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Od svih darova koje naš brižni Nebeski Otac pruža 
svojoj djeci, najveći je vječni život (vidi NiS 14:7). 
Taj dar je živjeti u prisutnosti Boga Oca i njego-

vog ljubljenog Sina zauvijek u obiteljima. Obiteljski život 
povezan ljubavlju nastavlja se samo u najvišem kraljevstvu 
Božjem, celestijalnom.

Svi se mi nadamo radosnom životu u obiteljima punim 
ljubavi. Za neke od nas, to je osjećaj koji nismo doživjeli – 
osjećaj za koji znamo da je moguć, no nismo ga još primili. 
Možda smo ga vidjeli u životima drugih. Za druge, obitelj-
ska ljubav je stvarnija i dragocjenija jer nas je smrt razdvo-
jila od djeteta, majke, oca, brata, sestre ili brižnih i voljenih 
djedova i baka.

Svi smo osjetili nadu da ćemo ponovno jednog dana 
osjetiti toplu naklonost tog člana obitelji kojeg smo toliko 
voljeli i sada čeznemo da ga ponovno zagrlimo.

Naš brižni Nebeski Otac poznaje naša srca. Njegova 
svrha je podariti nam sreću (vidi 2. Nefi 2:25). I stoga je 
dao dar svojeg Sina da omogući radost koja proizlazi iz 
obiteljskih veza koje traju zauvijek. Zbog toga što je Spa-
sitelj slomio smrtne uze, mi ćemo uskrsnuti. Zato što je on 
pomirio za naše grijehe, zahvaljujući svojoj vjeri i pokaja-
nju, možemo postati dostojni celestijalnog kraljevstva, gdje 
su obitelji zauvijek povezane ljubavlju.

Spasitelj je Josephu Smithu poslao proroka Iliju da 
bi obnovio ključeve svećeništva (vidi NiS 110). S ovim 

ključevima došla je moć pečaćenja, koja Božjoj djeci nudi 
njegov najveći dar – vječni život u obiteljima koje su zauvi-
jek povezane.

To je ponuda na koju ima pravo svako Božje dijete koje 
dolazi na svijet. Jedna trećina njegove duhovne djece odbila 
je njegovu ponudu u duhovnom svijetu. Zbog nedostatka 
dovoljne vjere i onda otvorene pobune, izabrali su nikad ne 
spoznati radost dara Nebeskog Oca u vezi vječnih obitelji.

Za one od nas koji su prošli ključni test u predsmrt-
nom svijetu duhova i tako se kvalificirali za primanje dara 
smrtnih tijela, i dalje je na nama da donesemo veliki izbor 
vječnog života. Ako smo blagoslovljeni pronaći obnovljeno 
evanđelje, možemo odlučiti sklopiti i obdržavati saveze 
s Bogom koji nas kvalificiraju za vječni život. Ako smo 
ustrajni u toj vjernosti, Duh Sveti će potvrditi našu nadu i 
uvjerenje da smo na putu ka vječnom životu, da zauvijek 
živimo u obiteljima u celestijalnom kraljevstvu.

Za neke ljude vječna radost može izgledati kao blijeda 
ili čak nerealna nada. Roditelji, djeca, braća i sestre možda 
mogu donijeti odluke koje ih naizgled mogu diskvalificirati 
od vječnog života. Možda se čak pitate možete li se uopće 
kvalificirati kroz pomirenje Isusa Krista.

Božji prorok mi je jednom dao savjet koji mi pruža 
mir. Brinuo sam se da izbori drugih mogu onemogućiti 
da moja obitelj bude zauvijek zajedno. Rekao je: »Muči te 
pogrešan problem. Samo živi dostojno nebeskog carstva, 
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pa će obiteljska organizacija biti divnija nego što možeš 
zamisliti.«

Svima onima čije osobno iskustvo ili brak i djeca –  
ili odsustvo istih – bacaju sjenku na njihove nade, nudim 
svoje svjedočanstvo: Nebeski Otac vas poznaje i voli kao 
svoje duhovno dijete. Dok ste boravili s njim i njegovim 
ljubljenim Sinom prije ovog života, oni su vam u srca 
usadili nadu koju imate u vječni život. Moću pomirenja 
Isusa Krista i vodstvom Svetog Duha, možete sada osjeća-
ti i osjećat ćete u svijetu koji će doći ljubav koju vaš Otac 
i njegov ljubljeni Sin toliko žele da primite.

Svjedočim vam da dok budete živjeli dostojni celestijal-
nog kraljevstva, imat ćete proročko obećanje da će obitelj-
ska organizacija biti divnija nego što možete zamisliti.

NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Možete početi tako što ćete onima koje podučavate 
iznijeti trenutke kad ste bili zahvalni zbog nade u 
vječne obitelji. Recite im da promisle o trenucima kada 
su osjetili zahvalnost za vječne obitelji. Zamolite ih 
da ispričaju o tome ako žele. Zatim im recite da raz-
misle o načinima kako se poboljšati i živjeti dostojnije 
celestijalnog kraljevstva kako bi imali proročko obe-
ćanje o obiteljskoj organizaciji divnijoj nego što mogu 
zamisliti.

MLADI
Sudjelovanje u vječnoj sreći

Jedna od najboljih stvari u vezi evanđelja je spoznaja 
o naumu spasenja. Imamo sjajnu priliku biti sa svo-

jom obitelji za vječnost. Ta spoznaja nam pomaže imati 
nadu kad se god osjećamo preplavljeno zbog svijeta. 
Predsjednik Eyring podučava: »Naš brižni Nebeski Otac 

poznaje naša srca. Njegova svrha je podariti nam sreću 
(vidi 2. Nefi 2:25). I stoga je dao dar svojeg Sina da omo-
gući radost koja proizlazi iz obiteljskih veza koje traju 
zauvijek… To je ponuda na koju ima pravo svako Božje 
dijete koje dolazi na svijet.«

Taj se blagoslov odnosi na one koji žive sada i one 
koji su preminuli – no samo ako im pomognemo. Naši 
preci su upravo sada u duhovnom svijetu i čekaju da 
pripremimo njihova imena za hramske uredbe koje 
se za njih trebaju izvršiti. No ponekad može biti teško 
izvršiti to djelo za njih. Možda smo prezauzeti ili živimo 
predaleko od hrama da bismo često išli.

Srećom, postoje drugi načini na koje možemo pomo-
ći svojim precima, poput rada na obiteljskoj povijesti, 
indeksiranja ili čuvanja braće i sestara kad naši roditelji 
odlaze u hram. Pomaganjem služimo Gospodinu i dono-
simo nadu u vječne obitelji onima s druge strane vela.

DJECA
Obitelji su zauvijek

Zahvaljujući Pomirenju Isusa Krista i obnovi ključeva 
svećeništva, možemo zauvijek živjeti sa svojim obite-

ljima! Što volite u vezi svoje obitelji? Slijedite ove upute 
za izradu papirnate karike u čast svoje obitelji.

1. Dvaput na pola presavinite komad papira kako biste 
dobili jednu dugu traku.

2. Nacrtajte osobu ispruženih ruku prema savijenim 
krajevima.

3. Izrežite nacrtanu osobu. Nemojte rezati tamo gdje  
ruke dodiruju savijene krajeve.

4. Odmotajte ga. Napišite ili nacrtajte nešto što volite  
u vezi svakog člana obitelji.

5. Ako imate veću obitelj, spojite više papirnatih karika!
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»Muž i žena imaju uzvišenu 
odgovornost da se vole i 

brinu jedno za drugo, a i za svo-
ju djecu.« 1 »Dom treba biti Božji 
laboratorij ljubavi i služenja«, rekao 
je predsjednik Russell M. Nelson, 
predsjednik Zbora dvanaestorice 
apostola.

»Naš Nebeski Otac želi da muževi 
i žene budu vjerni jedni drugima 
te da cijene svoju djecu i odnose 
se prema njima kao prema baštini 
Gospodina.« 2

U Mormonovoj knjizi, Jakov je 
rekao kako je ljubav muževa pre-
ma njihovim ženama, ljubav žena 
prema njihovim muževima te ljubav 
koju oboje imaju prema svojoj djeci 
jedan od razloga zbog kojeg su 
Lamanci u jednom trenutku bili pra-
vedniji od Nefijaca (vidi Jakov 3:7).

Jedan od najboljih načina za  
iskazivanje ljubavi i za sklad u našim 
domovima je uljudno obraćanje čla-
novima obitelji. Uljudno obraćanje 

Zajedničko njegovanje obitelji

poziva Duha Svetoga. Sestra Linda K. 
Burton, vrhovna predsjednica Pot-
pornog društva zatražila je od nas 
da razmislimo o sljedećem: »Koliko 
često s namjerom ‘uljudno govorimo 
jedni s drugima’?« 3

Dodatni stihovi iz Svetih pisama
Rimljanima 12:10; Mosija 4:15;  
Nauk i savezi 25:5

Priče stvarnih ljudi
Starješina D. Todd Christofferson 

iz Zbora dvanaestorice apostola 
iznio je svoje iskustvo iz djetinjstva 
o važnosti obitelji ispunjene ljubav-
lju. Kada su on i njegova braća bili 
dječaci, njihova je majka imala tešku 
operaciju raka, koja je bila bolna za 
nju te se nije mogla koristiti desnom 
rukom. Kako su u obitelji bili samo 
dječaci, bilo je tu mnogo glačanja, 
a njegova je majka glačala i često bi 
zastala i otišla u sobu plakati dok 
bol nije prestala.

Kada je otac starješine  
Christoffersona shvatio što se  
zbiva, potajno je na posao odlazio 
bez ručka kako bi uštedio dovoljno 
novca za kupnju uređaja koji bi 
glačanje učinio lakšim. Iz ljubavi 
prema svojoj ženi, on je svojim 
dječacima postavio primjer skrbi o 
obitelji. U to doba nisam bio svjes-
tan žrtve svoga oca i čina ljubavi za 
moju majku, ali sada kada jesam, 
sebi kažem: »To je čovjek.« 4
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Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite spoznaju o tome što iznijeti drugima. Kako 
će razumijevanje dokumenta »Obitelj: Proglas svijetu« povećati vašu vjeru u Boga 
i blagosloviti one na koje pazite tijekom kućnog posjetiteljstva? Za više informacija 
posjetite: reliefsociety. lds. org.

Vjera, obitelj, potpora

Razmotrite sljedeće
Kako ljubav i briga jednih prema 
drugima može pozvati Duha u 
naše domove?


