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Svima nama koji smo došli u smrtnost, Spasitelj je 
rekao: »U svijetu ćete imati patnju« (Ivan 16:33). 
Ipak, dao je prekrasno obećanje svojim učenicima 

tijekom svojeg smrtnog službeništva: »Ostavljam vam mir; 
mir, i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet 
daje« (Ivan 14:27). Utješno je znati da se ovo obećanje o 
osobnom miru nastavlja i danas za sve njegove učenike.

Neki od nas žive u lijepom i mirnom okruženju, ali 
svejedno doživljavamo unutarnje nemire. Drugi doživlja-
vaju mir i savršen spokoj usred velikih osobnih gubitaka, 
tragedija i neprestanih iskušenja.

Možda ste čudo mira vidjeli na licu učenika Isusa Krista 
ili ga čuli iz njegovih ili njezinih riječi. Vidio sam to mnogo 
puta. Ponekad se to dogodi u bolničkoj sobi gdje je obitelj 
okupljena oko Božjeg sluge koji je na samrti.

Sjećam se posjete ženi u bolnici nekoliko dana prije 
nego je umrla od raka. Sa sobom sam poveo svoje dvije 
mlađe kćeri jer je ova draga sestra nekoć bila njihova uči-
teljica Male škole.

Članovi njezine obitelji bili su okupljeni oko njezinog 
kreveta, želeći biti uz nju u posljednjim trenucima na 
zemlji. Iznenadio sam se kad je sjela na krevet. Posegnula 
je prema mojim kćerima i predstavila ih, jednu po jednu, 
svakom članu svoje obitelji. Govorila je o njima kao da su 
članovi kraljevske obitelji koji se predstavljaju na kraljiči-
nom dvoru. Pronašla je način da kaže nešto o tome kako 
je svaka osoba u prostoriji bila Spasiteljev učenik. Još se 

uvijek sjećam snage, nježnosti i ljubavi u njezinom glasu. 
Sjećam se kako sam se čudio njezinom veselom osmijehu 
čak i kada je znala da se njezin život bližio kraju.

Primila je svećeničke blagoslove utjehe, a ipak nam je 
svima dala živuće svjedočanstvo da je Gospodinovo obe-
ćanje mira istinito: »Ovo vam rekoh, da u meni imate mir. 
U svijetu ćete imati patnju. Ali, ohrabrite se: ja sam pobije-
dio svijet!« (Ivan 16:33)

Prihvatila je njegov poziv, kao što svi možemo, bez 
obzira na naša iskušenja i nevolje:

»Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću 
vas okrijepiti.

Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka 
i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama« (Matej 
11:28–29).

Samo slijeđenjem Spasitelja svatko od nas može pronaći 
mir i spokoj u iskušenjima koja će doći svakome od nas.

Sakramentalne molitve pomažu nam znati kako prona-
ći mir usred životnih patnji. Kada blagujemo od sakra-
menta možemo odlučiti biti vjerni našim savezima kako 
bismo ga slijedimo.

Svatko od nas obećava spominjati se Spasitelja. Možete 
odabrati spominjati ga se na način koji najbolje privlači 
vaša srca k njemu. Za mene to ponekad znači vidjeti ga u 
svom umu kako kleči u Getsemanskom vrtu ili kako poziva 
Lazara da izađe iz grobnice. Dok ga tako vidim, osjećam 
bliskost s njim i zahvalnost koja u moje srce unosi mir.
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Također obećavate da ćete obdržavati njegove zapovi-
jedi. Obećavate da ćete preuzeti njegovo ime i biti njegov 
svjedok. On obećava da će, dok obdržavate svoje saveze  
s njim, Sveti Duh biti s vama. (Vidi NiS 20:77, 79.)

Ovo donosi mir na najmanje dva načina. Duh Sveti nas 
čisti od grijeha zbog Pomirenja Isusa Krista. I Duh Sveti 
nam može dati mir koji dolazi od Božjeg odobravanja i 
nade u vječni život.

Apostol Pavao je o ovom prekrasnom blagoslovu rekao: 
»Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, 
blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost« (Galaćani-
ma 5:22).

Kad su nebeski glasnici najavili rođenje Spasitelja, 
izjavili su: »Slava Bogu na visini i na zemlji mir « (Luka 
2:14; kurziv nadodan). Iznosim svoje svjedočanstvo kao 
svjedok Isusa Krista da Otac i njegov ljubljeni Sin mogu 
poslati Duha kako bi nam omogućili pronaći mir u ovom 
životu, bez obzira na testove koji mogu doći nama i oni-
ma koje volimo.

NAUČAVANJA IZ OVE PORUKE
Predsjednik Eyring podučava da nam sakramentalne 

molitve mogu pomoći znati kako pronaći mir tijekom 
naših iskušenja. Podsjećaju nas da, dok obdržavamo svo-
je saveze, možemo imati Božje obećanje da će Duh Sveti 
biti s nama. Možete one koje podučavate upitati kako 
nam imati Duha Svetoga uz nas može pomoći imati mir. 
Također možete iznijeti svoje misli ili iskustvo kako vam 
je Duh Sveti pomogao osjetiti mir tijekom iskušenja. 
Možete one koje podučavate potaknuti da promisle o 
ovoj poruci tijekom sakramenta ovog tjedna.

MLADI
Kako ćete se spominjati Spasitelja 
ovoga tjedna?

Predsjednik Eyring potiče nas da »odaberemo spo-
minjati se [Spasitelja] na način koji najbolje privlači 

vaša srca k njemu«.
Kako ćete »ga se uvijek spominjati« tijekom tjedna 

(vidi NiS 20:77, 79)?
Imate li najdraža Sveta pisma o Spasitelju? Možete 

označiti različita Sveta pisma svakoga dana ovoga tjed-
na i iznijeti ih nekome.

Pjevate li crkvenu pjesmu ili drugu uzdižuću pjesmu 
u sebi kad se osjećate potišteno? Možete ovaj tjedan 
odabrati neku koja se posebno odnosi na Spasitelja.

Promišljate li o Spasiteljevom životu i pomirbenoj 
žrtvi tijekom sakramenta svakoga tjedna? Možete se 
pripremiti za sakrament prisjećanjem svojih odluka tije-
kom tjedna da se uvijek spominjete Spasitelja i pokaja-
njem za vremena kada vam je to bilo teško učiniti.

Molite li se svakog dana za prilike iznijeti evanđelje? 
Pokušajte ovaj tjedan imati evanđeosku raspravu koja 
se usredotočuje na Spasitelja. Možete iznijeti svoje svje-
dočanstvo o Spasitelju tijekom kućne obiteljske večeri ili 
razgovarati s prijateljem u školi o iskustvu koje ste imali 
u crkvi.

Postavite cilj spominjati se Spasitelja na poseban 
način ovaj tjedan. Recite roditelju, bratu ili sestri, vođi 
ili prijatelju o svom cilju. Na kraju tjedna recite im što 
se dogodilo. Oboje ćete osjećati mir i sreću o kojima je 
govorio predsjednik Eyring.

DJECA
Dođite Kristu

Spasitelj nam je obećao mir kada »dođe[mo] k [nje-
mu]« (Matej 11:28). To znači slijediti njegov primjer  

i pokušati ostati blizu njega. 

•  Budite pobožni tijekom sakramenta.
•  Odaberite biti ljubazni i ne osuđivati druge.
•  Čitajte u Svetim pismima o Spasitelju.
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Bog je »uspostavio obitelji kako  
bi nam donijele sreću, pomog-

le nam naučiti ispravna načela u 
ozračju ljubavi i pripremiti nas za 
vječni život«.1 O Božjem »velikom 
naumu sreće« (Alma 42:8), predsjed-
nik Russell M. Nelson, predsjednik 
Zbora dvanaestorice apostola, je 
rekao: »Njegov naum izjavljuje da 
muškarci i žene jesu ‘da bi radost 
imali’ [2. Nefi 2:25]. Ta radost dolazi 
kad odaberemo živjeti u skladu s 
Božjim vječnim naumom.« 2

Dom usredotočen na Krista pruža 
najveće prilike za uspjeh. Starješi-
na Richard G. Scott (1928.–2015.) 
iz Zbora dvanaestorice apostola 
opisuje ga kao mjesto »gdje se pod-
učava evanđelje, obdržavaju savezi, 
a ljubav obiluje«, gdje obitelji mogu 
živjeti »poslušnim životom« i postati 
»čvrsto ukorijenjene u evanđelje 
Isusa Krista«.3

Predsjednik Henry B. Eyring, prvi 
savjetnik u Prvom predsjedništvu, 
rekao je: »Možemo odlučiti učiniti 
sve što možemo kako bismo moći 

Obiteljska se radost nalazi  
u pravednosti

nebesa spustili u [svoju] obitelj.« 
A najviše ćemo promicati ljubav, 
služenje, poslušnost i sreću u našim 
domovima ako »[naša djeca] čuju 
riječ Božju, a zatim je iskušavaju 
u vjeri. Ako to čine, njihove će se 
naravi promijeniti na način koji 
stvara sreću koju traže.« 4

Domovi usredotočeni na Krista
U Svetim pismima imamo uzore  

domova usredotočenih na Krista.  
Nakon što je njegov otac, Lehi,  
preminuo, Nefi je svoju obitelj i  
druge koji su vjerovali u upozorenja  
i Božje objave te koji su poslušali 
Nefijeve riječi poveo iz zemlje  
Lamanaca. Na ovom novom mjestu,  
Nefijci su mogli opsluživati sudove i  
zapovijedi Gospodnje u svemu pre-
ma zakonu Mojsijevu (vidi 2. Nefi 
5:6–10). Međutim, čak i među Nefij-
cima, neki su s vremenom postali 
neposlušni.

I premda se članovi naših obitelji, 
poput Nefijaca, ponekad mogu uda-
ljiti od pravednosti, starješina Scott 

je rekao da dom usredotočen na 
Krista još uvijek »pruža najveće 
jamstvo mira i utočište u našim 
domovima«. Primijetio je da će  
»i dalje biti puno izazova ili bolnih 
trenutaka, no čak i usred nedaća 
možemo uživati u unutarnjem 
miru i dubokoj sreći«.5

Dodatni stihovi iz Svetih 
pisama
3. Ivanova 1:4; 1. Nefi 8:12;  
2. Nefi 5:27
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Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite nadahnuće 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
Što možemo učiniti kako bismo 
živjeli pravednije unutar naših 
obitelji?


