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Сви ми желимо срећу онима које волимо и 
желимо им да доживе што мање бола. Када 
у Мормоновој књизи читамо записе о срећи 

и болу, срца нам затрепере када помислимо на своје 
вољене. Ово је истинити запис о периоду среће:

“И догоди се да не беше сукоба у земљи, због  
љубави Божје која пребиваше у срцима људи.

И не беше зависти, ни препирки, ни буна, ни 
курварстава, ни лажи, ни убистава, нити било каквих 
пожуда. И сигурно не могаше бити срећнијег народа 
међу свим народима које беше створила рука Божја.”

Читамо даље:
“И како беху благословени! Јер Господ их благо-

сиљаше у свим делима њиховим, да, штавише, беху 
благословени и напредни све док не прође сто и десет 
година. И тако прође прво поколење од Христа, и не 
беше сукоба у целој земљи” (4. Нефи 1:15–16, 18).

Христови ученици пуни љубави моле се и делују у 
циљу прибављања таквог благослова за друге и за себе. 
Из записа у Мормоновој књизи и, за многе од нас, из 
сопственог искуства, знамо да је дар среће достижан. 
Знамо да је пут до среће јасно обележен. Такође знамо 
да одржавање срећу није лако, осим ако, као што је 
случај са Нефијцима након Спаситељеве посете, “љубав 
према Богу” пребива у нашим срцима.

Та љубав је пребивала у срцима Нефијаца јер су се 
држали закона који је то омогућио. Резиме тог закона 

нлази се у причесним молитвама које почињу искреном 
молбом упућеном нашем Небеском Оцу пуном љубави. 
Ми се молимо са срцем пуним вере у нашег личног 
Спаситеља, и са дубоком љубављу према Њему. Заве-
тујемо се са правом намером да преузимамо на себе 
Његово име, да Га се сећамо и да ћемо држати све 
Његове заповести. На крају, исказујемо веру да Свети 
Дух, трећи члан Божанства, може увек бити са нама, 
сведочећи нашим срцима о Оцу и Његовом Љубљеном 
Сину. (Видети УИЗ 20:77, 79.)

Захваљујући сарадништву Светог Духа, наша срца се 
могу променити, тако да желимо и радо прихватамо љу-
бав нашег Небеског Оца и Господа Исуса Христа. Начин 
на који се љубав према Богу може настанити у нашим 
срцима једноставан је колико и начин на који можемо 
изгубити тај осећај љубави у нашим срцима. На пример, 
неко може изабрати да се ређе моли Небеском Оцу или 
да не плаћа пуну десетину или да престане да се гости 
речју Божјом или да игнорише сиромашне и угрожене.

Сваки избор да не држимо Господње заповести 
може учинити да се Дух повуче из наших срца. Са тим 
губитком смањује се и срећа.

Срећа коју желимо својим вољенима зависи од њихо-
вих избора. Колико год да волимо дете, истраживача, 
или наше пријатеље, не можемо их натерати да држе 
заповести како би омогућили Светом Духу да дотакне 
и промени њихова срца.
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Зато је најбоља помоћ коју можемо пружити све 
оно што наводи оне које волимо да сами пазе на 
своје изборе. Алма је то учинио позивом који и ви 
можете упутити:

“Понизите се пред Господом и призовете свето име 
Његово и бдијете и молите се без престанка, да не 
будете искушавани више него што можете поднети, 
и да тако будете вођени Светим Духом, постајући 
понизни, кротки, покорни, стрпљиви, пуни љубави 
и трпељивости;

Имајући веру у Господа, имајући наду да ћете до-
бити вечни живот, имајући увек љубав Божју у срцима 
својим, да бисте били подигнути у последњи дан и 
ушли у покој Његов” (Aлма 13:28–29).

Молим се да они које волите прихвате надахнут 
позив да изаберу пут трајне среће.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Ајринг поучава да срећа коју осећамо 
у животу зависи од одлука које доносимо. Док будете 
разговарали о овој поруци, фокусирајте се на оно 
што председник Ајринг помиње да можемо одлучити 
да чинимо (као што је молити се, радити, исказивати 
веру и заветовати се са правом намером) а што нас 
води ка том путу среће. Можете позвати оне које 
поучавате да запишу два или три поступка која би 
желели да предузму који ће их боље усмерити на 
“пут трајне среће.”

МЛАДИ
Поступци који воде срећи

Председник Ајринг поучава да “срећа коју желимо 
својим вољенима зависи од њихових избора.”

О томе какав утицај избори могу имати можете 
прочитати из примера Нефија, Ламана и Лемуила. 
Ламан и Лемуило су гунђали и нису желели да држе 
заповести (видети 1. Нефи 2:12). Као резултат тога, 
они и њихови потомци су били проклети и избачени 
из присуства Господњег (видети 2. Нефи 5:20–24). 
Нефи је изабрао да буде послушан заповестима 
(видети 1. Нефи 3:7), и због тога су он и његов народ 
“[живели] срећно” (2. Нефи 5:27).

Можете изабрати да будете праведни и срећни. 
Међутим, људи око вас ће вероватно и даље доно-
сити лоше одлуке које воде у беду или нелагодност. 
Мада те одлуке зависе од њих, ваш пример може 
позитивно утицати на њихове изборе. Како ваши 
избори могу усрећити друге? Разговарајте са својом 
породицом о различитим начинима на које можете 
позитивно утицати на оне око вас и помоћи им да 
осећају срећу.

ДЕЦА
Изазов у вези са љубазношћу

Када је Исус посетио људе на америчком конти-
ненту, поучавао их је да воле једни друге и да 

буду љубазни. Шта можете учинити да бисте следили 
Исуса и волели друге? Ево неколико идеја: Означите 
сваки изазов када га испуните.

□ Могу загрлити некога ко је тужан.
□ Могу служити некоме у тајности.
□ Могу читати или гледати говор са генералне  

конференције на тему љубазности.
□ Могу својој породици певати песму из Школице.
□ Могу се насмешити некоме ко изгледа усамљено.
□ Могу ___________________________________________.
□ Могу ___________________________________________.
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О врховном састанку Потпорног 
друштва 1995, када је председ-

ник Гордон Б. Хинкли (1910–2008) 
први пут прочитао објаву “По-
родица: Проглас свету,” Бони Л. 
Оскарсон, председница Младих 
жена, рекла је: “Били смо захвални 
за овај откровитељски документ, и 
ценили смо његову јасноћу, једно-
ставност и истинитост. . . Проглас 
о породици постао је наше ме-
рило којим можемо просуђивати 
филозофију света и ја сведочим да 
су начела изнета у овом прогласу 
истинита и данас, као што су била 
пре 20 година када нам их је изло-
жио Божји пророк.” 1

“Из прогласа о породици,” 
додаје Карол М. Стивенс, прва 
саветница у врховном председ-
ништву Потпорног друштва,“ 
сазнајемо да су ‘у предсмртнич-
ком постојању, духовни синови 
и ћерке знали и славили Бога као 
свог Вечног Оца’ 2 . . .

. . . Свака од нас припада Богу и 
потребна је у Његовој породици.” 3

Породица: Проглас свету

Живимо у времену када ро-
дитељи морају штитити своје 
домове и своје породице. Објава 
“Породица: Проглас свету” може 
нас водити.

Додатни стихови
Moсија 8:16–17; УИЗ 1:38

Приче наших савременика
“Ли Меи Чен Хо из трећег 

одељења Тао Јуана, из кочића 
Тао Јуан на Тајвану, рекла је 
да ју је проглас поучио о томе 
да породични односи помажу 
развијање божанских карактери-
стика као што су вера, стрпљење 
и љубав. ‘Када се трудим да 
побољшам себе у складу са про-
гласом, могу искусити стварну 
срећу,’ рекла је.” 4

Барбара Томпсон, која је била 
присутна када је проглас први пут 
читан, и касније је служила као 
саветница у врховном председни-
штву Потпорног друштва, рекла 
је: “На тренутак сам помислила 

да се [проглас о породици] не 
односи баш на мене, пошто 
нисам удата и немам децу. Али 
сам одмах посмислила: ‘Али, 
односи се на мене. Ја сам члан 
породице. Ја сам ћерка, сестра, 
тетка, рођака, нећака и унука. . . 
Чак и да сам једини живи члан 
своје породице, и даље сам члан 
Божје породице.’” 5
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање учења о породици благословити оне које 
надгледате преко кућног поучавања? За више информација посетите  
reliefsociety.lds.org.

Вера, продица, помоћ

Размислите о следећем:
Како је објава “Породица: 
Проглас свету” документ за 
наше време?


