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„Најважнија лекција коју можемо научити у 
смртности,” поучио је председник Томас 
С. Монсон, „јесте да када Бог говори а ми 

послушамо, увек ћемо поступити исправно.” 1

Такође ћемо бити благословени. Као што је пред-
седник Монсон рекао на недавној генералној конфе-
ренцији: „Када држимо заповести, наши животи биће 
срећнији, испуњенији и мање компликовани. Наши 
изазови и проблеми биће подношљивији и примићемо 
[Божје] обећане благослове.” 2

Из следећих одломака из учења председника 
Монсона у својству председника Цркве, он нас подсећа 
да су заповести најсигурнији водич до среће и мира.

Смернице за путовање
„Божје заповести нису дате да би нас осујетиле или 

се испречиле нашој срећи. Истина је управо супротна. 
Онај који нас је створио и који нас воли савршено зна 
како треба да живимо своје животе да бисмо стекли 
највећу могућу срећу. Обезбедио нам је смернице које 
ће нам омогућити безбедан пролазак кроз, често опасно, 
смртничко путовање. Сећамо се речи познате химне: 
‘Држите заповести! У њима је сигурност; у њима је мир’ 
[видети „Keep the Commandments,” Hymns, бр. 303].” 3

Снага и знање
„Послушност је обележје пророка; она им је веко-

вима пружала снагу и знање. За нас је од суштинског 

значаја да схватимо да и ми имамо право на овај извор 
снаге и знања. Лако је доступан сваком од нас данас 
када смо послушни Божјим заповестима…

„Знање које тражимо, одговори за којима чезне-
мо и снага коју желимо данас како бисмо се суочили 
са изазовима сложеног и променљивог света могу 
бити наши када се спремно покоравамо Господњим 
заповестима.” 4

Изаберите послушност
„Општа тежња нашег времена је попустљивост. 

Часописи и телевизија показују звезде са филмског 
екрана, хероје спортских терена —  оне које многи 
млади људи теже да опонашају —  како игноришу Божје 
законе и отворено се укључују у грешне поступке, који 
наизглед немају лош утицај. Не верујте у то! Постоји 
време за доношење суда —  па и за свођење рачуна. 
Свака Пепељуга има своју поноћ —  ако не у овом 
животу, онда у следећем. Судњи дан ће доћи свима 
Молим вас да изаберете послушност.” 5

Радост и мир
„. . . Понекад вам може изгледати да се они који су 

од света много више забављају од вас. Неки од вас 
можда сматрају да су ограничени правилима понаша-
ња којих се ми у Цркви придржавамо. Међутим, моја 
браћо и сестре, проглашавам вам да не постоји ништа 
што може донети више радости нашим животима или 
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више мира нашим душама од Духа кога можемо имати 
када следимо Спаситеља и држимо заповести.” 6

Ходајте усправно
„Сведочим вам да су наши обећани благослови немер-

љиви. Мада се олујни облаци могу нагомилати, мада нас 
кише могу затећи, наше знање о Јеванђељу и наша љубав 
према нашем Небеском Оцу и нашем Спаситељу уте-
шиће нас и подржати, и донети радост у наша срца док 
усправно ходамо и држимо заповести.” На овом свету 
неће бити ничега што нас може поразити.” 7

Следите пророка
„Ко је био овај Човек жалости, упознат са болом? Ко 

је Цар славе, овај Господ над војскама? Он jе наш Учитељ. 
Он је наш Спаситељ. Он jе Син Божји. Он је Творац нашег 
спасења. Он нас позива: ‘Хајде за мном.’ Он налаже: ‘Иди 
и ти чини тако.’ Он моли: ‘Заповести моје држите.’

Следимо Га. Следимо Његов пример. Слушајмо Његову 
реч. Чинећи тако, дајемо Му божански дар захвалности.” 8

НАПОМЕНЕ
1. „They Marked the Path to Follow,” Liahona, октобар 2007, стр. 5.
2. „Keep the Commandments,” Liahona, новембар 2015, стр. 83.
3. „Keep the Commandments,” бр. 83.
4. „Obedience Brings Blessings,” Liahona, мај 2013, стр. 90, 92.
5. „Believe, Obey, and Endure,” Liahona, мај 2012, стр. 129.
6. „Stand in Holy Places,” Liahona, новембар 2011, стр. 83.
7. „Be of Good Cheer,” Liahona, мај 2009, стр. 92.
8. „Finding Joy in the Journey,” Liahona, новембар 2008, стр. 88.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Монсон нас поучава о многим бла-
гословима које можемо примити због послушности, 
укључујући снагу, знање, радост и мир. Питајте оне 
које поучавате како могу бити благословени због 
држања заповести. Можете их подстаћи да разми-
шљају о својим благословима и у дневник запишу 
своја размишљања и искуства. Такође их можете 
охрабрити да покажу захвалност Богу за своје благо-
слове тако што ће и даље бити послушни.

МЛАДИ
Пожари и лекције о послушности

Председник Томас С. Монсон је једном испричао 
о времену када је научио важност послушности. 

Када је имао осам година, његова породица бора-
вила је у својој брвнари у планинама. Он и његови 
пријатељи желели су да раскрче место обрасло тра-
вом за логорску ватру. Покушали су да уклоне траву 
рукама тако што су вукли и чупали снажно колико су 
могли, али све што су успели био је по рукохват коро-
ва. Председник Монсон је објаснио: „А онда ми је на 
моју осмогодишњу памет пало оно што сам мислио 
да је савршено решење. Рекао сам Денију: ‘Све што 
треба да урадимо је да запалимо овај коров. Само 
ћемо спалити круг у корову!’”

Иако је знао да му је било забрањено да користи 
шибице, отрчао је до брвнаре по њих, и он и Дени 
запалили су малу ватру на том месту прекривеном 
травом. Очекивали су да се ватра угаси сама од себе, 
али уместо тога прерасла је у велики и опасан пожар. 
Он и Дени отрчали су по помоћ, и убрзо су одрасли 
појурили да угасе ватру пре него што захвати дрвеће.

Председник Монсон је наставио: „Тога дана 
Дени и ја смо научили неколико тешких, али важних 
лекција —  углавном о томе колико је послушност 
важна. (Видети „Obedience Brings Blessings,” Liahona, 
мај 2013, стр. 89 и 90.)

Попут председника Монсона, да ли сте икада мора-
ли да на тежак начин научите лекцију из послушности. 
Које циљеве можете да поставите како бисте у будућ-
ности били безбедни захваљујући послушности?

ДЕЦА
Бирајте исправно

Бирање исправног приближава нас Небеском Оцу 
и Исусу Христу. Такође нам помаже да будемо 

срећни и безбедни. Заокружите начине на које може-
те бирати исправно.

Варање у школи
Читање Светих писама
Одлазак у Цркву
Играње добрих игара
Туча са браћом и сестрама
Служење другима
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„Речи [песме из Школице], ‘Поро-
дица је од Бога,’ … подсећају 

нас на чисто учење,” рекла је Керол 
М. Стивенс, прва саветница у 
врховном председништву Потпор-
ног друштва. Не учимо само да је 
породица од Бога, већ и да је свака 
од нас део Божје породице…

… Очев план за Његову децу је 
план љубави. То је план за ује-
дињење Његове деце -  Његове 
породице -  са Њим.” 1

Старешина Л. Том Пери (1922–
2015) из Већа дванаесторице апо-
стола је рекао: „Такође верујемо да 
јаке традиционалне породице нису 
само основна јединица јаког дру-
штва, јаке економије и јаке културе 
него и основна јединица вечности 
и царства, и Божје владавине.

Верујемо да ће организација 
и управљање на небу бити изгра-
ђени око породице као и шире 
породице.” 2

„Свака од нас, без обзира на 
брачни статус или број деце, 

Породица jе успостављена од Бога

може бити бранитељка Господ-
њег плана описаног у прогласу 
о породици,” рекла је Бони Л. 
Оскарсон, врховна председница 
Младих жена. Ако је то Господњи 
план, треба да буде и наш план!” 3

Додатни стихови
Учење и завети 2:1; 25:1- 3; 132:19

Учење о породици
Сестра Џули Б. Бек, бивша 

врховна председница Потпорног 
друштва, поучила је да се теологија 
о породици заснива на стварању, 
паду, и помирењу Исуса Христа.

„Стварање земље обезбедило 
је место за боравак породица. 
Бог је створио мушкарца и жену 
који су били две битне половине 
породице. Био је то део плана 
Небеског Оца да Адам и Ева буду 
запечаћени и да формирају вечну 
породицу.

… Пад им је омогућио да имају 
синове и ћерке.

[Христово] помирење омогу-
ћава породицама да буду вечно 
запечаћене. Оно омогућава 
породицама да вечно напредују 
и усавршавају се. План среће, 
који се зове и план спасења, 
створен је ради породица…

… Tо је било Христово 
учење… Без породица нема 
плана; не постоји разлог за 
смртнички живот.” 4

НАПОМЕНЕ
1. Карол M. Стивенс, „The Family Is of 

God,” Liahona, мај 2015, стр. 11, 13
2. Л. Tом Пери, „Why Marriage and Family 

Matter —  Everywhere in the World,” 
Liahona, мај 2015, стр. 41.

3. Бони Л. Oскарсон, „Defenders of the 
Family Proclamation,” Liahona, мај 2015, 
стр. 15.

4. Џули Б. Бек, „Teaching the Doctrine of the 
Family,” Liahona, март 2011, стр. 32, 34.
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите надахнуће да бисте знале 
шта треба 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:
Зашто је породица најважнија 
јединица у времену и вечности?


