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Рабин и произвођач сапуна
Постоји једна стара јеврејска прича о произвођачу 

сапуна који није веровао у Бога. Једног дана је, шетајући 
са рабином, рекао: „Има нешто што не могу да разумем. 
Имали смо религију хиљадама година. Али, где год да 
погледате постоје зло, корупција, непоштење, неправда, 
бол, глад, и насиље. Изгледа да религија уопште није 
побољшала свет. Зато вас питам, каква је корист од ње?”

Рабин није одговорио одмах него је наставио да хода 
са произвођачем сапуна. Коначно су се приближили 
игралишту на коме су се прљава деца играла у прашини.

„Нешто ми није јасно,” рекао је рабин. „Погледајте 
ову децу. Имамо сапун хиљадама година, а ипак су ова 
деца прљава. Какве користи имамо од сапуна?

Произвођач сапуна је одговорио: „Али рабине, није 
фер кривити сапун што су та деца прљава. Сапун мора 
да се користи да би остварио своју намену.”

Рабин се осмехнуо и рекао: „Тачно.”

Како ћемо живети?
Апостол Павле је, цитирајући једног старозаветног 

пророка, резимирао шта то значи бити верник,  
када је написао: „Праведник ће од вере жив бити” 
(Римљанима 1:17).

Можда у овој једноставној реченици разумемо 
разлику између религије која је слаба и неефикасна 
и религије која има моћ да трансформише животе.

Међутим, да бисмо разумели шта значи живети од 
вере, морамо разумети шта је вера.

Вера је више од уверења. Она је потпуно поверење 
у Бога које се огледа у поступцима.

Она је више од жеље.
Више је од седења, климања главом, и одобравања. 

Када кажемо „праведник ће од вере жив бити,” мисли-
мо да нас наша вера води и усмерава. Ми делујемо на 
начин који је у складу са нашом вером – не из пуке 
послушности, него због јаке и искрене љубави према 
нашем Богу и због непроцењиве мудрости коју је Он 
открио својој деци.

Вера се мора огледати у поступцима; иначе је мртва 
(видети Jaковљева посл. 2:17). То уопште није вера. Нема 
моћ да промени једну особу, а камоли свет.

Верни мушкарци и жене имају поверења у свог 
милостивог небеског Оца –  чак и у неизвесним вре-
менима, чак и у време сумње и недаће када не могу 
савршено да виде нити јасно да разумеју.

Верни мушкарци и жене озбиљно ходају путем 
учеништва и настоје да следе пример свог воље-
ног Спаситеља, Исуса Христа. Вера нас мотивише 
и, заиста, надахњује да приклонимо срца небу и да 
активно помажемо својим ближњима, подижемо их и 
благосиљамо.

Религија без деловања је попут сапуна у кутији. 
Може поседовати чудесан потенцијал, али у стварности 
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има мало снаге да направи разлику све док не испу-
ни своју намену. Обновљено Јеванђеље Исуса Христа 
jе Јеванђеље деловања. Црква Исуса Христа поучава 
истинску религију као поруку наде, вере и милосрђа, 
укључујући помагање другима на начине духовне и 
материјалне природе.

Пре неколико месеци, моја жена, Харијет, и ја били 
смо на породичном путовању по Медитерану са неком 
од наше деце. Посетили смо неколико избегличких кам-
пова и упознали се са породицама из ратом разорених 
земаља. Ови људи нису наше вере, али су наша браћа и 
сестре и била им је потребна неодложна помоћ. Срца су 
нам била дубоко дирнута када смо из прве руке искусили 
како активна вера чланова наше Цркве доноси помоћ, 
олакшање и наду нашим ближњима у невољи, без обзира 
на њихову веру, националност или образовање.

Вера удружена са доследним деловањем испуњава 
срце добротом, ум мудрошћу и разумевањем, а душу 
миром и љубављу.

Наша вера може благословити и праведно утицати 
како на нас тако и на оне око нас.

Наша вера може испунити свет добротом и миром.
Наша вера може трансформисати мржњу у љубав и 

непријатеље у пријатеље.
Праведници, затим, живе делујући у вери; живе са 

поверењем у Бога и ходајући Његовим путем.
То је вера која може да трансформише појединце, 

породице, народе и свет.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Ухдорф објашњава да је вера више од 
пуког изражавања уверења. Истинска вера у небе-
ског Оца и у Исуса Христа захтева деловање, а живот 
по вери има моћ да трансформише животе и домо-
ве. Можете замолити оне које поучавате да поделе 
тренутке када су искусили благослове и снагу због 
тога што су живели по вери –  било личне примере или 
запажања из живота других. Подстакните их да се моле 
за вођство да знају како да боље живе по Јеванђељу.

МЛАДИ
Служење другима у вери

Председник Ухдорф нам каже да се наша вера 
у Бога мора „огледати у поступцима.” Када је 

наша вера „удружена са доследним деловањем,” 
објашњава он, она „испуњава. . . душу миром и 
љубављу.” Са обећањем тог благослова, можемо 
направити разлику, а то видимо у сопственим живо-
тима ако одвојимо време да служимо са вером. 
Сваког јутра можете се молити за Господњу помоћ 
у служењу другима. На пример, питајте Га да вам 
покаже када је брату или сестри потребна помоћ у 
послу или када је пријатељу потребан комплимент. 
А онда, када примите подстицај, делујте у складу са 
њим! Ако вам ове молитве и служење постану нави-
ка, онда ће ваше верно, доследно деловање благо-
словити ваш живот као и животе других. Председник 
Ухдорф обећава да можете да трансформишете 
појединце, породице, народе и свет.

ДЕЦА
Поверење

Пробајте ову активност са пријатељем. Мораћете 
да имате поверења у његова упутства и да их 

следите.
Узмите празан комад папира и нацртајте на њему 

круг који представља лице. Са оловком у руци, затво-
рите очи. Нека вам пријатељ каже где на том лицу да 
нацртате очи, нос, уста и косу. Затим погледајте. Како 
је испало? Можете обојити лице и нацртати друго 
како бисте наставили да се играте!

Понекад је тешко следити упутства. Али, када се 
трудимо да следимо небеског Оца слушањем Светог 
Духа, Он ће нам помоћи. Увек можемо имати пове-
рења у Њега.
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Када као сестре боље разумемо 
да се заклетва и завет свештен-

ства односе на нас лично, лакше 
ћемо примити благослове и обе-
ћања свештенства.

Старешина М. Расел Балард из 
Већа дванаесторице апостола је 
рекао: „Сви они који су склопили 
свете завете са Господом и који 
поштују те завете имају право на 
лично откривење, на благослове 
и послуживање од стране анђе-
ла, на комуникацију са Богом, на 
пунину Јеванђеља, и коначно, да 
постану сунаследници са Исусом 
Христом свега што Отац има.” 1

Благослови и обећања заклетве 
и завета свештенства односе се 
и на мушкарце и на жене. Сестра 
Шери Л. Дју, бивша саветница у 
врховном председништву Пот-
порног друштва је рекла: „Пунину 
свештенства коју садрже највиши 
обреди дома Господњег, могу 

Заклетва и завет свештенства

примити само мушкарац и жена 
заједно.” 2

Сестра Линда K. Бартон, 
врховна председница Потпорног 
друштва, упутила је овај позив: 
„Позивам вас да упамтите заклетву 
и завет свештенства, који се нала-
зе у Учењу и заветима 84:33– 44. 
Обећавам вам да ће, на тај начин, 
Свети Дух увећати ваше разумева-
ње свештенства и надахнути вас  
и уздићи на дивне начине.” 3

Упутства која је Џозеф Смит дао 
Потпорном друштву имала су за 
циљ да припреме жене да „дођу 
у посед повластица, благослова 
и дарова свештенства.” То би се 
остварило преко храмских обреда.

„Храмски обреди [су] свеште-
нички обреди али они не додељују 
свештеничку службу ни мушкар-
цима ни женама. [Ови обреди 
испуњавају] Господње обећање 
да ће Његов народ –  жене и 

мушкарци –  бити ‘даривани моћу 
са висина’ [УИЗ 38:32].” 4
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите надахнуће да бисте знале 
шта треба да поделите. Како ће разумевање сврхе Потпорног друштва 
припремити ћерке Божје за благослове вечног живота?

Размислите о следећем:
Шта можете учинити да бисте 
потпуније разумеле обећане 
благослове заклетве и завете 
свештенства и примиле их?

Вера продица помоћ


