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Na svakom sakramentalnom sastanku imamo 
povlasticu obećati Nebeskom Ocu da ćemo se 
uvijek spominjati Spasitelja i obdržavati njegove 

zapovijedi kako bi njegov Duh mogao uvijek biti s nama 
(vidi Moroni 4:3; 5:2; NiS 20:77, 79). Spominjati ga se uvi-
jek dolazi prirodno kad na sebe preuzmemo njegovo ime. 
Činimo to na mnoge načine, no osobito kad služimo dru-
gima u njegovo ime, čitamo njegove svete riječi i molimo 
se kako bismo znali što želi da činimo.

To mi se dogodilo kad sam krstio jednog mladića. Znao 
sam da su me Spasiteljevi zaređeni sluge pozvali kao 
misionara kako bih podučavao o njegovom evanđelju i 
svjedočio o njemu i njegovoj istinitoj Crkvi. Moj misionar-
ski suradnik i ja obećali smo mladiću da će biti pročišćen 
moću Pomirenja Isusa Krista jer se pokajao s vjerom u 
Spasitelja te su ga krstili njegovi ovlašteni sluge.

Kad sam podigao mladića iz voda krstionice, šapnuo mi 
je: »Čist sam, čist sam.« U tom sam se trenutku sjetio kako 
je Ivan Krstitelj krstio Spasitelja u rijeci Jordan. Štoviše, 
sjetio sam se da sam činio spasonosno djelo uskrslog i 
živućeg Spasitelja – na kojem je prisustvovao Duh Sveti, 
kao kod Ivana.

Za mene i za svakoga od nas, spominjanje Spasitelja 
može značiti više od oslanjanja na sjećanje o našem znanju 
i iskustvu s njim. Svakog dana možemo donositi odluke 
koji nas sada približavaju njemu.

Najjednostavnija odluka može biti čitati Sveta pisma. 
Čineći to, možemo početi osjećati da smo blizu njega. 
Za mene, bliskost najčešće dolazi dok čitam Mormonovu 

knjigu. U prvim minutama čitanja poglavlja iz 2 Nefija 
u svom umu čujem glasove Nefija i Lehija dok opisuju 
Spasitelja kao da su ga osobno poznavali. Javlja se osjećaj 
bliskosti.

Vas mogu neka druga mjesta u Svetim pismima poseb-
no približiti njemu. No gdje god i kad god da čitate riječ 
Božju, s poniznom i stvarnom namjerom spominjati se 
Spasitelja, povećat će se vaša želja da u svom svakodnev-
nom životu na sebe preuzmete njegovo ime.

Ta će želja promijeniti način na koji služite u Gospo-
dinovoj Crkvi. Molit ćete se Nebeskom Ocu za pomoć 
u uveličavanju čak i poziva koje smatrate beznačajnima. 
Pomoć koju ćete tražiti je sposobnost zaboraviti na sebe i 
više se usredotočiti na ono što Spasitelj želi za one kojima 
ste pozvani služiti.

Osjetio sam njegovu ruku i blizinu u svojoj službi s našom 
djecom kad sam se molio da spoznam kako im mogu pomo-
ći da pronađu mir koji samo evanđelje donosi. U takvim tre-
nucima nisam brinuo hoću li biti smatran uspješnim ocem, 
već sam brinuo o uspjehu i dobrobiti svoje djece.

Želja da onima kojima služimo damo ono što bi im Spa-
sitelj dao vodi molitvama koje su molba Nebeskom Ocu 
upućena u ime Isusa Krista. Kada se molimo na taj način – 
u Spasiteljevo ime, s vjerom u njega – Otac odgovara. Šalje 
Duha Svetog da nas vodi, tješi i ohrabruje. Budući da Duh 
uvijek svjedoči o Spasitelju (vidi 3 Nefi 11:32, 36; 28:11; 
Eter 12:41), povećava se naša sposobnost da ljubimo Gos-
podina svim našim srcem, umom i snagom (vidi Marko 
12:30; Luka 10:27; NiS 59:5).
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Postati istinski učenici

predsjednik Henry B. Eyring
prvi savjetnik u Prvom predsjedništvu
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Blagoslovi svakodnevnog i aktivnog spominjanja doći 
će polako i postojano dok mu služimo, gostimo se njego-
vom riječju i molimo se u njegovo ime. I to spominjanje će 
nas oblikovati da postanemo istinski učenici Gospodina 
Isusa Krista u njegovom kraljevstvu na ovoj zemlji – i kas-
nije s njegovim Ocem u veličanstvenom budućem svijetu.

NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Predsjednik Eyring savjetuje nam da se uvijek spomi-
njemo Spasitelja putem donošenja svakodnevnih odluka 
koji nas približavaju njemu. S onima koje podučavate 
možete pročitati sakramentalne molitve koje navode 
savez da ga se uvijek spominjemo (vidi Moroni 4:3; 5:2; 
NiS 20:77, 79). Možete one koje podučavate pozvati da 
napišu popis stvari koje mogu činiti svakog dana kako 
bi se spominjali Spasitelja. Također ih možete pozvati 
da se mole Nebeskom Ocu za uspjeh i dobrobit jedni 
drugih. Možete se i vi isto tako moliti za njih.

MLADI
Svakodnevno spominjanje Gospodina

Prijatelji, kućanski poslovi, zadaća, televizija – postoji 
mnogo stvari koje okupiraju našu pažnju. No 

svakoga tjedna obećavamo Nebeskom Ocu »da se uvijek 
spominj[emo] [njegovog Sina, Isusa Krista]« (NiS 20:79).

Predsjednik Eyring kaže da možemo »svakodnevno 
donositi odluke« koji će nam pomoći spominjati se Spa-
sitelja. Možete si ovaj mjesec postaviti cilj svakodnevno 
se češće spominjati Spasitelja. Možete izraditi kalendar 
i obvezati se učiniti jednu stvar dnevno kako biste izgra-
dili svoj odnos s njim. Predsjednik Eyring navodi stvari 
poput čitanja Svetih pisama, molitve u vjeri i služenja 
Spasitelju i drugima. Također postoji vođenje dnevnika, 
odlazak na crkvene sastanke, slušanje općeg sabora, 
odlazak u hram, pjevanje pjesama – popis je beskona-
čan! Dok se svakodnevno spominjemo Spasitelja, pred-
sjednik Eyring obećava da će »blagoslovi… doći polako 
i postojano… [i] oblikovati nas da postanemo istinski 
učenici Gospodina Isusa Krista«.

DJECA
Puno ljubavi

Dok čitamo Sveta pisma ili se molimo, možemo 
osjetiti koliko nas Nebeski Otac i Isus vole. Nacrtajte 

mala srca unutar većeg srca. Obojite jedno srce svaki put 
kad se molite ili čitate svoja Sveta pisma. Što još možete 
učiniti kako biste se osjećali blizu Nebeskom Ocu i Isusu?
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»U stvarnosti ne postoje savršene 
obitelji«, rekao je predsjednik 

Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u 
Prvom predsjedništvu. »Bez obzira s 
kakvim se problemima vaša obitelj 
suočava, bez obzira što morate učini-
ti da ih riješite, početak i kraj rješenja 
je ljubav, čista Kristova ljubav.« 1

O onima koji ne sudjeluju pot-
puno u evanđelju, Linda K. Burton, 
bivša opća predsjednica Potpornog 
društva, je rekla: »Nebeski Otac voli 
svu svoju djecu… Bez obzira gdje se 
nalaze – na pravom ili pogrešnom 
putu – on želi da se vrate kući.« 2

»Koliko god da su neposlušna 
[vaša djeca]… kad im se obraćate 
ili razgovarate s njima, činite to bez 
ljutnje, oštrine i osuđivanja«, podu-
čavao je predsjednik Joseph F. Smith 
(1838.–1918.). »Budite ljubazni 
prema njima.« 3

Starješina Brent H. Nielson 
iz Sedamdesetorice ponovio je 

Obaviti ljubavlju one koji lutaju

Spasiteljev naputak onima koji 
imaju 10 srebrnjaka i izgube jedan: 
»Tražite dok ga ne pronađete. Kad 
se izgubi vaš sin ili kći, brat ili 
sestra… nakon svega što možemo 
učiniti, volimo tu osobu svim svojim 
srcem…

Želim nam svima da primimo 
objavu znati kako najbolje pristu-
piti onima u našim životima koji su 
izgubljeni i, kada je potrebno, imati 
strpljenja i ljubav našeg Oca na 
Nebu i njegovog Sina, Isusa Krista, 
dok volimo, promatramo i čekamo 
izgubljenog.« 4

Predsjednik Henry B. Eyring, prvi 
savjetnik u Prvom predsjedništvu, 
je rekao: »Molio sam se s vjerom da 
netko koga volim potraži i osjeti 
moć Pomirenja. S vjerom sam molio 
da ljudski anđeli priteknu u pomoć, 
i došli su.

Bog je smislio načine da spasi 
svako od svoje djece.« 5

Dodatna Sveta pisma 
i informacije
Matej 18:12; Alma 31:35;  
3 Nefi 13:32; NiS 121:41–42
reliefsociety .lds .org
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Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite nadahnuće o tome što iznijeti drugima. 
Kako će razumijevanje svrhe Potpornog društva pripremiti Božje kćeri za blagoslove 
vječnog života?

Razmotrite sljedeće
Kako možemo nastaviti 
pokazivati dobrotvornost prema 
onima koji ne žele živjeti prema 
načelima evanđelja?

Vjera Obitelj Potpora


