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Од свих дарова које наш Небески Отац пун 
љубави пружа својој деци, највећи је вечни 
живот (видети УИЗ 14:7). Тај дар је живот у 

присуству Бога Оца и Његовог Љубљеног Сина заувек 
у породицама. Породични живот повезан љубављу 
наставља се само у највишем Божјем царству, небеском.

Сви ми се надамо радосном животу у породицама 
пуним љубави. За неке од нас, то је осећај који нисмо 
искусили -  осећај за који знамо да је могућ, али га још 
нисмо примили. Можда смо га видели у животима дру-
гих. За друге, породична љубав је стварнија и драгоце-
нија пошто нас је смрт одвојила од детета, мајке, оца, 
брата, сестре, или брижних и вољених бака и дека.

Сви смо осетили наду да ћемо поново једног дана 
осетити топлу наклоност тог члана породице ког смо 
толико волели и сада чезнемо да га поново пригрлимо.

Наш Небески Отац познаје наша срца. Његова сврха 
је да нам подари срећу (видети 2. Нефи 2:25). Стога је 
дао дар свог Сина да омогући радост која проистиче од 
породичних веза које трају заувек. Захваљујући томе што 
је Спаситељ покидао свезе смрти, васкрснућемо. Због 
тога што је Он помирио за наше грехе, захваљујући сво-
јој вери и покајању, можемо постати достојни небеског 
царства, где су породице заувек повезане љубављу.

Спаситељ је Џозефу Смиту послао пророка Илију да 
би обновио кључеве свештенства (видети УИЗ 110). Са 
овим кључевима дошла је моћ печаћења, која Божјој 

децу нуди Његов највећи дар -  вечни живот у породи-
цама које су заувек повезане.

То је понуда на коју свако дете Божје које долази на 
свет има право. Једна трећина Његове духовне деце 
одбила је Његову понуду у духовном свету. Због недо-
статка довољне вере и онда отворене побуне, изабрали 
су да никад не спознају радост због дара Небеског Оца 
у вези са вечним породицама.

За оне од нас који су прошли кључни тест у пред-
смртничком свету духова и тако се квалификовали за 
примање смртничког тела, и даље је на нама да доне-
семо важну одлуку о вечном животу. Ако смо благо-
словени да пронађемо обновљено Јеванђеље, можемо 
одлучити да склопимо и држимо завете са Богом који 
нас квалификују за вечни живот. Ако истрајемо у тој 
верности, Свети Дух ће потврдити нашу наду и увере-
ње да смо на путу ка вечном животу, да заувек живимо 
у породицама у небеском царству.

За неке људе вечна радост може изгледати као бледа 
или чак нереална нада. Родитељи, деца, браћа и сестре 
можда могу донети одлуке које их наизглед могу дис-
квалификовати од вечног живота. Можда се чак питају 
да ли се уопште могу квалификовати кроз Помирење 
Исуса Христа.

Пророк Божји ми је једном дао савет који ми пружа 
мир. Бринуо сам се да избори других могу онемогућити 
мојој породици да заувек буде заједно. Рекао је: „Мучи 
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те погрешан проблем. Само живи достојно небеског 
царства, и породична организација ће бити дивнија 
него што можеш да замислиш.” 

Свима онима чије лично искуство или чији брак и 
деца -  или одсуство истих -  бацају сенку на њихове 
наде, нудим своју сведочанство: Небески Отац вас 
познаје и воли као своје духовно дете. Док сте бора-
вили са Њим и Његовим Љубљеним Сином пре овог 
живота, они су вам у срца усадили наду коју имате 
у вечни живот. Са моћу помирења Исуса Христа и 
вођством Светог Духа, можете осећати сада и осећаће-
те у свету који ће доћи љубав коју ваш Отац и Његов 
Љубљени Син толико желе да примите.

Сведочим вам да док будете живели достојни небе-
ског царства, имаћете пророчко обећање да ће поро-
дична организација бити дивнија него што можете да 
замислите.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Размислите о томе да почнете тако што ћете са 
онима које поучавате поделити тренутке када сте 
били захвални због наде у вечне породице. Замолите 
их да размисле о тренуцима када су и сами осети-
ли захвалност за вечне породице. Замолите их да 
испричају о томе ако желе. Затим их можете упитати 
да размисле о начинима на које се могу побољшати 
и живети достојније небеског царства како би имали 
право на пророчко обећање о породичној организа-
цији дивнијој него што могу да замисле.

МЛАДИ
Учествовање у вечној срећи

Једна од најбољих ствари у вези са Јеванђељем 
јесте знање о плану спасења. Имамо сјајну при-

лику да будемо са својом породицом за вечност. То 
знање нам помаже да имамо наду кад год се осећамо 
скрхано због света. Председник Ајринг поучава: „Наш 

Небески Отац познаје наша срца. Његова сврха је да 
нам подари срећу (видети 2. Нефи 2:25). И стога је 
дао дар свог Сина да омогући радост која проистиче 
од породичних веза које трају заувек... То је понуда на 
коју свако дете Божје које долази на свет има право.”

Тај благослов се односи на оне који живе сада и 
оне који су преминули -  али само ако им помогне-
мо. Наши преци су у духовном свету сада, и чекају 
да припремимо њихова имена за храмске обреде 
који треба се изврше за њих. Али понекад може бити 
тешко извршити тај рад за њих. Можда смо сувише 
заузети, или живимо предалеко од храма да бисмо 
често ишли.

Срећом, постоје други начини на које можемо 
помоћи својим прецима, попут рада на породичној 
историји, уношења имена или чувања браће и сестара 
када наши родитељи иду у храм. Помагањем служи-
мо Господу и доносимо наду у вечне породице онима 
са друге стране вела.

ДЕЦА
Породице су заувек

Захваљујући помирењу Исуса Христа и обнови 
кључева свештенства, можемо заувек живети 

са својим породицама! Шта волите у вези са сво-
јом породицом? Следите ова упутства за прављење 
папирне карике у част своје породице.

1.  Два пута пресавијте парче папира на пола како бисте 
добили једну дугачку траку.

2.  Нацртајте особу испружених руку према савијеним 
крајевима.

3.  Изрежите нацртану особу. Не сеците на местима где 
руке додирују савијене крајеве.

4.  Одвијте га. Напишите или нацртајте нешто што волите 
у вези са сваким чланом породице.

5.  Ако имате већу породицу спојите више папирних 
карика!
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„Муж и жена имају свету 
одговорност да воле једно 

друго и брину о својој деци.” 1 
„Дом треба да буде Божја лабора-
торија љубави и служења,” рекао 
је председник Расел М. Нелсон, 
председник Већа дванаесторице 
апостола.

„Наш Небески Отац жели да 
мужеви и жене буду верни jедни 
другима и да поштуjу своју децу, 
као и да се опходе према њима као 
према наследству од Господа.” 2

У Мормоновој књизи Јаков је 
рекао да је љубав коју су мужеви 
гајили према својим женама, љубав 
коју су жене гајиле према својим 
мужевима, и љубав коју су једни и 
други гајили према својој деци био 
један од разлога што су Ламанци у 
једном тренутку били праведнији 
од Нефијаца (видети Jaков 3:7).

Један од најбољих начина да 
се призову љубав и хармонија у 
наше домове је љубазно опхође-
ње према члановима своје поро-
дице. Љубазно опхођење призива 

Заједничко неговање породица

Светог Духа. Сестра Линда К. 
Бартон, врховна председница 
Потпорног друштва, замолила нас 
је да размислимо: „Колико често 
свесно ‘говоримо љубазне речи 
једни другима’?” 3

Додатни стихови
Римљанима 12:10; Moсија 4:15; 
Учење и завети 25:5

Приче наших савременика
Старешина Д. Тод Кристо-

ферсон из Већа дванаесторице 
апостола испричао је искуство 
из детињства о значају породице 
пуне љубави. Када су он и његова 
браћа били дечаци, њихова мајка 
је била подвргнута радикалној 
операцији рака због које јој је 
било веома болно да користи 
десну руку. Са породицом пуном 
дечака, било је пуно тога за пегла-
ње и када је његова мајка пеглала, 
често је правила паузе и одлазила 
у спаваћу собу да плаче док бол 
не умине. 

Када је отац старешине 
Кристоферсона схватио шта 
се дешава, скоро годину дана 
је одлазио на посао без ручка 
да би уштедео довољно новца 
за машину која би олакшала 
пеглање. Из љубави према својој 
жени, својим дечацима је поста-
вио пример бриге о породици. 
О том примеру доброте старе-
шина Кристоферсон је рекао: „У 
то време нисам био свестан оче-
ве жртве и чина љубави према 
моjоj маjци, али сада кад знам, 
кажем себи: ‘То jе мушкарац.’” 4
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Уз молитву проучите овај материјал и молите се да сазнате шта треба да 
поделите. Како ће разумевање прогласа „Породица: Проглас свету” увећати 
вашу веру у Бога и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? 
За више информација посетите reliefsociety.lds.org.

Вера, продица, помоћ

Размислите о следећем:
Како међусобна љубав и брига 
призивају Духа у наше домове?


