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Obitelj i prijatelji zauvijek

Gdje god živjeli, imate prijatelje koji traže veću 
sreću koju ste vi našli u življenju obnovljenog 
evanđelja Isusa Krista. Oni takvu sreću možda 

nisu u stanju opisati riječima, ali ju prepoznaju kada ju 
vide u vašem životu. Oni će biti željni učiti o izvoru te 
sreće, posebno kada vide da se suočavate s izazovima, 
baš kao i oni.

Osjetili ste sreću dok ste obdržavali Božje zapovijedi. 
To je obećani plod življenja evanđelja (vidi Mosija 2:41). 
Vi ne slijedite vjerno Gospodinove zapovijedi kako bi 
vas drugi vidjeli, no one koji vide vašu sreću Gospodin 
je pripremio da čuju radosnu vijest o obnovi evanđelja.

Blagoslovi koji su vam dani stvorili su obvezu i divne 
prilike za vas. Kao učenik saveza Isusa Krista, obvezni 
ste pružiti drugima priliku pronaći veću sreću, posebice 
vašim prijateljima i članovima vaše obitelji.

Gospodin je vidio vašu priliku i opisao vašu obvezu 
ovom zapovijedi: »Dolikuje da svatko tko bijaše opome
nut opominje bližnjega svoga« (NiS 88:81).

Gospodin čini tu zapovijed jednostavnijom za obdr
žavati kroz promjenu koja se javlja u vašem srcu kada 
prihvatite i živite evanđelje Isusa Krista. Kao posljedica, 
vaša ljubav prema drugima raste, kao i vaša želja da 
osjete istu sreću koju ste vi osjetili.

Jedan primjer te promjene je kako se odnosite prema 
prilici pomoći u Gospodinovom misionarskom djelu. 

Cjelodnevni misionari brzo nauče da od istinskog 
preobraćenika mogu očekivati topli odgovor na zahtjev 
za preporuku. Preobraćenik teži podijeliti svoju sreću s 
prijateljima i članovima obitelji.

Kada vaš vođa misije u odjelu ili misionari pitaju za 
imena nekoga koga bi podučavali, to je veliki kompli
ment za vas. Znaju da su prijatelji vidjeli vašu sreću i 
stoga su ti prijatelji pripremljeni čuti i prihvatiti evan
đelje. I imaju povjerenja da ćete vi biti prijatelj kojeg 
trebaju dok ulaze u kraljevstvo.

Ne morate se bojati da ćete izgubiti prijatelje poziva
jući misionare da se sretnu s njima. Imam prijatelje koji 
su odbili misionare, ali su mi se zahvaljivali tijekom puno 
godina što sam im ponudio nešto što su znali da je meni 
toliko vrijedno. Možete stvoriti vječne prijatelje nudeći im 
evanđelje, za koje su vidjeli da je vama donijelo sreću. 
Nikada nemojte propustiti priliku pozvati prijatelja, a po
sebno člana obitelji, da odabere slijediti naum sreće.

Nema veće prilike za takav poziv od onog u hramo
vima Crkve. Tamo Gospodin može ponuditi uredbe 
spasenja našim precima koji ih nisu mogli primiti za 
života. Oni gledaju na vas s ljubavi i nadom. Gospodin je 
obećao da će imati priliku ući u njegovo kraljevstvo (vidi 
NiS 137:7–8) i posadio je ljubav prema njima u vaše srce.

Mnogi od vas osjetili su radost u nuđenju uredbi 
hrama drugima, jednako kao što osjećate kada dajete 
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imena ljudi koje misionari trebaju posjetiti. Osjetili ste  
još veću radost izvršavajući uredbe za vaše pretke. Otkri
veno je proroku Josephu Smithu da je naša vječna sreća 
moguća samo ako ponudimo put prema tom blagoslovu 
našim precima kroz zastupničke hramske uredbe (vidi 
NiS 128:18).

Vrijeme Božića okreće naša srca Spasitelju i radosti 
koju je njegovo evanđelje donijelo. Najbolje mu po
kazujemo zahvalnost kada tu sreću nudimo drugima. 
Zahvalnost se pretvara u radost dok nudimo imena misi
onarima i dok nosimo imena naših predaka u hram. Taj 
dokaz zahvalnosti može stvoriti prijatelje i obitelji koje 
opstaju zauvijek.

NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Predsjednik Eyring objašnjava da možemo poka-
zati zahvalnost Spasitelju širenjem evanđelja. Možete 
raspraviti s onima koje podučavate kako je dar evanđe-
lja blagoslovio njihove živote. Možete im predložiti da 
u molitvi prepoznaju one s kojima žele podijeliti dar 
evanđelja i kako to mogu učiniti.

DJECA
Iznesite svoje svjedočanstvo

Možete podijeliti dar evanđelja ovog Božića time 
što ćete prijatelju ili susjedu pokloniti primjerak 

Mormonove knjige s vašim svjedočanstvom napisanim 
unutra. Slijedite ove korake kako biste se pripremili:

1. Na komad papira izmjerite pravokutnik veličine 
11½ x 16½ cm i zamolite odraslu osobu da vam 
pomogne izrezati ga.

2.  Dodajte sliku sebe – bilo crtež ili fotografiju – na 
vrh stranice.

3. Napišite svoje svjedočanstvo ispod slike.
4. Zamolite odraslu osobu da vam pomogne pričvrstiti 

papir na unutarnju stranu korica Mormonove knjige.

MLADI
Mogu li dijeliti Mormonovu knjigu?
Josh Arnett

Za vrijeme prve godine srednje škole, moj učitelj vje-
ronauka pozvao je moj razred da podijeli primjerke 

Mormonove knjige prijateljima koji nisu članovi. Iako 
sam bio izrazito sramežljiv, prihvatio sam poziv.

Trebalo mi je nekoliko dana da skupim hrabrost, ali 
sam konačno dao knjigu mojoj prijateljici Britny tijekom 
pauze za ručak i iznio joj kratko svjedočanstvo. Britny 
mi se zahvalila na knjizi.

Na kraju školske godine Britny se preselila, ali smo 
ostali u kontaktu. Rekla mi je o novoj školi i kako su 
skoro svi njezini prijatelji članovi Crkve, ali nikada nije 
razgovarala sa mnom o ičemu duhovnom.

To se promijenilo prije nego što sam otišao na svoju 
misiju. Dobio sam poruku od Britny u kojoj je rekla da 
ima velike novosti za mene: bit će krštena i željela mi se 
zahvaliti zato što sam joj bio prijatelj i što sam postavio 
dobar primjer.

Bog je uzeo sramežljivog 15-godišnjeg dječaka bez 
ikakvog misionarskog iskustva i usmjerio ga da podijeli 
evanđelje s nekim za koga je znao da će ga prihvatiti. 
Znam da slušajući Duha, možemo naći ljude oko nas 
koji čekaju da nauče o obnovljenom evanđelju. Znam 
da ako pomognemo dovesti čak i samo jednu osobu 
Gospodinu, »kolika li će biti radost [naša] s njome u 
kraljevstvu Oca [našega]!« (NiS 18:15).

Autor živi u Washingtonu, SAD.
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Božansko poslanje Isusa Krista 
Jedinorođeni Sin
Uz molitvu proučite ovaj materijal i potražite nešto za podijeliti s drugima. Kako  
će shvaćanje života i poslanja Spasitelja uvećati vašu vjeru u njega i blagosloviti  
one za koje brinete kroz kućno posjetiteljstvo? Za više informacija, posjetite stranicu  
reliefsociety.lds.org.

Što mogu učiniti? 
1. Zašto je za mene važno shva-
titi uloge Isusa Krista? 

2. Kako savezi uvećavaju našu 
vjeru u Spasitelja?
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Vjera, obitelj, potpora

Ovo je dio serije Poruka za kućno 
posjetiteljstvo koje prikazuju razne  
aspekte Spasiteljevog poslanja.

Naš je Spasitelj, Isus Krist, zvan 
Jedinorođeni Sin jer je on jedina 

osoba na zemlji koja je rođena od 
smrtne majke i besmrtnog oca. Na-
slijedio je božanske moći od Boga, 
svojeg Oca. Od svoje je majke, 
Marije, naslijedio smrtnost i bio je 
podložan gladi, žeđi, umoru, boli i 
smrti.1

Zato što je Isus Krist bio  
Jedinorođenac Očev, bio je u  
stanju položiti svoj život i ponovno 
ga uzeti. Sveta pisma poučavaju da 
»pomirenjem Krista,« mi »zadobi[va]
mo uskrsnuće« ( Jakovljeva 4:11). 
Također učimo da ćemo svi »na-
ravnom smrću bi[ti] uzdignut[i] na 
besmrtnost za život vječni« ako 
»htjedn[emo] vjerovati« (NiS 29:43).

Dok potpunije shvaćamo što za 
Isusa znači biti Jedinorođeni Sin 
Oca, naša će vjera u Krista rasti. 
Starješina D. Todd Christofferson 

iz Zbora dvanestorice apostola 
je rekao: »Vjera u Isusa Krista je 
uvjerenje i osiguranje u (1) njegov 
status Jedinorođenog Sina Božjega, 
(2) njegovo bezgranično pomirenje 
i (3) njegovo doslovno uskrsnuće.« 2 
Suvremeni su proroci svjedočili: 
»[Isus Krist] je bio… Jedinorođeni 
Sin u tijelu, Otkupitelj svijeta.« 3

Iz Svetih pisama
Ivan 3:16; Nauk i savezi 20:21–24; 

Mojsije 5:6–9

Iz naše povijesti
U Novom zavjetu čitamo o že-

nama, imenovanim i neimenovanim, 
koje su živjele po vjeri u Isusa Krista, 
učile i živjele po njegovim nauča-
vanjima i svjedočile o njegovom 
poslanju, čudima i veličanstvu. Te 
su žene postale primjerene učenice 
i važni svjedoci u djelu spasenja.

Na primjer, Marta je imala jako 
svjedočanstvo Spasiteljeve boža-
nstvenosti kada mu je rekla:  

»Ja tvrdo vjerujem da si ti Mesija,  
Sin Božji koji je došao na svijet« 
(Ivan 11:27).

Neki od najranijih svjedoka  
Spasiteljeve božanstvenosti bili  
su njegova majka, Marija, i njezina 
sestrična Elizabeta. Uskoro nakon 
što je anđeo Gabriel posjetio Mariju, 
ona je posjetila Elizabetu. Čim je 
Elizabeta čula Marijin pozdrav, ona 
se »napuni Duhom Svetim« (Luka 
1:41) i posvjedočila da će Marija 
postati majka Sina Božjega.
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