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Imao sam povlasticu prisustvovati mnogim kulturnim 
proslavama održanima u sklopu posvećenja hrama. 
Sve su mi se svidjele, uključujući i ovu posljednju kojoj 

sam prisustvovao u Phoenixu, Arizona, SAD, u studenom 
prošle godine.

Mladi svetaca posljednjih dana koji sudjeluju u kul-
turnim proslavama rade čudesne, upečatljive programe. 
Prošle godine u Phoenixu, prije slavlja, rekao sam sudioni-
cima: »Vi ste djeca svjetla.«

Želim da svi mladi Crkve znaju da su djeca svjetla. Kao 
takvi, oni su odgovorni »svijetlit[i] kao zvijezde u svemiru« 
(Filipljanima 2:15). Imaju dužnost podijeliti istine evanđe-
lja. Oni su pozvani stajati kao svjetionici hrama, obasipa-
jući svjetlom evanđelja sve tamniji svijet. Oni su zaduženi 
održati svoju svjetlost užarenom i žarko svjetlećom.

Kako bismo bili »uzorom vjernicima« (1. Timoteju 4:12), 
moramo i sami vjerovati. Moramo razviti vjeru potrebnu 
za duhovno preživljavanje i sijati svjetlo drugima. Moramo 
njegovati naše svjedočanstvo dok ne postane sidro u 
našem životu.

Među najučinkovitijim načinima dobivanja i održava-
nja vjere koju danas trebamo jest čitanje i proučavanje 
Svetih pisama te redovita i dosljedna molitva. Mladima 
Crkve kažem, ako to već niste učinili, sada je prilika da 
razvijete naviku svakodnevnog proučavanja Svetih pisama 
i molitve. Bez ta dva važna običaja, vanjski utjecaji i po-
nekad teške stvarnosti života mogu prigušiti ili čak ugasiti 
vaše svjetlo.

Tinejdžerske godine nisu lake. Oni su glavne godine 
kada će vas Sotona iskušavati i učiniti sve da vas nama-
miti s puta koji će vas dovesti natrag u vaš Nebeski dom. 
Ali dok čitate i molite se i slušate, upoznati ćete »svjetlo 
što u tami svijetli« (NiS 6:21), naš Primjer i našu snagu – 
Gospodina Isusa Krista. On je svjetlo koje trebamo držati 
kako bi otjeralo nadolazeću tamu (vidi 3. Nefi 18:24).

Uz snažno svjedočanstvo o Spasitelju i njegovom 
obnovljenom evanđelju, imate neograničene mogućnosti 
sjati. Okružuju vas svakog dana, u kakvim god okolnos-
tima se nalazili. Dok slijedite primjer Spasitelja, imat ćete 
priliku biti svjetlo, kako je i bilo, u životima onih oko vas – 
bilo da su članovi vaše obitelji, kolege iz razreda, surad-
nici, samo poznanici ili potpuni stranci.

Kada ste svjetlo svijetu, ljudi oko vas će osjetit poseban 
duh zbog kojeg će željeti družiti se s vama i slijediti vaš 
primjer.

Molim roditelje i vođe naših mladih da im pomognu 
čvrsto stati za istinu i pravednost. Da im pomognu širom 
otvoriti poglede prema vratima učenja, razumijevanja i 
služenja u kraljevstvu Božjem. Da u njima izgrade snagu 
da se odupru iskušenjima svijeta. Dajte im volju da hode 
u kreposti i vjeri, da budu u molitvi te gledaju u nebo kao 
svoje stalno sidro.

Našim mladima kažem: naš Nebeski Otac vas voli. 
Također, osjetite ljubav koju vođe Crkve imaju za vas. Uvijek 
imajte želju služiti Nebeskom Ocu i njegovom Sinu. I uvijek 
hodajte u istini i stojite kao svjetlo među Božjom djecom.
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Stanite  
kao svjetlo

predsjednik  
Thomas S. Monson
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NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Razmotrite raspraviti s onima koje podučavate što 
znači biti »[dijete] svjetla«. Koje odgovornosti to podra-
zumijeva? Možete raspraviti o trenucima kada je svjetlo 
bilo djelomično sjajno i što ga je učinilo sjajnijim. Raz-
motrite pitati ih o određenoj osobi, nekoj mladoj osobi, 
kolegi ili članu obitelji, kojem možda treba svjetlo. 
Zatim se možete zajedno moliti o načinu kako podijeliti 
svjetlo s tom osobom.

MLADI
Svjetionik

Predsjednik Monson podučava da su mladi Crkve 
»pozvani stajati kao svjetionici hrama, obasipajući 

svjetlom evanđelja na sve tamniji svijet«. Daje nekoliko 
načina na koje to možete raditi:

širenjem evanđelja
vjerovanjem
razvijanjem vjere
biti svjetlo drugima
njegovanjem našeg svjedočanstva dok  

ne postane sidro u našem životu
čitanjem i proučavanjem Svetih pisama
čestom i dosljednom molitvom
služenjem
slušanjem

Razmislite o tome da se ocijenite od 1 do 5 u svakom 
od tih područja. Za područja s manje bodova, možete 
proučavati te teme u Svetim pismima ili ih potražiti na 
LDS.org. Nakon što ste proučili ove teme, možete raz-
mišljati o načinima kako se poboljšati u tim područjima 
te postaviti ciljeve za to.

DJECA
Sjajite vaše svjetlo

Kao dijete Boga, vi ste dijete svjetla. Možete dobiti 
više svjetla prateći primjer našeg Spasitelja, Isusa 

Krista. Isus Krist i Nebeski Otac vas vole i žele da sjajite 
drugima i vodite ih Kristu. Možete sjajiti samo time što 
ste to što jeste kada slijedite zapovijedi, poput molitve 
i čitanja Svetih pisama. Nacrtajte zvijezde na komad pa-
pira i označite ih idejama kako možete svijetliti drugima 
kao primjer Isusa Krista (na primjer: »odlazak u crkvu« 
ili »pomaganje obitelji«).
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Ovo je dio serije Poruka za kućno 
posjetiteljstvo koja prikazuje božan-
ska Spasiteljeva obilježja.

Isus je rekao: »Tko je najveći među 
vama, neka bude kao najmanji, a 

starješina kao poslužnik. Tko je veći, 
onaj koji sjedi za stolom ili onaj 
koji služi? Zar ne onaj koji sjedi za 
stolom? A ja sam među vama kao 
poslužnik« (Luka 22:26–27).

»Spasitelj je naš savršen primjer 
moći poniznosti i podložnosti. 
Naposljetku, njegovo predavanje 
svoje volje Ocu je dovelo do najve-
ćeg, čak i najmoćnijeg, događaju u 
cijeloj povijesti. Možda su jedne od 
najsvetijih riječi u Svetim pismima: 
‘Neka ne bude moja, nego tvoja 
volja’ (Luka 22:42).« 1

Kao učenici Isusa Krista uvijek 
nastojimo biti poput njega. »Krotkost 
je za nas bitna kako bismo postali 
više poput Krista,« rekao je starješina 
Ulisses Soares iz Sedamdesetorice. 
Bez te krotkosti nećemo moći raz-
viti ostale važne vrline. Biti krotak 
nipošto ne znači slabost, ali znači 
ponašati se dobrostivo i pristojno, 

Božanska obilježja Isusa Krista: 
krotak i ponizan

pokazujući snagu, mir, zdravo samo-
poštovanje i samokontrolu.« 2 Dok 
radimo na razvijanju ove osobine, 
pronaći ćemo da »ponizno podlaga-
nje naše volje Očevoj donosi osna-
ženje od Boga – moć poniznosti. 
To je moć suočiti se sa životnim 
nevoljama, moć mira, moć nade, 
moć srca punog ljubavi i svjedočan-
stva o Spasitelju Isusu Kristu te moć 
otkupljenja.« 3

Dodatni stihovi iz Svetih pisama
Matej 26:39; Ivan 5:30; Mosija 3:19; 
Helaman 3:35

Iz Svetih pisama
Jedan od najslađih i najsnažnijih 

trenutaka Kristovog poslanja je bio 
kada je oprao noge svojim učeni-
cima. »Ustane od večere, skine ogr-
tač, uzme ubrus i njime se opraše. 
Zatim ulije vode u posudu za pranje 
te počne učenicima prati noge i oti-
rati ih ubrusom kojim bijaše opasan« 
(Ivan 13:4–5).

Kada je Spasitelj pokazao svoju 
uredbu, učenici su mogli biti 

obuzeti time da njihov Gospodin 
i Učitelj kleči pred njima i vrši 
krotku službu. Isus je tada ob-
jasnio lekcije koje je htio da oni 
i svi mi naučimo:

»Dakle, ako ja, Gospodin i 
Učitelj, oprah vama noge, i vi 
ih morate prati jedan drugomu.

Dao sam vam primjer, da 
i vi činite kako ja učinih vama« 
(Ivan 13:14–15).
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Razmotrite sljedeće

Kako nam krotkost može pomoći 
voljeti poput Spasitelja?

Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite spoznaju o tome što podijeliti s drugima. 
Kako će razumijevanje Spasiteljevog života i poslanja povećati vašu vjeru u njega i 
blagosloviti one o kojima brinete kroz kućno posjetiteljstvo? Za više informacija posjetite: 
reliefsociety.lds.org.

Vjera, obitelj, potpora




