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Моја супруга Харијет и ја смо недавно на једном 
аеродрому посматрали слетање величанстве-
них авиона. Дан је био ветровит и жестоки 

ветар дувао је према авиону који се приближавао, узро-
кујући љуљање и подрхтавање.

Док смо посматрали борбу природе и машине, се-
тио сам се своје летачке обуке и начела која сам на њој 
научио и касније поучавао друге пилоте на обуци.

“Током турбуленције не дирајте контролне полуге,” 
говорио сам им. Останите мирни; не поступајте нера-
ционално. Останите фокусирани на централну линију 
писте. Ако одступите од жељеног пута, хитро aли 
пажљиво се исправите. Ослоните се на потенцијал свог 
авиона. Летите кроз турбуленцију.”

Искусни пилоти схватају да не могу увек контролисати 
оно што се дешава око њих. Не могу једноставно искљу-
чити турбуленцију. Не могу зауставити кишу или снег. 
Не могу зауставити ветар нити променити његов правац.

Међутим, такође схватају да је погрешно плашити се 
турбуленције или јаког ветра –  а нарочито допустити 
да их ти страхови паралишу. Начин за безбедно сле-
тање када услови нису најбољи је остати на исправном 
путу и летети савршено колико је то могуће.

Док сам посматрао авионе како се спуштају и раз-
мишљао о начелима која сам као пилот научио током 
година, питао сам се да ли је то можда лекција за наше 
свакодневне животе.

Не можемо увек контролисати олује које нам живот 
нанесе на пут. Понекад нам једноставно не иде онако 
како смо замислили. Можда нас уздрма турбуленција 
разочарања, сумње, страха, туге, или стреса.

У тим тренуцима лако се усредређујемо на све оно 
што иде наопако и проблеми нам заокупљају мисли. У 
искушењу смо да се фокусирамо на проблеме са којима 
се суочавамо уместо на Спаситеља и наше сведочан-
ство о истини.

Али, то није најбољи начин за кретање кроз животне 
изазове.

Као што искусан пилот није усредсређен на олују 
него на средину писте и место приземљења, тако 
и ми треба да одржимо фокус на средишту наше 
вере –  нашег Спаситеља, Његово Јеванђеље, као и 
план нашег Небеског Оца – и наш крајњи циљ – да 
се безбедно вратимо на своје небеско одредиште. 
Морамо имати поверење у Бога и пут следбеништва 
учинити средиштем својих напора. Очи, срце и ум 
треба да усредсредимо на то да живимо онако како 
знамо да треба.

Исказивање наше вере и поверења у Небеског 
Оца радосним држањем Његових заповести донеће 
нам срећу и блаженство. И ако останемо на путу, 
изаћи ћемо из сваке турбуленције –  без обзира на 
то колико је јака –  и безбедно се вратити у свој 
небески дом.
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Beзбедно се приземљити 
током турбуленције

Председник Дитер Ф. Ухдорф
други саветник у Првом председништву
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Било да је небо око нас ведро или пуно претећих 
облака, као следбеници Исуса Христа најпре тражимо 
царство Божје и правдност Његову, знајући да ако то 
будемо чинили, све друго ће нам се на крају надодати 
(видети Maтеј 6:33).

То је веома важна животна лекција!
Што смо више опседнути својим тешкоћама, бор-

бама, сумњама, и страховима, све нам је теже. Међутим, 
што се више фокусирамо на своје небеско одредиште 
и на радост због пута следбеништва –  љубав према 
Богу, служење ближњима –  вероватније је да ћемо се 
успешно кретати кроз невоље и турбуленцију.

Драги пријатељи, без обзира на јачину ветрова 
нашег смртничког постојања који се ковитлају око нас, 
Јеванђеље Исуса Христа ће увек понудити најбољи пут 
до безбедног приземљења у царство нашег Небеског 
Оца.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Ухдорф нас саветује да морамо 
“имати поверење у Бога и пут следбеништва учинити 
средиштем својих напора.” Размислите о томе да 
упитате оне које поучавате како су остали фокуси-
рани “на своје коначно небеско одредиште и радост 
због пута следбеништва” у време када су се суочавали 
са искушењима. Можете их замолити да размисле о 
начинима на које се могу фокусирати на своје сведо-
чанство и на Христа у тешким тренуцима и уз молитву 
одлучити како да примене једну или више тих идеја у 
својим животима.

МЛАДИ
Темељ мог сведочанства
Џенифер Вивер

Када сам имала 16 година, у нашем дому се 
појавио један пријатељ са мисионарима. Током 

месец дана од прве дискусије, примила сам јасне 
одговоре на своја питања. Осетила сам Светог Духа 
како сведочи о истинитости порука о Обнови. Било 
је другачије од свега што сам икада осетила и знала 
сам да је истина.

Међутим, доживљавала сам више одбацивања и про-
тивљења него икада раније. Осећала сам се усамљено, 
уморно и збуњено. Ако поступам исправно, зашто се 
суочавам са толико невоља? Нисам могла да разумем 
да су моја искушења била за моје добро. Мисионари 
су ме поучили да постим и да се молим, чак и када сам 
у школи. Када би постало неподношљиво, излила бих 
своје срце и одмах осетити утеху од Духа.

Седмица пре крштења била је пуна изазова. Шеф 
ми је запретио да ће ме отпустити ако не померим 
крштење тако да ме замени неко; завршила сам у 
болници због камена у бубрегу, а родитељи су ми 
рекли да одем из куће. Са толико тога ван моје кон-
троле, једино што сам могла да учиним је било да 
се окренем Господу.

Сва та искушења заиста су се преокренула у моју 
корист. Помогла су ми да научим доктрине Јеван-
ђеља, које је обезбедило темељ мом сведочанству.
Ауторка живи у Ајдахоу, у САД- у.
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Пророци, апостоли и вође и 
даље свечано проглашавају да 

је “брак између мушкарца и жене 
одређен од Бога и да је породица 
средиште Створитељевог плана.” 1

 Старешина Д. Тод Кристо-
ферсон, из Већа дванаесторице 
апостола је рекао: “Породица из-
грађена у браку између мушкарца 
и жена пружа најбоље услове за 
просперитет Божјег плана ...

. . . Ни ми, ни било који други 
смртник не може да промени бо-
жански поредак брака.” 2

Бони Л. Оскарсон, врховна 
председница Младих жена је 
рекла: “Свака од нас, без обзира 
на брачни статус или број деце, 
може бити бранитељка Господњег 
плана описаног у прогласу о по-
родици. Ако је то Господњи план, 
треба да буде и наш план!” 3

Старешина Кристоферсон је 
наставио: “Неки од вас су лишени 
благослова брака из разлога који 
укључују недостатак одговара-
јућих партнера, привлачност 
према истом полу, физичке или 

Брак је одређен од Бога

менталне поремећаје, или јед-
ноставно страх од неуспеха. . . . 
Или сте били у браку, али се брак 
завршио ... Неки од вас који сте у 
браку не можете имати децу ...

Па ипак, . . . свако може до-
принети одвијању Божјег плана 
у свакој генерацији.” 4

Додатни стихови
Постање 2:18–24; 1. Коринћанима 
11:11; УИЗ 49:15–17

Истините приче
Брат Лари М. Гибсон, бивши 

први саветник у врховном пред-
седништву Младих мушкараца, 
сећа се када је Ширли, сада ње-
гова супруга, рекла:

“‘Волим те јер знам да волиш 
Господа више од мене.’ . . .

“Тај одговор ми је дотакао  
срце ...

. . . [И] желео сам да увек осећа 
да волим Господа више од свега.” 5

Старешина Дејвид А. Беднар, 
из Већа дванаесторице апостола 
је поучавао: “Господ Исус Христ 

је централна тачка у заветном 
брачном односу ... [Замислите 
да] се Спаситељ налази у врху 
троугла, са женом у једном углу 
и мушкарцем у другом углу. 
Сада размотрите шта се дешава 
у односу између мушкарца 
и жене када лично и посто-
јано ‘долазе Христу’ и настоје 
да буду ‘усавршени у Њему’ 
(Moрони 10:32). Због Откупи-
теља и преко Њега, мушкарац 
и жена су ближи једно другом.” 6
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање “Породица: Проглас свету” увећати вашу веру 
у Бога и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? За више 
информација посетите reliefsociety.lds.org.

Размислите о следећем:
Како лично и постојано 
настојим да “дођем Христу”?

Вера, продица, помоћ


