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Moć svećeništva da vječno veže obitelji je jedan od 
najvećih Božjih darova. Svaka osoba koja razu
mije naum spasenja žudi za tim trajnim blagoslo

vom. Bog nudi obećanje da će obitelji biti vječno vezane 
zajedno samo u obredima pečaćenja izvršenim u posveće
nim hramovima Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.

Ključevi svećeništva koji to omogućuju obnovljeni su na 
zemlji kroz proroka Iliju Josephu Smithu u hramu Kirtland. 
Ti ključevi svećeništva su prenošeni u neprekinutoj liniji 
kroz živuće proroke u Crkvi Isusa Krista svetaca posljed
njih dana do današnjeg dana.

Spasitelj je u svom smrtničkom službeništvu govorio o 
moći pečaćenja obitelji riječima Petru, glavnom apostolu, 
kada je rekao: »Zaista, kažem vam: što god svežete na  
zemlji, bit će svezano i na nebesima, i što god razriješite  
na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima« (Matej 18:18).

Samo u celestijalnom kraljevstvu možemo zauvijek 
živjeti u obiteljima. Tamo možemo biti u obiteljima  
u nazočnosti našeg Nebeskog Oca i Spasitelja. Prorok 
Joseph Smith je opisao to predivno iskustvo na ovaj  
način u Nauku i savezima:

»Kad se Spasitelj pojavi, vidjet ćemo ga kakav jest.  
Vidjet ćemo da je on čovjek poput nas.

I ona ista druževnost što ovdje među nama postoji, 
postojat će među nama i ondje, samo što će biti združena 
s vječnom slavom, a tu slavu mi sad ne uživamo« (NiS 
130:1–2).

Sveta pisma govore da možemo hrabro ciljati prema 
nebeskim mjerilima u našim odnosima unutar naših obi
telji. Možemo dovoljno brinuti o našim članovima obitelji, 
živima i mrtvima, činiti sve što možemo kako bismo im  
ponudili svećeničke uredbe koje će nas vezati na nebu.

Mnogi od vas, mladi i stari, to i čine. Tražili ste imena 
predaka koji još nisu primili uredbe koje vas mogu zaje
dno zapečatiti.

Gotovo svi imamo žive rođake koji još nisu zapečaćeni 
u obiteljima svećeničkom moći. Mnogi imaju žive rođake 
koji su primili svećeničke uredbe, ali ne obdržavaju saveze 
koje su sklopili s Bogom. Bog će vas blagosloviti kako 
biste mogli u vjeri posegnuti prema svim tim rođacima. 
Imate obećanje dano od Gospodina njegovim učenicima 
koji idu druge dovesti k njemu:

»A tko vas primi, bit ću i ja ondje, jer ja ću ići pred 
vama. Bit ću vam zdesna i slijeva, a Duh će moj biti  
u srcima vašim, i anđeli moji oko vas da vas ponesu« 
(D&C 84:88).

Sa svog uredskog prozora svaki dan vidim mladence 
kako se slikaju među prekrasnim cvijećem i fontanama. 
Mladoženja često nosi mladu na svojim rukama, bar tih 
nekoliko klimavih koraka, dok fotograf slika njihove 
slike vjenčanja. Svaki put kad to vidim, pomislim na 
parove koje sam znao, a koji su s vremenom – ponekad 
jako kratko nakon vjenčanja – morali nositi jedni druge 
na druge načine kada je život postao težak. Poslovi se 
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mogu izgubiti. Djeca se mogu roditi s velikim izazovima. 
Bolesti mogu doći. A tada, navika činiti drugima ono što 
želimo da oni čine nama – kada je bilo lakše – čini nas 
herojima u tim vremenima kušnje koja zahtijevaju više 
nego što smo mislili da možemo dati.

Takav odnos koji možemo odnijeti u nazočnost Boga 
dugujemo našim obiteljima. Moramo paziti da ne vrije
đamo i ne budemo uvrijeđeni. Možemo odlučiti oprostiti 
brzo i potpuno. Možemo nastojati tražiti sreću drugih prije 
nego svoju vlastitu. Možemo biti ljubazni u svom govoru. 
Kad pokušavamo činiti sve te stvari, pozivamo Duha Sve
toga u naše obitelji i naše živote.

Moje ohrabrenje vama je da, uz Gospodinovu pomoć 
i s pokajničkim srcima, možemo u ovom životu uhvatiti 
tračak onoga života koji želimo imati zauvijek. Nebeski 
Otac nas voli. On nas želi ponovno uz sebe. Spasitelj, 
kroz moć svoga pomirenja, omogućuje promjenu u 
našim srcima koju trebamo kako bismo ušli u svete hra
move, sklopili saveze koje onda možemo obdržavati  
i s vremenom zauvijek živjeti u obitelji u celestijalnoj 
slavi – ponovno doma.

NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Dok s drugima razgovarate o nauku o vječnim 
obiteljima, razmislite o riječima starješine Richarda 
G. Scotta iz Zbora dvanaestorice apostola: »Uvijek 
težite jačanju obitelji. Podučavajte s vizijom o važno-
sti pečaćenja obitelji u hramu… Kada imate viziju o 
uredbi pečaćenja u hramu, pomoći ćete u izgradnji 
kraljevstva Božjega na zemlji« (»I Have Given You an 
Example«, Liahona, svibanj 2014., 34). Kako možete 
pomoći onima koje podučavate da razviju viziju o 
važnosti pečaćenja u hramu? Pozovite one koji se još 
nisu zapečatili da razgovaraju o koracima koje bi mo-
gli napraviti prema toj uredbi. Pozovite one koji su za-
pečaćeni da razgovaraju o tome kako mogu zadržati 
viziju o svojoj vječnoj obitelji i raditi na unapređenju 
međusobnih odnosa.

MLADI
Vječno vezana za svoju obitelj
Laura Burton

Kada sam posvojena s tri godine, moja biološka 
majka je pristala na posvajanje pod uvjetom da moji 

roditelji dopuste uredbe Crkve nakon što napunim 12 
godina. Mislila je da trebam biti dovoljno stara kako bih 
donijela odluku za sebe, ali je bilo zaista teško čekati.

Da, bilo je teško vidjeti mnoge moje prijatelje kako 
se krste kada su navršili osam, ali je bilo još teže što ni-
sam mogla biti zapečaćena za svoje posvojitelje i petero 
starije braće i sestre dok nisam navršila 12. Bilo me strah 
da će mi se nešto dogoditi i da neću biti u stanju biti 
zapečaćena za njih.

Kako se približavao moj 12. rođendan, počeli smo 
planirati moje krštenje i pečaćenje za moju obitelj. 
Roditelji su mi dopustili da odaberem u kojem hramu 
ćemo se zapečatiti. Oduvijek sam mislila da je hram San 
Diego Kalifornija najljepši, pa je moja obitelj pristala 
voziti do Kalifornije za pečaćenje.

Nisam mogla dočekati postati dio vječne obitelji sa svo-
jim roditeljima i braćom i sestrama. Za vrijeme pečaćenja, 
toliko sam jako osjetila prisustvo Duha da to teško mogu 
opisati riječima. Sada kada sam konačno zapečaćena za 
svoju obitelj, moji osjećaji brige su zamijenjeni utjehom i 
mirom, znajući da sam sada vječno vezana za njih.
Autorica živi u Uti, SAD.

DJECA
Gledati prema hramu

Predsjednik Eyring objašnjava da zbog svećeništva, 
imamo priliku ići u hram kako bismo se zapečatili sa 

svojom obitelji za vječnost. Nacrtajte ili pronađite sliku 
svog najdražeg hrama i čuvajte ju na mjestu gdje ćete 
ju svaki dan gledati. Napravite popis svega što trebate 
učiniti da biste se pripremili za odlazak u hram.
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Ovo je dio serije Poruka za kućno 
posjetiteljstvo koja prikazuje Spasiteljeva 
obilježja.

»Krepost nek resi misli tvoje 
neprestance. Tad će pouzda

nje tvoje u nazočnost Božju ojačati, 
a nauk svećeništva kapat će na  
dušu tvoju poput rose nebeske«  
(NiS 121:45).

Što je krepost? Predsjednik  
James E. Faust (1920.–2007.) je 
rekao: »Krepost u svom punijem 
značenju okružuje sve odlike pra
vednosti koje nam pomažu formi
rati svoj karakter.« 1 Predsjednik 
Gordon B. Hinckley (1910.–2008.) 
je dodao: »Ljubav prema Bogu je 
korijen kreposti, dobrote, snage 
karaktera.« 2

O odnosu između žene i krepo
sti, starješina D. Todd Christofferson 
iz Zbora dvanaestorice apostola  
je rekao: »Žene u svijet unose  
određenu krepost, božji dar koji  
ih čini sposobnima unijeti takve 
kvalitete kao što su vjera, hrabrost, 
sućut i profinjenost u odnosima  
i kulturama… 

Obilježja Isusa Krista: krepostan

Sestre, od svih vaših udruže
nja, vaš je odnos s Bogom, vašim 
Nebeskim Ocem koji je izvor vaše 
moralne snage, ono što u vašem 
životu treba biti na prvom mjestu. 
Zapamtite da je Isusova snaga došla 
kroz odanost volji Očevoj usmjere
noj jednom cilju… Potrudite se da 
budete takve učenice Oca i Sina, i 
vaš utjecaj nikada neće izblijedjeti.« 3

Dodatni stihovi iz Svetih pisama
Psalmi 24:3–5; Filipljanima 4:8;  
2. Petrova 1:3–5; Alma 31:5;  
NiS 38:23–24

Iz Svetih pisama
Danas, kreposne žene, pune 

vjere, posežu za Spasiteljem. U Luki 
8 čitamo o ženi koja je dvanaest 
godina bolovala od krvarenja i 
koja se nije mogla izliječiti. Tražila 
je izliječenje kada »pristupi straga 
[Kristu] i dotače se skuta njegova 
ogrtača, te joj odmah prestane krva
renje. ‘Netko me se dotače’ – reče 
Isus – ‘jer sam osjetio da je iz mene 
izišla sila 4’.« Ta je krepostna vjerna 

žena pala pred njim, »te kaza pred 
svim narodom zašto ga se dotakla 
i kako je odmah ozdravila. Isus joj 
reče: ‘Kćeri, tvoja te vjera ozdra
vila, hajde u miru’« (vidi Luka 
8:43–48; vidi i 6:17–19).

Kroz svoje kreposti,5 Krist 
može izliječiti, omogućiti, ojačati, 
utješiti i razveseliti kada biramo  
s hrabrošću i vjerom da dopremo 
do njega.
NAPOMENE
1. James E. Faust, »The Virtues of Righteous 

Daughters of God«, Liahona, svibanj 
2003., 108.

2. Gordon B. Hinckley, »Excerpts from 
Recent Addresses of President Gordon B. 
Hinckley«, Ensign, travanj 1996., 73.

3. D. Todd Christofferson, »The Moral Force 
of Women«, Liahona, studeni 2013., 29, 31.

4. Krepost ima moć (vidi Marko 5:30).
5. U Vodiču za Sveta pisma, »svećeništvo«  

je definirano na sljedeći način: »Ovlast  
i moć koje Bog daje čovjeku kako bi  
djelovao u svemu za spasenje čovjeka« 
(NiS 50:26–27).
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Razmotrite sljedeće

Kako nas krepost osnažuje  
i ojačava?

Uz molitvu proučavajte ovaj materijal i tražite spoznaju kako biste znali što iznijeti 
drugima. Kako će razumijevanje Spasiteljevih božanskih osobina povećati vašu vjeru  
u njega i blagosloviti one o kojima brinete kroz kućno posjetiteljstvo? Za više informacija 
posjetite reliefsociety.lds.org.

Vjera, obitelj, potpora




