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Svi mi želimo sreću onima koje volimo i želimo im 
što je moguće manje boli. Dok čitamo o događajima 
sreće – a i boli – u Mormonovoj knjizi, naša srca 

trepere dok mislimo na naše bližnje. Ovo je jedna istinita 
priča o sreći:

»I dogodi se: Ne bijaše sukoba u zemlji uslijed ljubavi 
Božje koja prebivaše u srcima naroda.

A ne bijaše nikakvih zavisti, ni svađa, ni buna, ni blud-
ništava, ni laži, ni umorstava, niti ikakve raspuštenosti. 
I doista, nije moguće zamisliti sretnijega naroda od svih 
naroda koje stvori ruka Božja.«

Dalje čitamo:
»I kako blaženi bijahu oni! Gospod ih, naime, blagosliv-

ljaše u svemu djelovanju njihovu. Da, tako oni bijahu bla-
ženi i uživahu blagostanje sve dok stotinu i deset godina 
na prođe. I prođe prvo pokoljenje od Krista, i ne bijaše 
sukoba u cijeloj zemlji« (4. Nefi 1:15–16, 18).

Ljubljeni učenici Kristovi mole se i djeluju kako bi takve 
blagoslove donijeli kako drugima tako i sebi. Iz priča opi-
sanih u Mormonovoj knjizi i, za mnoge od nas, iz vlastitih 
iskustava znamo da je dar sreće dostižan. Znamo da je put 
do sreće jasno označen. Također, znamo kako održavanje 
sreće nije lako osim ako, kao kod Nefijaca nakon Spasite-
ljevog posjeta, »ljubav Božja« prebiva u našim srcima.

Ta je ljubav bila i u srcima Nefijaca jer su obdržavali 
zakon koji je to omogućio. Sažetak toga zakona nalazi 
se u sakramentalnim molitvama, a počinje iskrenom 

molitvom našem voljenom Nebeskom Ocu. Molimo se sr-
cem ispunjenim vjerom i dubokom ljubavlju prema našem 
osobnom Spasitelju. Predajemo se s iskrenom namjerom 
da na sebe preuzmemo njegovo ime, da ga se spominjemo 
i da obdržavamo sve njegove zapovijedi. Naposljetku, 
pokazujemo vjeru da će Duh Sveti, treći član Božanstva, 
uvijek biti s nama, svjedočeći našim srcima o Ocu i njego-
vom Ljubljenom Sinu (vidi NiS 20:77, 79).

Uz suputništvo Duha Svetoga naša se srca mogu pro-
mijeniti da imamo želju za ljubavlju našega Nebeskog Oca 
i Gospodina Isusa Krista i da ju rado prihvaćamo. Način 
kako se ljubav Božja može nastaniti u našim srcima je jed-
nostavan, kao što je i način kako možemo izgubiti osjećaj 
te ljubavi iz naših srca. Primjerice, netko može odlučiti 
rjeđe se moliti Nebeskom Ocu ili ne plaćati desetinu ili 
prestati se gostiti riječju Božjom ili zanemarivati siromašne 
i potrebite.

Svaka odluka o neobdržavanju Gospodinovih zapo-
vijedi može uzrokovati povlačenje Duha iz naših srca. 
Takvim gubitkom sreća nestaje.

Sreća koju želimo našim voljenima ovisi o njihovim od-
lukama. Koliko god mi voljeli dijete, istraživača ili prijatelja, 
ne možemo ih prisiliti da obdržavaju zapovijedi kako bi se 
osposobili da Duh Sveti takne i promijeni njihova srca. 

Stoga, najbolja pomoć koju možemo pružiti jest bilo što 
što vodi naše voljene da paze na vlastite odluke. Alma je 
to učinio pozivom koji i vi možete uputiti:
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»Pred Gospodom [se] ponizite, i prizivate sveto ime 
njegovo, i bdijete i molite neprestance, da ne budete na-
pastovani većma nego podnijeti možete, i sveti Duh da vas 
tako vodi da budete ponizni, krotki, predani, strpljivi, puni 
ljubavi i dugotrpnosti.

Da imate vjeru u Gospoda, da nadu imate da ćete za-
dobiti život vječni, da ljubav Božja uvijek prebiva u srcima 
vašim, da budete uzvišeni u posljednji dan i uđete u pokoj 
njegov« (Alma 13:28–29).

Molim se da vaši voljeni prihvate nadahnuti poziv za 
odabir puta do vječne sreće.

NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Predsjednik Eyring podučava kako sreća, koju osje-
ćamo u ovom životu, ovisi o odlukama koje donosimo. 
Dok razgovarate o ovoj poruci, usredotočite se na ono 
što predsjednik Eyring govori da možemo odabrati činiti 
(kao što je molitva, rad, primjenjivanje vjere i predanost 
s istinskom namjerom) kako bi nas to vodilo putem 
prema sreći. Možete pozvati one koje podučavate za 
napišu dva ili tri djelovanja koja bi željeli poduzeti, a 
koji će ih bolje usmjeriti »putem prema vječnoj sreći«.

MLADI
Djelovanja koja vode ka sreći

Predsjednik Eyring podučava da »sreća koju želimo 
našim voljenima ovisi o njihovim odlukama«.
Možete pročitati o učincima tih odluka u primjerima 

Nefija, Lamana i Lemuela. Laman i Lemuel su mrmljali i 

nisu željeli obdržavati zapovijedi (vidi 1. Nefi 2:12). Kao 
rezultat toga, oni i njihovi potomci protjerani su i isklju-
čeni iz Gospodinove nazočnosti (vidi 2. Nefi 5:20–24). 
Nefi je odabrao obdržavati zapovijedi (vidi 1. Nefi 3:7) 
i zbog toga su on i njegov narod »živje[li] sretno i zado-
voljno« (2. Nefi 5:27).

Možete odabrati biti pravedni i sretni. Međutim, ljudi 
oko vas će vjerojatno i dalje donositi loše odluke koje 
vode u očaj i neugodu. Dok je na njima da donose te 
odluke, vaš primjer može pozitivno utjecati na njihove 
odluke. Kako vaše odluke mogu usrećiti druge? Razgo-
varajte sa svojom obitelji o različitim načinima na koje 
možete pozitivno utjecati na ljude oko vas i pomoći im 
da osjete sreću.

DJECA
Izazov dobrote

Kada je Isus posjetio ljude u Amerike, podučio ih je 
da ljube jedni druge i da budu ljubazni. Što možete 

učiniti kako biste slijediti Isusa i ljubili druge? Evo neko-
liko ideja. Označite svaki izazov kada ga završite.

□ Mogu zagrliti nekoga tko je tužan.
□ Mogu potajice služiti nekome.
□ Mogu čitati ili gledati govor s Općeg sabora o tome 

kako biti dobar.
□ Mogu pjevati pjesmu Male škole svojoj obitelji.
□ Mogu se nasmiješiti nekome tko izgleda usamljeno.
□ Mogu ___________________________________________.
□ Mogu ___________________________________________.
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Na sastanku vrhovnog Potpor-
nog društva 1995., kada je 

predsjednik Gordon B. Hinckley 
(1910.–2008.) po prvi puta pročitao 
»Obitelj: Proglas svijetu«, Bonnie L. 
Oscarson, vrhovna predsjednica 
Djevojaka je rekla sljedeće: »Bili smo 
zahvalni za jasnoću, jednostavnost 
i istinu iz ovog otkrivajućeg doku-
menta i cijenili smo ga… Proglas 
o obitelji postao je naše mjerilo za 
prosuđivanje filozofija svijeta, i svje-
dočim da su postavljena načela… 
istinita i danas kao i kada su nam 
dana od proroka Božjeg prije go-
tovo 20 godina.« 1 

»Iz proglasa obitelji«, dodaje 
Carole M. Stephens, prva savjetnica 
u vrhovnom predsjedništvu Potpor-
nog društva, »učimo: ‘u predsmrt-
nome obitavalištu, duhovni sinovi 
i kćeri poznavali su i štovali Boga 
kao svoga Vječnog Oca’… 2

Svaka od nas pripada obitelji 
Božjoj koju tako trebamo.« 3

Obitelj: Proglas svijetu

Mi živimo u vremenu kada 
roditelji moraju štititi svoje domove 
i obitelj. Proglas »Obitelj: Proglas 
svijetu« nas može voditi.

Dodatni stihovi iz Svetih pisama
Mosija 8:16–17; Nauk i savezi 1:38

Priče stvarnih ljudi
»Lee Mei Chen Ho iz trećeg 

odjela Tao Yuan, okola Tao Yuan 
Tajvan, rekla je kako ju je proglas 
naučio da obiteljski odnosi pomažu 
u razvoju božanskih osobina kao 
što su vjera, strpljenje i ljubav. ‘Kada 
se trudim poboljšati se prema tom 
proglasu, mogu iskustiti istinsku 
sreću’, rekla je.« 4

Barbara Thompson, koja je bila 
prisutna kada je proglas prvi puta 
pročitan i koja je kasnije služila kao 
savjetnica u vrhovnom predsjedniš-
tvu Potpornog društva, rekla je: »Na 
trenutak sam pomislila da se [pro-
glas o obitelji] ne odnosi previše na 

mene jer niti sam bila udana niti 
sam imala djece. Ali jednako sam 
brzo pomislila: ‘Ali to se odnosi 
na mene. Ja jesam član obitelji. 
Ja sam kćer, sestra, teta, sestrična, 
nećakinja i unuka… Čak i da sam 
jedini živući član svoje obitelji, još 
uvijek sam član Božje obitelji.’« 5
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Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite spoznaju kako biste znali što iznijeti 
drugima. Kako će razumijevanje nauka o obitelji blagosloviti one o kojima brinete 
tijekom kućnog posjeta? Za više informacija posjetite: reliefsociety.lds.org.

Vjera, obitelj, potpora

Razmotrite sljedeće
Na koji je način »Obitelj: Proglas 
svijetu« dokument i za današnje 
vrijeme?




