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Свима нама који смо дошли у смртност, Спаситељ 
је поручио: „У свету ћете имати невољу” Јован 
16:33. Ипак је дао ово дивно обећање својим 

ученицима током своје смртничке службе: „Мир вам 
остављам, мир свој дајем вам: не дајем вам га као што 
свијет даје” ( Јован 14:27). Утешно је знати да се ово 
обећање о личном миру односи и на све Његове уче-
нике данас.

Неки од нас живе у лепом и мирном окружењу, па 
ипак имамо унутрашњи немир. Други осећају мир и 
савршен спокој усред великог личног губитка, трагеди-
је, и сталних искушења.

Можда сте видели чудо мира на лицу ученика Исуса 
Христа или га чули у његовим или њеним речима. Видео 
сам то много пута. Понекад је то било у болничкој 
соби где се породица окупља око слуге Божјег који је 
на самрти.

Сећам се посете једној жени у болници неколико 
дана пре него што је умрла од рака. Повео сам са 
собом своје две младе ћерке, јер је та драга сестра 
некада била њихова учитељица у Школици.

Чланови њене породице су се окупили око њене 
постеље, у жељи да буду са њом у њеним последњим 
тренуцима на Земљи. Био сам изненађен када се успра-
вила у кревету. Окренула се према мојим ћеркама и 
представила их члановима своје породице. Говорила је 
као да су моје ћерке принцезе које су дошле на двор да 

буду представљене краљици. Пронашла је начин да о 
свакој особи у просторији каже нешто што ће је пред-
ставити као Спаситељевог ученика. Још увек се сећам 
снаге, нежности и љубави у њеном гласу. И сећам се 
да сам био изненађен њеним веселим осмехом иако је 
знала да јој је од живота остало још мало.

Примила је свештенички благослов утехе, али нам је 
свима дала живо сведочанство да је Господње обећање 
о миру истинито: „Ово вам казах, да у мени мир имате. 
У свету ћете имати невољу; али не бојте се, јер ја над-
владах свет” ( Joван 16:33).

Она је прихватила Његов позив, као што и сви ми 
можемо, без обзира на наша искушења и невоље:

„Ходите к мени сви коjи сте уморни и натоварени, 
и jа ћу вас одморити.

Узмите jарам моj на себе, и научите се од мене; jер 
сам jа кротак и смеран у срцу, и наћи ћете покој душа-
ма својим” (Maтеј 11:28–29).

Једино слеђењем Спаситеља свако од нас може 
наћи мир и спокој у искушењима са којима ћемо се 
сви суочити.

Причесне молитве помажу нам да знамо како да про-
нађемо тај мир усред животних невоља. Током узимања 
причести можемо одлучити да ћемо бити верни својим 
заветима да Га следимо.

Обећавамо да ћемо се увек сећати Спаситеља. Може-
мо одлучити да Га се сећамо на начин који нас најбоље 
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приближава Њему. Понекад, за мене, то је да Га зами-
слим у врту Гетсеманском или да Га видим како позива 
Лазара да изађе из гробнице. Чинећи то, осећам бли-
скост са Њим и захвалност која ми доноси мир у срцу.

Такође обећавате да ћете држати Његове запове-
сти. Обећавате да ћете преузети на себе Његово име 
и бити Његов сведок. Он обећава да ће, када будете 
држали своје завете са Њим, Свети Дух бити са вама 
(Видети УИЗ 20:77, 79.)

То доноси мир на најмање два начина. Свети Дух 
нас чисти од греха због помирења Исуса Христа. Свети 
Дух нам може дати мир који потиче од Господњег одо-
бравања и наде у вечни живот.

Апостол Павле је говорио о том дивном благослову: 
„А плод духа је: љубав, радост, мир, дуготрпљивост, 
љубазност, доброта, вера” (Галатима 5:22).

Кад су небески гласници најавили Спаситељево 
рођење, изјавили су: „Слава на висини Богу, и на земљи 
мир” (Лука 2:14; курзив додат). Као сведок Исуса Хри-
ста износим своје сведочанство да нам Отац и Његов 
вољени Син могу послати Духа да бисмо пронашли 
мир у овом животу, без обзира на искушења која могу 
задесити нас и оне које волимо.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Ајрин поучава да нам причесне моли-
тве могу помоћи да знамо како да нађемо мир у 
својим искушењима. Подсећају нас да када држимо 
своје завете, имамо Господње обећање да ће Свети 
Дух бити са нама. Питајте оне које поучавате како 
нам присуство Светог Духа може помоћи да имамо 
мир. Такође можете поделити своја размишљања 
или искуство о томе како вам је Свети Дух помогао да 
осећате мир у искушењу. Можете охрабрити оне које 
поучавате да током причести ове Недеље размишљају 
о овој поруци.

МЛАДИ
Како ћете се сећати Спаситеља  
ове недеље?

Председник Ајринг нас охрабрује да одлучимо да 
се сећамо Спаситеља на начин који нас најбоље 

приближава Њему.

Како се увек сећате Њега током недеље (видети 
УИЗ 20:77, 79)?

Да ли имате омиљене стихове о Спаситељу? Сва-
кога дана ове седмице можете обележити неки други 
стих и поделити га са неким.

Када сте потиштени, да ли певате химну или неку 
другу уздижућу песму? Ове недеље можете изабрати 
неку песму која говори о Спаситељу.

Да ли током причести сваке недеље размишљате о 
Спаситељевом животу и помирбеној жртви? Можете 
се припремити за причест размишљајући о својим 
изборима током недеље како бисте се увек сећали 
Спаситеља и кајући се због тренутака слабости.

Да ли се молите за свакодневне прилике за деље-
ње Јеванђеља? Трудите се да ове недеље имате 
разговор на тему Јеванђеља која је усмерена на 
Спаситеља. На породичној кућној вечери можете 
изнети своје сведочанство о Спаситељу или пријатељу 
у школи испричати неко своје искуство из Цркве.

Поставите циљ да ћете се ове недеље на посебан 
начин сећати Спаситеља. Обавестите родитеља, бра-
та или сестру, вођу или пријатеља о свом циљу. На 
крају недеље испричајте им шта се догодило. Обоје 
ћете осећати мир и срећу о којој говори председник 
Ајринг.

ДЕЦА
Дођите Христу

Спаситељ нам је обећао мир када „дођемо 
[Њему]” (Maтеј 11:28). То значи следити Његов 

пример и трудити се да останемо блиски са Њим.

• Будите пуни поштовања током причести.
• Одлучите да будете љубазни и да не судите о другима.
• Читајте о Спаситељу у Светим писмима.
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Бог је „успоставио породице  
да би нам донеле срећу, да би 

нам помогле да научимо правилна 
начела у атмосфери пуној љуба-
ви и припремиле нас за вечни 
живот.” 1 O Божјем „великом плану 
среће” (Aлма 42:8), председник 
Расел M. Нелсон, председник 
Већа дванаесторице апостола је 
рекао: „Његов план проглашава 
да мушкарци и жене јесу ‘да би 
радост имали’ [2. Нефи 2:25]. Ту 
радост имамо када одлучимо да 
живимо у складу са Божјим веч-
ним планом.” 2

Дом усредсређен на Христа 
пружа највеће прилике за успех. 
Старешина Ричард Џ. Скот (1928–
2015) из Већа дванаесторице апо-
стола описује га као место „где се 
поучава Јеванђеље, држе завети, 
а љубав обилује,” где породице 
могу живети у послушности” и 
постати „чврсто укорењене у 
Јеванђељу Исуса Христа.” 3

Председник Хенри Б. Ајринг, 
први саветник у Првом пред-
седништву је рекао: „Можемо 
одлучити да ћемо учинити све 

Породична радост лежи  
у праведности

што можемо да бисмо привукли 
небеске моћи у [своју] породицу.” 
А највише треба да промовишемо 
љубав, служење, послушност и 
срећу у својим домовима тако да 
„[наша деца] слушају реч Божју и 
онда се труде са вером. Буду ли 
чинила тако, њихова природа ће 
се променити тако да ће зрачити 
срећом коју траже.” 4

Домови усмерени на Христа
У светим писмима имамо 

примере домова усмерених на 
Христа. После смрти његовог оца 
Лехија, Нефи је своју породицу 
и друге који су поверовали у 
упозорења и откривења Божја и 
који су послушали Нефијеве речи, 
повео далеко од ламанских зема-
ља. На том новом месту, Нефијци 
су могли да држе судове, законе 
и заповести Господње у свему, 
према закону Мојсијевом (виде-
ти 2. Нефи 5:6–10). Ипак, чак и 
међу Нефијцима, неки су на крају 
постали непослушни.

И мада се наши чланови 
породице могу понекад удаљити 

од праведности попут Нефијаца, 
старешина Скот је рекао да дом 
усмерен на Христа и даље „пружа 
највећу сигурност за мир и уто-
чиште у нашим домовима.” Он је 
признао да „и даље ће бити доста 
изазова и туге, али чак и усред 
превирања, можемо имати уну-
трашњи мир и дубоку срећу.” 5
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите надахнуће да бисте знале 
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:
Шта можемо учинити да бисмо 
праведније живеле у својим 
породицама?


