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Hodanje u krug

Jeste li ikad čuli za staru izreku da ljudi koji se 
izgube često hodaju u krug?

Jan L. Souman, njemački psiholog, želio je 
znanstveno utvrditi je li ta tvrdnja istinita. Odveo je 
sudionike pokusa u veliku šumu i u pustinju Saharu i 
koristio GPS kako bi pratio kuda idu. Nisu imali kom
pas ili ikakva pomagala. Upute su bile jednostavne: 
hodati ravno u zadanom smjeru.

Dr. Souman je kasnije opisao što se dogodilo. 
»[Neki] su hodali po oblačnom vremenu, sa suncem iza 
oblaka [i bez referentnih točaka u vidokrugu]… [Svi] su 
hodali u krug, a [neki] od njih su nekoliko puta prešli 
preko vlastite putanje bez da su to primijetili.« Drugi su 
sudionici hodali dok je sunce sjalo, s udaljenim refe
rentnim točkama u vidokrugu. »Oni… su slijedili skoro 
savršeno ravan put.« 1

Ovu su studiju ponavljali drugi, no korištenjem 
drugačijih metodologija.2 Sve su studije dale sličan 
rezultat.

Bez vidljivih orijentira, ljudi počinju hodati u krug.

Orijentir Svetih pisama
Bez duhovnih orijentira, čovječanstvo također luta. 

Bez riječi Božje, mi hodamo u krug.
I kao pojedinci i kao društva, vidimo taj uzorak koji 

se uvijek iznova ponavlja u svakoj rasporedbi od po
četka vremena. Kad izgubimo riječ Božju iz vidokruga, 
mi se gubimo.

To je bez sumnje razlog zašto je Gospodin zapo
vjedio Lehiju da pošalje sinove natrag u Jeruzalem po 
mjedene ploče. Bog je znao da će Lehijevi potomci 
trebati pouzdane orijentire – referentne točke – koje će 
im pružiti vodstvo kako bi odredili jesu li na putu.

Sveta pisma su riječ Božja. Ona su Božji orijentiri koji 
nam pokazuju put kojim trebamo putovati kako bi se 
približili Spasitelju i dostigli vrijedne ciljeve.

Orijentir općeg sabora
Upute dane na općem saboru su još jedan orijentir 

koji nam pomaže znati jesmo li na dobrom putu.
Povremeno se upitam: »Jesam li slušao što su govorili 

muškarci i žene na nedavnom općem saboru Crkve? 
Jesam li opetovano čitao njihove govore? Jesam li raz
mišljao o njima i primijenio ih na svoj život? Ili sam 
samo uživao u lijepim govorima i zanemario primjenu 
tih nadahnjujućih poruka u svom životu?«

Možda ste, dok ste slušali ili čitali, zapisali bilješku ili 
dvije. Možda ste se obvezali činiti neke stvari na bolji 
ili drugačiji način. Prisjetite se poruka s prošlog općeg 
sabora. Mnoge su nas poticale ojačati svoju obitelj i una
prijediti brak. Ovo izdanje časopisa Liahona također se 
usredotočuje na te vječne vrijednosti s mnogim prak
tičnim prijedlozima za blagoslov našeg života.

Primjećujemo li i primjenjujemo li taj vrijedan savjet? 
Prepoznajemo li i hodamo li prema tim stvarnim i vrijed
nim orijentirima?
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Protuotrov lutanju
Duhovni orijentiri neophodni su kako bismo ostali na 

ravnom i uzanom putu. Oni nam jasno otkrivaju put ko
jim trebamo ići – ali samo ako ih prepoznamo i hodamo 
prema njima.

Ako odbijemo biti vođeni tim orijentirima, oni postaju 
besmisleni, ukrasne hrpice koje nemaju drugu svrhu 
nego razbiti ravninu horizonta.

Nije dovoljno samo se ravnati po nagonima.
Nije dovoljno imati samo najbolje namjere.
Neće nam pomoći samo se oslanjati na naša prirodna 

osjetila.
Čak i kada mislimo da slijedimo ravan duhovni put, 

bez pravih orijentira koji nas vode – bez vodstva Duha 
– zalutat ćemo.

Stoga otvorimo oči i gledajmo orijentire koje je naš 
dobronamjerni Bog postavio svojoj djeci. Čitajmo, slu
šajmo i primjenjujmo riječ Božju. Molimo se s iskrenom 
namjerom i slušajmo te slijedimo poticaje Duha. Kada 
prepoznamo božanstvene orijentire koje nam nudi naš 
brižni Nebeski Otac, trebamo svoj put odrediti prema 
njima. Također moramo redovito provjeravati smjer puta 
dok se orijentiramo prema duhovnim orijentirima.

Na taj način nećemo hodati u krug već ćemo pou
zdano i sa sigurnošću koračati prema tom velikom 
nebeskom blagoslovu koji je pravo prvorodstva svih 
koji hodaju tim ravnim i uzanim putem Kristovog 
sljedbeništva.
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PODUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Dok se pripremate podučavati iz ove poruke, možete 
u Svetim pismima potražiti primjere ljudi koji su bili 
vođeni duhovnim orijentirima ili ljudi koji su hodali u 
krug. Možete započeti svoje proučavanje s ovim Sve
tim pismima: Brojevi 14:26–33; 1. Nefi 16:28–29; Alma 
37:38–47. Ako osjetite poticaj, svoja razmišljanja o tim 
primjerima podijelite s onima koje podučavate. Pitajte 
ih što možemo naučiti iz ovih priča.

MLADI
Orijentiri za vas

Predsjednik Uchtdorf opisuje opći sabor i Sveta pisma 
kao orijentire koji nam pomažu izbjegavati duhovno 

lutanje. Razmislite o drugim duhovnim orijentirima koji 
su utjecali na vas i vodili vas kroz život. Zapišite svoja 
iskustva u dnevnik. Ovi navodi predsjednika Thomasa S. 
Monsona mogu vam pomoći:

»Vaš će vas patrijarhalni blagoslov voditi kroz naj
mračniju noć. Vodit će vas kroz životne opasnosti… Vaš 
blagoslov ne treba se uredno saviti i odložiti. Ne treba 
se uokviriti ili objaviti. Umjesto toga, treba se čitati. 
Treba se voljeti. Treba se slijediti.«
»Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light«, Ensign, studeni 1986, 66.

»Naš Nebeski Otac nije nas uputio na naše vječno 
putovanje bez davanja načina da od njega primimo 
vodstvo kako bi osigurao naš siguran povratak. Govorim 
o molitvi. Također govorim o šaputanjima onog tihog, 
sitnog glasa.«
»The Race of Life«, Liahona, svibanj 2012, 92.

DJECA
Mogu naći svoj put

Predsjednik Uchtdorf kaže da trebamo slijediti 
duhovne orijentire jer će nam oni pomoći ispravno 

odabrati i približiti se Spasitelju. Neki od tih orijentira 
su molitve, Sveta pisma, opći sabor i Liahona.

Zajedno s vašom obitelji, pročitajte govore s posljed
njeg općeg sabora. Što predlaže govornik da učinimo 
kako bismo ostali na pravom putu? Postavite ciljeve s 
obitelji kako biste primijenili što ste naučili.
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Radost u obiteljskom rodoslovlju
Uz molitvu, proučite ovaj materijal i, ako je prikladno, porazgovarajte o njemu sa 
sestrama koje posjećujete. Postavljajte pitanja koja će vam pomoći ojačati vaše sestre 
te Potporno društvo učiniti aktivnim dijelom vlastitog života. Za više informacija 
posjetite: reliefsociety.lds.org.
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Vjera, obitelj, potpora

Starješina Russell M. Nelson iz 
Zbora dvanaestorice apostola 

podučavao je da je Duh Ilije »očito
vanje Duha Svetoga koje svjedoči o 
božanskoj naravi obitelji«.1

Kao članovi Kristove obnovljene 
Crkve, mi imamo odgovornost pod 
savezom da tražimo svoje pretke i 
omogućimo im spasonosne uredbe 
evanđelja. Oni bez nas ne mogu 
»postići savršenstvo« (Hebrejima 
11:40), a »tako ni mi bez pokojnika 
svojih ne možemo postići savr
šenstvo« (NiS 128:15).

Rad na obiteljskom rodoslovlju 
nas priprema za blagoslove vječ
nog života i pomaže nam uvećati 
svoju vjeru i osobnu pravednost. 
Obiteljsko rodoslovlje suštinski je 
dio crkvenog poslanja i omogućava 
djelo spasenja i uzvišenja za sve nas.

Predsjednik Boyd K. Packer, pred
sjednik Zbora dvanaestorice apostola, 
rekao je: »Kada istražujemo vlastitu 

lozu postajemo zainteresirani za više 
od samo imena… Naš interes okreće 
naša srca našim očevima – tražimo ih, 
spoznajemo ih i služimo im.« 2

Iz Svetih pisama
Malahija 4:5–6; 1. Korinćanima 

15:29; NiS 124:28–36; 128:15

Iz naše povijesti
Prorok Joseph Smith je podu

čavao: »Najveća odgovornost koju 
nam je Bog dao u ovom svijetu je 
istraživati svoje rodoslovlje.« 3 Mo
žemo služiti kao zastupnik za naše 
preminule pretke i izvršiti potrebne 
uredbe za njih.

Sally Randall iz Nauvooa, Illinois, 
čiji je četrnaestogodišnji sin umro, 
našla je veliku utjehu u obećanju 
o vječnim obiteljima. Nakon što je 
njezin muž kršten za njihovog sina, 
napisala je svojim rođacima: »Kako je 
veličanstveno što mi… možemo biti 

kršteni za sve naše mrtve [pret ke] i 
spasiti ih onoliko koliko ih možemo 
otkriti.« Tada je zamolila svoje rođake 
da joj pošalju podatke o njihovim 
precima govoreći: »Namjeravam 
učiniti sve što mogu da spasim [našu 
obitelj].« 4
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Što mogu učiniti? 
1. Kako mogu sestrama koje 
posjećujem pomoći istražiti obi-
teljsko rodoslovlje?

2. Vodim li zapis o svojoj 
povijesti?


