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Да ли сте икада отворили кутију са деловима, 
извукли упутства за монтажу, и помислили: 
„Ово уопште нема никаквог смисла”?

Понекад, упркос нашим намерама и самопоуздању, 
извадимо део и запитамо се: „Шта је то?” или „Како се 
ово уклапа?”

Наше разочарење достиже врхунац када погле-
дамо кутију и приметимо напомену која гласи: „За 
узраст од 8 година и навише.” Због тога што још увек 
немамо појма, то нам не увећава самопоуздање или 
самопоштовање.

Понекад имамо слично искуство са Јеванђељем. Када 
погледамо неки његов део, можемо се почешати по 
глави и запитати чему тај део служи. Или када испиту-
јемо неки други део, можемо схватити да чак и након 
великог труда да у потпуности разумемо, једноставно 
не можемо да схватимо зашто је тај део ту.

Наш Небески Отац је наш Ментор
Срећом, наш Небески Отац нам је дао дивна упут-

ства за организовање наших живота и обједињавање 
најбољег у себи. Та упутства функционишу без обзира 
на наш узраст или околности. Дао нам је Јеванђеље и 
Цркву Исуса Христа. Дао нам је план откупљења, план 
спасења, а то је план среће. Није нас оставио саме са 
свим животним неизвесностима и изазовима, рекавши: 
„Изволи. Срећно. Снађи се.”

Будемо ли стрпљиви и гледамо понизног срца и 
отвореног ума, открићемо да нам је Бог дао многе ала-
те за боље разумевање Његових свеобухватних упут-
ства за нашу срећу у животу:

•   Дао нам је непроцењиви дар Светога Духа, који има 
потенцијал да буде наш лични, небески ментор док 
проучавамо реч Божју и покушавамо да своје мисли 
и дела ускладимо са Његовом речју.

•  Дао нам је могућност да Му приступимо у било 
које време преко молитве са вером и усрдношћу, 
са правом намером.

•  Дао нам је савремене апостоле и пророке, који 
откривају реч Божју у наше време и имају овлашће-
ња да везују или печате на земљи и на небу.

•  Обновио је своју Цркву -  организацију верника који 
сарађују да би помагали једни другима док раде на 
свом спасењу са страхом, дрхтањем, и неизрецивом 
радошћу.1

•  Дао нам је Света писма -  Написао је реч за нас.
•  Дао је безброј алата модерне технологије као помоћ 

на нашем путу учеништва. Многи од ових чудесних 
инструмената могу се наћи на LDS.org.

Зашто нам је наш Небески Отац дао толико помоћи? 
Због тога што нас воли. И због тога што, како је рекао о 
себи „то jе дело моjе и слава моjа -  остваривати бесмрт-
ност и живот вечни за човека.” 2
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Другим речима, Небески Отац је наш Бог, а Бог је 
наш ментор.

Небески Отац боље зна потребе своје деце од 
било кога другог. Његово дело и слава нам помажу на 
сваком кораку, дајући нам чудесне временске и духов-
не ресурсе који нам помажу на нашем путу повратка 
код Њега.

Сваки отац је ментор
У неким деловима света, породице и друштво сла-

ве дан очева у месецу јуну. Увек је добро указивати 
поштовање својим родитељима. Очеви чине много тога 
доброг за своје породице и поседују многе задивљујуће 
особине. Две најважније улоге које очеви имају у живо-
тима своје деце су да буду добар пример и ментор. 
Очеви чине више од скретања пажње својој деци на 
оно што је исправно или погрешно; чине много више 
од тога да им само дају приручник и очекују од њих да 
сами откривају живот.

Очеви поучавају своју драгоцену децу и сопственим 
добрим примером им показују како се води поштен 
начин живота. Очеви не остављају своју децу саму, него 
су им увек при руци, помажући им да стану на ноге кад 
год се спотакну. Понекад, кад мудрост налаже, очеви 
дозвољавају својој деци да се боре, схватајући да то 
може бити најбољи начин да науче.

Сви смо ми ментори
Док земаљски очеви чине то за сопствену децу, 

дух менторства је нешто што треба да понудимо свој 
Божјој деци, без обзира на узраст, локацију, или окол-
ности. Упамтите, Божја деца су наша браћа и сестре; 
сви смо иста вечна породица.

У том смислу, хајде да сви будемо ментори -  жељ-
ни да допремо до других  и помажемо једни другима 
да постанемо најбољи што можемо. Због тога што 
смо Божје потомство, имамо потенцијал да постане-
мо попут Њега. Љубав према Богу и другим људима, 

држање Божјих заповести и слеђење Христовог приме-
ра су тесан, узан и радостан пут повратка у присуство 
наших небеских родитеља.

Ако Бог свемира толико брине о нама да је наш мен-
тор, можда и ми можемо допрети до наших ближњих, 
без обзира на боју, расу, друштвене и економске окол-
ности, језик или веру. Постанимо надахнути ментори и 
благословимо животе других -  не само наше деце, него 
и све Божје деце широм света.

НАПОМЕНЕ
1. Видети Дела 13:52; Филибљанима 2:12.
2. Moјсије 1:39.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Можда ћете желети да почнете тако што ћете 
замолити оне које поучавате да се сете тренутка када 
их је Небески Отац поучавао. Тада их можете упитати 
да размисле о сличности између тог тренутка и тре-
нутка када су осетили да их поучава њихов земаљски 
отац. Замолите их да запишу сличности и начин на 
који су поучени. Можете их подстаћи да покушају да 
опонашају оно што су записали у настојању да буду 
бољи пример другима.

ДЕЦА
Помоћ Небеског Оца

Због тога што нас Небески Отац воли, дао нам је 
многе алате, или дарове, да би нам помогао. 

Испод су наведени неки дарови које нам је дао. Како 
можете користити те дарове да бисте благословили 
свој животе као и животе других?

моћ свештенства
молитва
љубав према другима
апостоли и пророци
Света писма
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Све обреде неопходне за спа-
сење и узвишење прате завети 

склопљени са Богом. „Склапање и 
државање завета значи избор да 
се вежемо за нашег Оца на Небу 
и Исуса Христа,” каже Линда К. 
Бартон, врховна председница 
Потпорног друштва.1

Старешина Нил Л. Андерсен 
из Већа дванаесторице апосто-
ла је трекао: „Господ је рекао, 
‘У обредима . . . моћ божанства 
се показује.’

Постоје посебни благослови од 
Бога намењени свакој достојној 
особи која се крсти, прими Светог 
Духа и редовно узима причест.” 2

„Када мушкарци и жене иду 
у храм,” рекао је старешина 
M. Расел Балард из Већа дванае-
сторице апостола, “и једни и дру-
ги су даривани истом моћу, а то 
је моћ свештенства . . .

. . . Сви мушкарци и жене имају 
приступ тој моћи за помоћ у 
својим животима. Сви они који су 
склопили свете завете са Госпо-
дом и који поштују те завете 
имају право на лично откривење, 
да их благосиљају и послужују 

Храмски обреди и завети

им анђели, да комуницирају са 
Богом, да приме пунину Јеванђе-
ља, и коначно, да постану суна-
следници са Исусом Христом 
свега што Отац има.” 3

Додатни стихови
1. Нефи 14:14; УиЗ 25:13; 97:8; 
109:22

Приче наших савременика
Године 2007, четири дана 

после јаког земљотреса у Перуу, 
старешина Маркус Б. Неш из 
Седамдесеторице састао се са 
председником огранка Венце-
слаом Кондеом и његовом супру-
гом Памелом. Старешина Неш 
је питао сестру Конде како су јој 
малишани. Са осмехом је одгово-
рила да су због Божје доброте сви 
безбедни и добро. Питао је за дом 
Кондијевих.

„‘Нема га,’ рекла је једноставно.
...А ипак се,’ приметио је 

старешина Неш ‘смешите док 
разговарамо.’

’Да,’ рекла је, ‘Молила сам се 
и имам мир. Имамо све што нам 
је потребно. Имамо једно друго, 

имамо нашу децу, запечаћени 
смо у храму, имамо ову чуде-
сну Цркву, и имамо Господа. 
Можемо је поново изградити 
уз Господњу помоћ.’ . . .

Шта је са склапањем и 
држањем завета са Богом који 
нам даје моћ да се смешимо у 
тешкоћама, да невољу преокре-
немо у победу . . . ?”

Тај извор је Бог. „Наш при-
ступ тој моћи долази преко 
наших завета са Њим.” 4

НАПОМЕНЕ
1. Линда K. Бартон, „The Power, Joy, and 

Love of Covenant Keeping,” Liahona,  
нов. 2013, стр. 111.

2. Нил Л. Aндерсен, „Power in the 
Priesthood,” Liahona, нов. 2013, стр. 92.

3. M. Расел Балард, „Men and Women in the 
Work of the Lord,” Liahona, апр. 2014, 
стр. 48–49.

4. Видети Д. Toд Кристоферсон, „The 
Power of Covenants,” Liahona, мај 2009, 
стр. 19, 20–21.
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање прогласа „Породица: Проглас свету” увећати 
вашу веру у Бога и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? 
За више информација посетите reliefsociety.lds.org.

Вера, продица, помоћ

Размислите о следећем:
Kaко нас храмски обреди и 
завети јачају и оснажују?


