његове воље Очевој довело је 
до највећег, па чак и најмоћнијег, 
догађаја у историји. Можда су 
неке од најсветијих речи у свим 
Светим писмима једноставно: 
‘Не моја, него твоја воља да 
буде’ (Лука 22:42).” 1

Као ученици Исуса Христа 
увек настојимо да будемо попут 
Њега. „Кроткост је од виталног 
значаја за нас да бисмо постали 
више налик Христу,” рекао је 
старешина Улисес Соарес из 
Седамдесеторице. Без ње нећемо 

Божанске особине Исуса Христа: 
кроткост и понизност

моћи развити остале важне вр-
лине. Бити кротак не значи бити 
слаб, него добар и љубазан, по-
казујући снагу, спокој, здраво са-
мопоштовање и самоконтролу.” 2 
Док радимо на развијању ове 
особине, открићемо да “понизно 
подлагање наше воље Очевој 
доноси нам моћ од Бога -  моћ 
понизности. То је моћ да се суо-
чимо са животним невољама, моћ 
мира, моћ наде, моћ срца које 
са љубављу куца за Спаситеља 
Исуса Христа и за сведочанство о 
Њему, и то моћ откупљења.” 3

Додатни стихови
Maтеј 26:39; Joван 5:30; 
Moсија 3:19; Хеламан 3:35

Из Светих писама
Један од најлепших и најмоћни-

јих тренутака Христове службе био 
је када је опрао ноге својим учени-
цима. „Устаде од вечере, и скиде 
своје хаљине, и узе убрус те се 
запреже. Потом усу воду у умивао-
ницу, и поче прати ноге ученицима 

и утирати убрусом којим беше 
запрегнут” ( Joван 13:4- 5).

Када је Спаситељ увео овај 
обред, ученици су вероватно 
били дирнути што је Господ и 
Учитељ клекнуо пред њих и из-
вршио такво покорно служење. 
Исус је затим објаснио лекције 
које је желео да они и сви ми 
научимо:

„Кад дакле ја опрах вама ноге 
Господ и учитељ, и ви сте ду-
жни један другоме прати ноге.

Јер ја вам дадох пример да и 
ви тако чините као што ја вама 
учиних” (Јован 13:14- 15).
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Размислите о следећем:
Како нам понизност помаже 
да волимо онако како је волео 
Спаситељ?

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




