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Моћ свештенства која вечно повезује поро-
дице један је од највећих дарова Божјих. 
Свако ко разуме план спасења чезне за тим 

вечним благословом. Само у обредима печаћења који 
се обављају у посвећеним храмовима Цркве Исуса 
Христа светаца последњих дана Бог нуди обећање 
да породице могу бити заувек повезане.

Кључеви свештенства који то омогућавају обновљени 
су на земљу од стране пророка Илије Џозефу Смиту 
у Храму Киртланд. Ти кључеви свештенства просле-
ђивани су непрекидним низом преко живих пророка 
Цркве Исуса Христа светаца последњих дана до дана-
шњег дана.

Спаситељ је током своје смртничке службе говорио 
о моћи за печаћење породица речима упућеним Петру, 
свом главном апостолу, када је рекао: „Јер вам кажем 
заиста: што год свежете на земљи биће свезано на 
небу, и што год раздријешите на земљи биће раздрије-
шено на небу” (Maтеј 18:18).

Само у небеском царству можемо заувек живети у 
породицама. Ту можемо бити у породицама у присуству 
нашег Небеског Оца и Спаситеља. Пророк Џозеф Смит 
је у Учењу и заветима овако описао то дивно искуство:

„Када се Спаситељ појави, видећемо га онаквим какав 
јесте. Видећемо да је човек попут нас.

„И она иста друштвеност што овде међу нама постоји, 
постојаће међу нама и тамо, само што ће бити овенчана 

вечном славом у којој сада не уживамо” (УИЗ 130:1- 2).
Овај стих наговештава да можемо са поверењем 

стремити небеском стандарду у нашим односима 
унутар наших породица. Можемо довољно бринути 
о члановим своје породице, живима и мртвима, да би-
смо учинили све што можемо да им понудимо обреде 
свештенства који ће нас повезати на небу.

Многи међу вама, млади и стари, чине то. Тражили 
сте имена предака који још нису примили обреде који 
вас могу запечатити заједно.

Скоро сви имате живе рођаке који нису запечаћени 
моћу свештенства са члановима породице. Многи имају 
живе рођаке који су примили обреде свештенства али 
се не држе завета које су склопили са Богом. Бог ће 
вас благословити да будете у могућности да помогнете 
свим тим рођацима у вери. Имате обећање које Господ 
даје својим ученицима који Му приводе друге:

„И ко год вас прими, бићу и jа тамо, jер jа ћу ићи 
испред вас. Бићу вам здесна и слева, а Дух ће моj бити 
у срцима вашим, и анђели моjи око вас да вас понесу” 
(УИЗ 84:88).

Са прозора своје канцеларије свакога дана видим 
невесте и младожење који се сликају и снимају међу 
предивним цвећем и фонтанама. Младожења често 
носи своју невесту у наручју, барем неколико несигур-
них корака, док фотограф фотографише. Сваки пут кад 
то видим, мислим на парове које сам познавао који су 
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временом -  понекад врло брзо после венчања -  морали 
да носе једни друге и на друге начине, када би живот 
постао тежак. Можемо изгубити посао. Деца нам се 
могу родити са великим изазовима. Можемо се разбо-
лети. А онда ће нас навике када смо чинили другима 
оно што смо желели да други чине нама -  када је било 
лакше -  учинити херојима и хероинама у тренуцима 
изазова када је потребно више него што смо мислили 
да поседујемо.

Својим породицама дугујемо односе какве можемо 
понети у Божје присуство. Морамо се трудити да не 
вређамо нити да будемо увређени. Можемо одлучити 
да праштамо брзо и потпуно. Можемо се трудити да 
усрећујемо друге уместо себе. Можемо говорити љу-
базно. Док се трудимо да чинимо све то, призиваћемо 
Светог Духа у своје породице и животе.

Уверавам вас да, уз Господњу помоћ и раскајаног 
срца, можемо у овом животу спознати барем делић жи-
вота какав желимо да имамо заувек. Небески Отац нас 
воли. Жели да Му се вратимо. Спаситељ нам, захваљу-
јући моћи свог помирења, омогућава промену у срцима 
која нам је потребна да бисмо ушли у свете храмове, 
склопили завете којих се потом држимо, и временом 
као породице заувек живели у небеској слави -  поново 
код куће.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Када будете делили учење о вечним породицама, 
размислите о овоме што је старешина Ричард Џ. Скот 
из Већа дванаесторице апостола рекао: „Настојте да 
јачате породице. Поучавајте са визијом о важности 
печаћења породица у храму. . . . Када имате визију 
о храмским обредима печаћења, помагаћете у из-
градњи Божјег царства на земљи” (“I Have Given You 
an Example,” Liahona, мај 2014, стр. 34). Како можете 
онима које поучавате помоћи да развију визију о 
важности печаћења у храму? Позовите оне који још 
нису запечаћена да поразговарају о корацима које 
би могли предузети за тај обред. Позовите оне који 
су запечаћени да поразговарају о томе како могу 
задржати визију о својој вечној породици и радити 
на томе да побољшају међусобне односе.

МЛАДИ
Вечно повезана са својом 
породицом
Лора Бартон

Када сам са три године усвојена, моја рођена 
мајка дозволила је да усвајање буде завршено 

само ако се моји родитељи сложе да своје црквене 
обреде обавим пошто напуним 12 година. Мислила 
је да је потребно да имам довољно година да сама 
одлучим, али је заиста било тешко чекати.

Да, било је тешко видети како се многи моји при-
јатељи крсте са осам година, али оно што је било још 
теже је сазнање да не могу бити запечаћена са родите-
љима који су ме усвојили и пет старијих браће и сестара 
док не напуним 12. Плашила сам се да ми се нешто 
не деси и будем спречена да се запечатим са њима.

Како се мој 12. рођендан приближавао, почели 
смо да планирамо моје крштење и печаћење са мо-
јом породицом. Моји родитељи су ми дозволили да 
изаберем храм у ком ћемо се запечатити. Увек сам 
сматрала да је Храм Сан Дијего у Калифорнији нај-
лепши, па се цела моја породица сложила да одемо 
у Калифорнију ради печаћења.

Једва сам чекала да постанем део вечне породице 
са родитељима, браћом и сестрама. Током печаћења, 
осетила сам Духа тако снажно да је тешко описати ре-
чима. Сада када сам коначно запечаћена са својом по-
родицом, моју забринутост заменили су утеха и мир, 
због сазнања да сам сада вечно повезана са њима.
Ауторка живи у Јути, у САД- у.

ДЕЦА
Погледа упртог у храм

Председник Ајринг објашњава да због свештенства 
имамо шансу да идемо у храм да бисмо се запе-

чатили са својом породицом за вечност. Нацртајте 
или пронађите слику свог омиљеног храма и држите 
је на месту где ћете је гледати свакога дана. Напра-
вите списак начина на које ћете се припремати да 
одете у храм једног дана.
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Ово је део серије Порука за кућно 
поучавање које говоре о божанским 
особинама Спаситеља.

„Нека честитост краси мисли 
твоје непрестано; онда ће 

поверење твоје у присуство Божје 
ојачати; а учење о свештенству 
капаће на душу твоју као роса 
небеска” (УИЗ 121:45).

Шта jе честитост? Председник 
Џејмс Е. Фауст (1920-2007) је ре-
као: „Честитост у свом потпунијем 
смислу обухвата све особине пра-
ведности које нам помажу у фор-
мирању карактера.” 1 Председник 
Гордон Б. Хинкли (1910-2008) је 
додао: Љубав према Богу је корен 
сваке честитости, све доброте, 
све снаге карактера.” 2

О вези између жена и че-
ститости, старешина Д. Тод 
Кристоферсон из Већа дванае-
сторице апостола је рекао: „Жене 
доносе са собом на свет одређену 
честитост, божански дар који их 
чини вештима у развијању квали-
тета као што су вера, храброст, 
емпатија и префињеност у одно-
сима и у културама. . . .

Божанске особине Исуса Христа: 
честитост

Сестре, од свих ваших од-
носа, ваш однос са Богом, вашим 
Небеским Оцем, који је извор 
ваше моралне снаге, морате увек 
ставити на прво место у вашем 
животу. Упамтите да је Исус при-
мао моралну снагу преко своје 
искрене посвећености Очевој 
вољи. . . . Настоје да будете такве 
ученице Оца и Сина, и ваш утицај 
никада неће избледети.” 3

Додатни стихови
Псалми 24:3-5; Филибљанима 4:8; 
2. Петрова 1:3-5; Aлма 31:5; 
УИЗ 38:23-24

Из Светих писама
Данас, честита жена, пуна вере, 

досеже до Спаситеља. У Луци 8 
читамо о жени која је боловала 
од крварења 12 година и није 
могла да се излечи. Тражила је 
исцељење када „приступивши 
састраг дотаче се скута од хаљине 
његове, и одмах стаде течење 
крви њезине. . . А Исус рече: Неко 
се дотаче мене, јер ја осетих силу 4 
која изиђе из мене.” Та честита 

верна жена паде пред Њега, 
рекавши „пред свијем народом 
зашто га се дотаче и како одмах 
оздрави. А он јој рече: не бој 
се, кћери! вера твоја поможе 
ти” (видети Лука 8:43-48; такође 
видети 6:17-19).

Захваљујући својој честито-
сти 5 Христ може да исцељује, 
оспособљава, јача, теши и бодри 
када изаберемо да Му се пре-
дамо са храброшћу и вером.
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4. Честитост поседује моћ (видети Maрко 
5:30).

5. У Водичу за Света писма, “Свештенство” 
се дефинише као: „Власт и моћ коју Бог 
даје човеку да делује у свему за спасење 
човека” (УИЗ 50:26-27).
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Размислите о следећем:

Како нас честитост оспособљава 
и јача?

Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање Спаситељевих божанских особина увећати 
вашу веру у Њега и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? 
За више информација посетите reliefsociety.lds.org.

Вера, породица, помоћ


