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Када сам био младић, служио сам у Цркви као 
саветник једног мудрог председника подручја. 
Стално се трудио да ме поучи. Сећам се савета 

који ми је једном дао: „Кад упознаш некога, опходи се 
према њему као да је у озбиљној невољи, и углавном 
ћеш бити у праву.” Тада сам сматрао да је песимиста. 
Сада, 50 година касније, схватио сам колико добро је 
разумео свет и живот.

Сви морамо да се суочавамо са искушењима. Поне-
кад су то веома тешка искушења. Знамо да нам Господ 
омогућава да пролазимо кроз искушења како бисмо 
се побољшали и усавршили, да бисмо заувек могли да 
будемо са Њим.

Господ је поучио пророка Џозефа Смита, у затвору 
у Либертију, да ће му награда за успешно подношење 
искушења помоћи да се квалификује за вечни живот.

„Сине мој, нека је мир у души твојој; твоје недаће и 
невоље ће бити само кратког века;

А онда, истрајеш ли у њима ваљано, Бог ће те 
уздићи на висину; победићеш све непријатеље своје” 
(УИЗ 121:7- 8).

Толико тога у животу се обруши на нас да нам се чини 
неиздрживим. Можемо то упоредити са породицом која 
зависи од усева у време суше. Можда се питају: „Колико 
можемо издржати?” Можемо упоредити са младима који 
се суочавају са опирањем све већој поплави прљавштине 
и искушења. Можемо упоредити са младим човеком који 

се бори да стекне образовање или усавршавање које му 
је потребно за посао да би могао да издржава жену и 
породицу. Можемо упоредити са особом која не може 
да нађе посао или стално губи посао због затварања 
фирми. Можемо упоредити са онима који се суочавају 
са слабљењем здравља и физичке снаге, које се пре или 
касније јавља у њиховом животу или у животу њихових 
најмилијих.

Али Бог пун љубави није нас подвргао таквим 
тестовима само да би видео да ли можемо издржати 
потешкоће, него да би видео да ли их можемо поднети 
храбро и тако се усавршити.

Прво председништво поучило је старешину 
Парлија С. Прата (1807- 1857), када је тек позван за 
члана Већа дванаесторице апостола: „Укључио си се у 
дело које захтева твоју пуну пажњу; . . . постани сјајна 
стрела. . . Мораш уложити много труда, много рада и 
много лишавања да би постао савршено прочишћен. . . 
То захтева твој небески Отац; поље је Његово; дело је 
Његово; Он ће те. . . бодрити. . . и подржавати.” 1

У посланици Јеврејима, Павле говори о плодовима 
које убиремо када храбро истрајемо: „Јер свако кара-
ње кад бива не чини се да је радост, него жалост; али 
после даће миран род правде онима који су научени 
њиме.” ( Јеврејима 12:11).

Наша искушења и наше тешкоће нам дају прилику 
да учимо и растемо, и могу чак променити саму нашу 
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природу. Ако се у најтежим искушењима окренемо 
Спаситељу, наше душе могу бити прочишћене истра-
јемо ли.

Стога, прва ствар коју морамо имати на уму је да се 
увек молимо (видети УИЗ 10:5; Aлма 34:19- 29).

Друга ствар је да стално тежимо да држимо запове-
сти -  без обзира на противљење, искушења, или вреву 
око нас (видети Moсија 4:30).

Трећа кључна ствар је служење Господу (видети УИЗ 
4:2; 20:31).

У Учитељевој служби, упознајемо Га и волимо. 
Ако истрајемо у молитви и будемо верни у служењу, 
почећемо да препознајемо Спаситељеву руку и утицај 
Светог Духа у нашем животу. Многи од нас су у неком 
тренутку пружили такву службу и осетили то сарадни-
штво. Када се сетите тог времена, подсетићете се да 
сте били промењени. Искушење да чините зло било је 
ослабљено. Жеља да чините добро се увећала. Они који 
вас најбоље познају и воле можда су рекли: „Постао си 
љубазнији и стрпљивији. Изгледа да ниси иста особа.”

Нисте иста особа. Променили сте се захваљујући 
помирењу Исуса Христа јер сте се у време својих иску-
шења ослањали на Њега.

Обећавам вам да ће вас Господ подржати у вашим 
искушењима ако Га будете тражили и служили Му и да 
ће ваша душа бити прочишћена у том процесу. Под-
стичем вас да се уздате у Њега у свим својим невољама.

Знам да Бог Отац живи и да чује и одговара на сваку 
нашу молитву. Знам да је Његов Син, Исус Христ, платио 
цену за све наше грехе и да жели да дођемо код Њега. 
Знам да Отац и Син бдију над нама и да су нам припре-
мили пут да лакше издржимо и поново дођемо кући.

НАПОМЕНА
1. Autobiography of Parley P. Pratt, изд. Parley P. Pratt Jr. (1979), стр. 120.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Сви имамо изазове који стављају на пробу нашу 
веру и способност да издржимо. Размотрите потребе 
и изазове оних које поучавате. Пре посете, можете 
се молити за вођство како бисте знали да им боље 

помогнете да храбро издрже. Можете размислити о 
томе да разговарате о оба начела и о стиховима које 
председник Ајринг помиње, укључујући молитву, слу-
жење, и држање заповести. Можете такође поделити 
лична искуства о томе како сте били благословени на 
начине који су вам помогли да храбро издржите.

МЛАДИ
После смрти пријатељице
Саманта Линтон

У првом разреду средње школе, моја пријатељица 
је имала мождани удар и преминула је сутрадан. 

Иако сам била члан Цркве, ипак сам имала проблем. 
Целог живота сам поучавана да могу да се обратим 
Небеском Оцу и Спаситељу за било шта, али никада 
раније нисам морала да пролазим кроз нешто слично.

Сатима сам плакала, покушавајући да пронађем 
нешто -  било шта -  што ће ми пружити мир. Ноћ после 
њене смрти, отворила сам песмарицу. Док сам окре-
тала странице, зауставила сам се код химне „Остани 
са мном” (Hymns, бр. 165). Трећа строфа је оставила 
утисак на мене:

Остани са мном вечерас.
Усамљена ће бити ноћ
Кад не могу да разговарам са тобом
Нити да нађем светлост у теби.
Плашим се да ће тама света
Пребивати у дому моме.
О, Спаситељу, остани са мном вечерас:
Гле, ове вечери.

Та строфа ме је испунила миром. Знала сам да 
Спаситељ, осим што ће остати са мном током те 
ноћи, тачно зна како се осећам. Знам да ме је љубав, 
коју сам осетила у тој химни, осим што ме је подржа-
ла током те ноћи, водила кроз многа друга искушења 
којима сам била изложена.
Ауторка живи у Јути, у САД- у.

Химну „Остани са мном” можете преузети на 
lds .org/ go/ 7176.
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„Исус је остварио савршено 
јединство са Оцем подлажу-

ћи себе, телесно и духовно, вољи 
Очевој,” поучио је старешина Д. 
Тод Кристоферсон из Већа два-
наесторице апостола.

„. . . Сигурно је да нећемо 
бити једно са Богом и Христом 
док Његова воља и интерес не 
постану наша највећа жеља. 
Таква покорност се не постиже 
у једном дану, али преко Светог 
Духа, Господ ће нас учити ако 
смо вољни све док, током време-
на, не будемо могли прецизно да 
кажемо да је Он у нама, као што је 
Отац у Њему.” 1

Линда К. Бартон, врховна 
председница Потпорног друштва, 
поучила је како деловати у смеру 
тог јединства: „Склапање и држа-
ње наших завета је израз наше 
посвећености да постанемо као 
Спаситељ. Идеално је да се зала-
жемо за став најбоље изражен у 

Да могу бити једно

неколико реченица једне омиље-
не химне: ‘Ићи ћу где ти желиш 
да идем. . . Говорићу оно што ти 
желиш да говорим. . . Бићу оно 
што ти желиш да будем.’” 2

Старешина Кристоферсон нас 
је такође подсетио да „када из 
дана у дан и из недеље у недељу 
настојимо да следимо пут Исуса 
Христа, наш дух добија превласт, 
борба се смирује и искушења 
престају да изазивају невоље.” 3

Нил Ф. Мариот, друга савет-
ница у врховном председништву 
Младих жена, износи сведочан-
ство о благословима настојања 
да своју вољу усклади са Божјом 
вољом: „Борила сам се да поти-
снем смртничку жељу да поступам 
на свој начин, на крају схвативши 
да је мој начин непотпун, ограни-
чен, и инфериоран у односу на 
начин Исуса Христа. Пут ‘[нашег 
небеског Оца] је стаза која води 
према срећи у овом животу и 

вечном животу у свету који 
ће доћи.’” 4 Хајде да понизно 
настојимо да постанемо једно 
са небеским Оцем и Његовим 
Сином, Исусом Христом.

Додатни стихови и 
информације
Joван 17:20–21; Eфесцима 4:13; 
УИЗ 38:27; reliefsociety .lds .org
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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:
Како нам чињење Божје воље 
помаже да Му постанемо 
сличнији?

Вера, продица, помоћ


