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Zašto trebamo 
proroke?

Budući da Nebeski Otac voli svoju djecu, on ih 
nije ostavio da sami koračaju kroz ovaj smrtni 
život bez smjernica i vodstva. Naučavanja našeg 

Nebeskog Oca nisu obična, predvidljiva, poput onih 
uobičajenih koje možete naći u knjigama u mjesnoj 
knjižari. Ona su mudrost svemogućeg, sveznajućeg 
celestijalnog Bića koje voli svoju djecu. U njegovim su 
riječima obuhvaćene tajne stoljeća – ključ za sreću u 
ovom životu i u svijetu koji će doći.

Nebeski Otac otkriva tu mudrost svojoj djeci na zemlji 
preko svojih slugu proroka (vidi Amos 3:7). Još od Ada
movih dana, Bog se obraća ljudima preko imenovanih 
proroka koji su zaduženi drugima otkriti njegovu volju 
i savjet. Proroci su nadahnuti učitelji i uvijek su naročiti 
svjedoci Isusa Krista (vidi NiS 107:23). Proroci govore 
ne samo ljudima svoga vremena, već i ljudima kroz sva 
vremena. Njihovi glasovi odzvanjaju kroz stoljeća poput 
svjedočanstva o Božjoj volji za njegovu djecu.

Danas nije drugačije od onoga što je bilo u davnini. 
Gospodin danas ne voli ljude manje nego što ih je volio 
u prošlim vremenima. Jedna od veličanstvenih poruka 
obnove Crkve Isusa Krista je ta da Bog i dalje govori 
svojoj djeci! On nije sakriven na nebu, već govori i da
nas kao što je to činio u drevne dane.

Većina onoga što Gospodin otkriva svojim prorocima 

namijenjeno je da spriječi bol za nas kao pojedince i 
kao društva. Kada Bog govori, on to čini da bi poduča
vao, nadahnuo, pročistio i upozorio svoju djecu. Kada 
pojedinci i društva zanemare upute Nebeskog Oca, oni 
to čine uz rizik od iskušenja, muke i teškog truda.

Bog voli svu svoju djecu. Zato nas tako iskreno moli 
preko svojih proroka. Upravo kao što mi želimo ono što 
je najbolje za naše voljene, Nebeski Otac želi ono što je 
najbolje za nas. Stoga su njegove upute tako presudne i 
ponekad tako žurne. Zato nas nije napustio danas, već 
nam i dalje objavljuje svoju volju preko svojih proroka. 
Naša sudbina i sudbina našeg svijeta ovise o tome 
koliko slušamo i koliko uzimamo u obzir riječi koje Bog 
objavljuje svojoj djeci.

Božje neprocjenjive upute čovječanstvu nalaze se u 
Bibliji, Mormonovoj knjizi, Nauku i savezima i Dragocje
nom biseru. Osim toga, Gospodin nam govori i preko 
svojih slugu, kao što će to ponovno učiniti na sljedećem 
općem saboru.

Sve koji se pitaju je li to moguće – koji se mogu upi
tati: »Je li moguće da nam Bog govori danas?« – svim 
svojim srcem pozivam: »Dođi i vidi« (Ivan 1:46). Čitajte 
Božju riječ kako je zapisana u Svetim pismima. Slušajte 
opći sabor ušima koje žele čuti glas Božji kojeg pre
nose njegovi proroci posljednjih dana. Dođite, slušajte 
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i vidite svojim srcem! Jer, »budete li pitali srca iskrena, 
s pravom nakanom, imajući vjeru u Krista, [Bog] će 
vam očitovati istinu moću Duha Svetoga« (Moroni 
10:4). Uz tu moć i kroz nju, znam da Isus Krist živi i 
vodi svoju Crkvu preko živućeg proroka, predsjednika 
Thomasa S. Monsona. 

Braćo i sestre, Bog nam uistinu danas govori. I želi da 
sva njegova djeca čuju i poslušaju njegov glas. Kada to 
činimo, Gospodin će nas uvelike blagosloviti i štititi, i u 
ovom životi i u budućim svjetovima.

MLADI
Vođeni od živućeg proroka
Christy Ripa

Kada sam imala 16 godina, imala sam mogućnost 
po prvi puta osobno prisustvovati općem saboru. 

Moja je obitelj živjela u zapadnom Oregonu u SAD-u pa 
smo autom doputovali u Utah kako bismo prisustvovali 

saboru i dovezli mog starijeg brata u centar za obuku 
misionara.

Otišla sam na sabor sa željom da me poduči Duh 
Sveti. Kao rezultat toga, dobila sam očitovanje Duha 
koje vjerojatno ne bih nikada primila da se nisam 
pripremila.

Tijekom jednog zasjedanja svi smo stajali i pjevali crk-
venu pjesmu »Guide Us, O Thou Great Jehovah«. Dok 
smo pjevali, imala sam jasan dojam da trebam baciti 
pogled na Konferencijski centar. Učinila sam to i bila 
sam dirnuta snagom jedinstva tisuća ljudi kada smo svi 
podigli svoje glasove u slavu Boga.

Zatim sam se osjetila poput Nefija kada je doživio 
viđenje stabla života, jer mi je Duh rekao: »Gledaj« (vidi 
1. Nefi 11–14). Pogledala sam predsjednika Thomasa S. 
Monsona i osjetila da jedinstvo Crkve postoji jer smo 
vođeni živućim prorokom. Kroz svjedočanstvo Duha 
Svetoga, znam da je predsjednik Monson istinski  
prorok našeg doba i znam da Isus Krist vodi ovu Crkvu 
kroz njega.
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Mi smo kćeri našeg Oca na 
Nebu. On nas poznaje, voli 

i ima naum za nas. Dio tog nauma 
uključuje dolazak na zemlju kako 
bismo naučile odabrati dobro umje
sto zla. Kada odaberemo obdrža
vati Božje zapovijedi, poštujemo 
ga i priznajemo svoj identitet kao 
kćeri Božje. Potporno društvo nam 
pomaže upamtiti ovu božansku 
baštinu. 

Potporno društvo i njegova povi
jest nas jačaju i podržavaju. Julie B. 
Beck, vrhovna predsjednica Potpor
nog društva, rekla je: »Kao Božje 
kćeri, vi se pripremate za vječno 
određenje i svaka od vas ima ženski 
identitet, narav i odgovornost. 
Uspjeh obitelji, zajednice, ove Crkve 
i dragocjenog nauma spasenja ovise 
o vašoj vjernosti… Namjera [našeg 
Nebeskog Oca] za Potporno društvo 
je pomoći izgraditi njegov narod i 
pripremiti ih za blagoslove hrama. 
Uspostavio je [Potporno društvo] 
kako bi uskladio svoje kćeri sa svo
jim djelom i uključio njihovu pomoć 
u izgradnji svog kraljevstva i jačanju 
domova Siona.« 1

Naš nam je Otac na Nebu dao 
posebno djelo kako bismo pomo
gle izgraditi njegovo kraljevstvo. 
On nas je i blagoslovio duhovnim 
darovima koje trebamo kako bismo 
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Kćeri u kraljevstvu mojemu 
Proučite ovaj materijal i ako je prikladno porazgovarajte o tome sa sestrama koje posjećujete. 
Postavljajte pitanja koja će vam pomoći da ojačate vaše sestre i da Potporno društvo učinite 
aktivnim dijelom vlastitog života. 

postigle ovo posebno djelo. Preko 
Potpornog društva imamo moguć
nost koristiti svoje darove da bismo 
ojačale obitelji, pomogle potrebitima 
i naučile kako živjeti kao učenice 
Isusa Krista.

Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, 
drugi savjetnika u Prvom predsjed
ništvu, rekao je o sljedbeništvu: 
»Strpljivim kročenjem putem sljed
beništva prikazujemo si mjeru naše 
vjere i voljnost prihvatiti njegovu 
volju umjesto svoje.« 2 

Upamtimo da smo kćeri Božje i 
nastojmo živjeti kao njegove uče
nice. Ako to činimo, pomoći ćemo 
izgraditi Božje kraljevstvo ovdje na 
zemlji i biti dostojni vratiti se njego
voj nazočnosti.

Iz naše povijesti
Dana 28. travnja 1842. prorok 

Joseph Smith je rekao sestrama Pot
pornog društva: »Sada ste u situaciji 
da možete djelovati prema tim osje
ćajima koje je Bog usadio u [vas]. … 
Ako živite sukladno svojim povlasti
cama, anđeli ne mogu biti spriječeni 
da budu vaša pratnja.« 3

Potvrđujući moć Potpornog 
društva da služi drugima i pomaže 
pojedincima u povećanju vjere, 
Zina D. H. Young, treća vrhovna 
predsjed nica Potpornog društva, 

obećala je sestrama 1893. godine: 
»Ako kopate u dubinama svoga srca 
otkrit ćete, uz pomoć Duha Svetoga, 
dragocjeni biser, svjedočanstvo 
ovoga djela.« 4
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Što mogu učiniti? 
1. Kako mogu pomoći svojim 
sestrama da dosegnu svoj poten-
cijal kao kćeri Božje?

2. Kako mogu u svoj život primi-
jeniti savjet i upozorenje dano 
ženama u Nauku i savezima 25?

Za više informacija posjetite:  
reliefsociety .lds .org.
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Vjera, obitelj, potpora

Iz Svetih pisama
Zaharija 2:10; Nauk i savezi 25:1, 

10, 16; 138:38–39, 56; »Obitelj: 
Proglas svijetu« (Liahona i Ensign, 
studeni 2010, 129)


