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Mormonova knjiga 
kao osobni vodič

Svi mi u svojim najboljim trenucima osjećamo želju 
vratiti se kući da bismo živjeli s Bogom. On nam 
je dao dar svog Ljubljenog Sina, našeg Spasitelja, 

da bi nam osigurao put i poučio nas kako ga slijediti. 
Dao nam je proroke da pokažu taj put. Prorok Joseph 
Smith bio je nadahnut prevesti proročke zapise, a to je 
Mormonova knjiga. Ona je naš siguran vodič na putu 
kući prema Bogu. 

Joseph Smith je o toj dragocjenoj knjizi rekao: »Kazao 
sam braći da je Mormonova knjiga najtočnija od svih 
knjiga na zemlji, te zaglavni kamen naše religije, i da će 
čovjek doći bliže Bogu pridržavajući se njezinih pouka, 
nego bilo koje druge knjige.« 1 

Pouke iz Mormonove knjige su Božje zapovijedi. 
Neke od njih su direktne zapovijedi koje je Spasitelj 
dao preko svojih proroka o onome što trebamo činiti 
i što trebamo postati. Mormonova knjiga nam daje 
Spasiteljev primjer kako bismo uvećali našu vjeru i 
odlučnost u obdržavanju njegovih zapovijedi slijediti ga. 
Knjiga je ispunjena Kristovim naukom da nas usmjerava. 
Slijedi primjer iz 2. Nefija: 

»I reče on [Isus] sinovima ljudskim: Pođite za mnom! 
Možemo li, dakle, ljubljena braćo moja, ići za Isusom, 
ne budemo li voljni obdržavati zapovijedi Očeve? 

A Otac reče: Obratite se, obratite, i krstite se u ime 

ljubljenoga Sina mojega« (2. Nefi 31:10–11).
Knjiga objašnjava da moramo primiti Svetog Duha 

kao krštenje ognjem da bi nam pomogao ostati na 
tijesnom i uzanom putu. Podučeni smo da se moramo 
uvijek moliti u ime Kristovo, bez posustajanja, te da 
ako to činimo imamo ovo obećanje: »Morate stoga hrliti 
naprijed s postojanošću u Kristu, imajući savršen odsjaj 
nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Budete li, 
dakle, hrlili naprijed, gosteći se riječju Kristovom, i 
ustrajete li do svršetka, gle, ovako govori Otac: Imat 
ćete život vječni« (2. Nefi 31:20).

Mormonova knjiga u čudesnoj propovijedi kralja 
Benjamina jasno iznosi što znači imati ljubav prema 
Bogu i svim ljudima. Kada se naša priroda promijeni 
moću Pomirenja i kroz našu vjernu poslušnost zapovi
jedima, bit ćemo ispunjeni Božjom ljubavlju (vidi 
Mosija 4:1–12).

Mormonova knjiga nam također daje i sigurnost da 
možemo postati toliko pročišćeni u ovom životu da više 
nećemo imati želju činiti zlo (vidi Mosija 5:2). Ta nam 
nada daje hrabrost i utjehu dok se Sotona trudi iskuša
vati nas i obeshrabrivati na našem putu. 

Svaki put kada čitam čak i nekoliko redaka iz 
Mormonove knjige, osjećam da moje svjedočanstvo 
o istinitosti ove knjige jača, da Isus jest Krist, da ga 
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možemo slijediti kući i da one koje volimo možemo  
s nama povesti kući. Ona je za mene knjiga nad knji
gama. Ona je riječ Božja. 

 svakodnevno duboko napajati iz nje. Svjedočim u 
ime Isusa Krista da je ona istinski vodič. 

NapomeNa
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64. 

PodučavanjE iz ovE PorukE

 »kada koristimo sveta pisma i riječi proroka posljedn
jih dana kao izvor svog našeg podučavanja, poziv

amo duha da svjedoči. to našem podučavanju daje ‘moć 
Božju za uvjeravanje ljudi’ (nis 11:21)« (Podučavanje, 
nema većeg poziva [1999], 51). razmislite o tome da 
pročitate osnovne misli iz poruke predsjednika eyringa, 
uključujući izjavu josepha smitha o Mormonovoj knjizi. 
Pozovite članove obitelji da ispričaju kako im život u 
skladu s učenjima iz Mormonove knjige pomaže prib
ližiti se Bogu. 

»kada učenici raspravljaju o načelima iz svetih pisama, 
oni razvijaju vještine koje su im potrebne za njihovo 
osobno proučavanje svetih pisama« (Podučavanje, nema 
većeg poziva 54). razmislite o tome da pročitate stihove 
iz svetih pisama navedene u ovoj poruci, potražite načela 
kojima oni podučavaju i porazgovarate o njima. 

Mladi
Moja Mormonova knjiga
Hillary Holbrook

u kolovozu 2005. godine, kada je predsjednik 
gordon B. Hinckley (1910–2008) uputio izazov 

članovima Crkve da pročitaju Mormonovu knjigu do 
kraja godine, obećala sam sebi da ću je pročitati cijelu. 
Bile su mi poznate priče iz Mormonove knjige, ali je 
nikada nisam pročitala do kraja. sada sam namjeravala 
održati svoje obećanje. 

Bila sam poučena primjenjivati sveta pisma u svom 
životu i učiniti ih vrlo osobnima. tako sam tijekom 
čitanja na marginama stranica zapisivala ono što sam 
smatrala da je glavna ideja odlomka. također sam pod
vlačila ponavljane riječi i rečenice kako bih ih istakla. 

svoje sam ime stavljala pored imena iz svetih pisama 
kako bih se podsjetila da su riječi koje je Bog govorio 
drugima namijenjene i meni. na primjer, u 2. nefiju 2:28 
zapisala sam svoje ime: »i evo, [Hillary], ja bih da se vi 
okrenete velikomu Posredniku, i poslušate velike zapovi
jedi njegove.« što sam više prisvajala Mormonovu knjigu, 
postajala sam sve zainteresiranija čitati je svaki dan. 

dok sam je svakodnevno čitala, moje su molitve pos
tale iskrene i osobne. Mogla sam se usredotočiti  
na svoju nastavu i slijediti poticaje duha družiti se  
s drugima. Posljednje večeri u toj godini završila sam  
s čitanjem Mormonove knjige. 

tada sam shvatila koliko je važno da se pored drugih 
svetih pisama pročita cijela Mormonova knjiga, i želim 
to učiniti još mnogo puta u svom životu. 

djEca
vodič koji nam pomaže stići kući

kako biste se osjećali da se izgubite i ne znate 
kako stići kući svojoj obitelji? Biste li bili sretni da 

možete slijediti nekoga tko bi vam mogao pokazati put? 
Predsjednik eyring kaže da je Mormonova knjiga poput 
vodiča koji nam pomaže vratiti se kući nebeskom ocu. 

dolje se nalaze neke stvari koje nam Mormonova 
knjiga poručuje da trebamo činiti kako bismo se vratili 
kući. Pročitajte 2. nefi 31:10, 11, 20. ispod svake rečenice 
dolje, napišite odgovarajući stih iz Mormonove knjige. 
Bit će potrebno da jedan od stihova koristite dva puta. 

Pokajte se i krstite se. 
imajte živu nadu. 
volite Boga i sve ljude. 
slijedite isusa. 
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naša odgovornost njegovati mladi naraštaj
Proučite ovaj materijal i ako je prikladno porazgovarajte o tome sa sestrama koje posjećujete. Postavljajte 
pitanja koja će vam pomoći ojačati vaše sestre i učiniti Potporno društvo aktivnim dijelom svog života. 

Iz Svetih pisama: Mudre izreke 22:6; 
Efežanima 6:4; Enoš 1:1; Alma 53:20–
21; 56:47; 57:27

Bez njege, naš mladi naraštaj 
može biti u opasnosti da pos

tane poput onog opisanog u Mosiji 
26. Mnogi mladi nisu vjerovali u 
tradicije svojih očeva i udaljili su se 
od svoje vjere, ostavši takvi zauvi
jek. Naš mladi naraštaj mogao bi 
biti isto tako zaveden ako ne bude 
razumio koja je njegova uloga u 
naumu Nebeskog Oca. 

Stoga, što je to što će mladi 
naraštaj čuvati sigurnim? Mi u Crkvi 
učimo o spasonosnim načelima, 
a ta načela su obiteljska načela, 
načela koja će mladom naraštaju 
pomoći osnovati obitelj, podučavati 
tu obitelj i pripremiti je za uredbe i 
saveze, – a onda će sljedeći naraštaj 
podučavati sljedećeg, i tako dalje. 

Kao roditelji, vođe i članovi 
Crkve, mi pripremamo ovaj naraštaj 
za blagoslove Abrahamove, za 
hram. Imamo odgovornost razjasniti 
ključne točke učenja koje se nalaze 
u proglasu o obitelji. Uloge i odgo
vornosti majki i očeva su vječne. 
Svatko od nas je zadužen bilo za 
mušku ili žensku polovicu nauma. 

Taj nauk možemo poučavati 
u svakom okruženju. O braku i 

obitelji moramo govoriti s pošto

vanjem. Iz našeg primjera mladi 

naraštaj može steći veliku nadu 

i razumijevanje – ne samo iz 
naših riječi već i iz načina na koji 
osjećamo i potičemo obiteljski duh. 
Julie B. Beck, vrhovna predsjednica 
Potpornog društva. 

Iz naše povijesti
Obraćajući se sestrama 

Potpornog društva, 23. rujna 1995. 
godine, predsjednik Gordon B. 
Hinckley je rekao: »Svijet u kojem 
smo mi, jest svijet previranja, svijet 
promjenjivih vrijednosti. Prijeteći 
glasovi pozivaju na ovu ili onu 
stvar negirajući dokazane standarde 
ponašanja.« 1 Predsjednik Hinckley 
je zatim nastavio s predstavljanjem 
slijedećeg proglasa sestrama, Crkvi 
i konačno svim ljudima: »Obitelj: 
Proglas svijetu«.

U godinama koje su slijedile ovaj 
je proročki dokument preveden na 
mnoge jezike i podijeljen svjetskim 
vođama. On poziva sve građane 
i nadležne osobe u vladama »da 
promiču mjere koje su osmišljene 
da podrže i ojačaju obitelj kao 
osnovnu jedinicu društva«. 2

Proglas je postao temeljem uvje
renja o obitelji svetaca posljednjih 

dana, izjava koje se možemo čvrsto 
držati i znati da primjenjivanjem 
njezinih pouka jačamo svoje obitelji 
i domove. 

NapomeNe
 1. Gordon B. Hinckley, »Stand Strong against 

the Wiles of the World«,  Ensign, studeni 
1995, 99. 

 2. Vidi »Obitelj: Proglas svijetu«,  Liahona, 
listopad 2004, 49. 

Što ja mogu učiniti? 
1. kako mogu pomoći svojim 
sestrama koristiti »obitelj: 
Proglas svijetu« u brizi oko mla
dog naraštaja? Možete razmisliti 
o tome da sestrama date prim
jerak proglasa i pomognete im u 
određivanju i obilježavanju onih 
odlomaka koji najbolje pouča
vaju ključni nauk. 

2. kako mogu njegovati 
mladi naraštaj? Možete raz
misliti o tome da se približite 
onim članovima vašeg odjela, 
ogranka, obitelji ili zajednice 
kojima mogu koristiti vaša 
pažnja i ljubav. 

Za više informacija, posjetite 
stranicu www.reliefsociety.lds.org.

Vjera • Obitelj • Pomoć
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