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»Najveća lekcija koju možemo naučiti u smrtnosti«, 
podučavao je predsjednik Thomas S. Monson, 
»je da kad Bog govori, a mi poslušamo, uvijek 

ćemo biti u pravu«. 1

Također ćemo biti blagoslovljeni. Kao što je predsjed-
nik Monson rekao tijekom nedavnog Općeg sabora: »Ako 
obdržavamo zapovijedi, naši će životi biti sretniji, ispu-
njeniji i jednostavniji. Naši izazovi i problemi bit će lakši i 
primit ćemo [Božje] obećane blagoslove.« 2

U sljedećim odlomcima iz naučavanja predsjednika 
Monsona kao predsjednika Crkve, podsjeća nas da su 
zapovijedi najsigurniji vodič do sreće i mira.

Smjernice za putovanje kroz život
»Bog nam nije dao zapovijedi kako bi nas frustrirao ili 

da bi bile prepreke našoj sreći. Istina je potpuno suprot-
na. Onaj koji nas je stvorio i koji nas voli savršeno dobro 
zna kako trebamo živjeti naše živote kako bismo ostvarili 
najveću moguću sreću. Dao nam je smjernice koje će nas, 
ako ih slijedimo, sigurno provesti kroz ovo često varljivo 
smrtničko putovanje. Sjećamo se riječi poznate pjesme: 
‘Zapovijed poslušaj! Jer u tom je sigurnost, u tom je mir’ 
[vidi »Zapovijed poslušaj«, Crkvena pjesmarica, br. 60].« 3

Snaga i znanje
»Poslušnost je oznaka proroka; ona im je priskrbila 

snagu i znanje kroz stoljeća. Bitno je da shvatimo kako i 

mi imamo pravo na taj izvor snage i znanja. On je dostu-
pan svakome od nas danas dok smo poslušni Božjim 
zapovijedima… 

Znanje koje tražimo, odgovori za kojima žudimo i snaga 
koju želimo danas kako bismo se suprotstavili izazovima 
složenog i promjenjivog svijeta mogu biti vaši kad posluš-
no pratite Gospodinove zapovijedi.« 4

Odabrati biti poslušan
»Uobičajeno ponašanje u našem dobu je pretjerana 

popustljivost. Časopisi i televizijske emisije prikazuju zvi-
jezde s filmskih platna, heroje sa sportskih terena – one za 
kojima se povode mnogi mladi ljudi – kako zanemaruju 
Božje zakone i žive grešno, naizgled bez ikakvog lošeg 
učinka. Nemojte tome vjerovati! Postoji vrijeme kada nam se 
sudi – vrijeme polaganja računa. Svaka Pepeljuga ima svoju 
ponoć – ako ne u ovom životu, onda u sljedećem. Sudnji će 
dan doći za sve nas… Molim vas da odlučite poslušati.« 5

Radost i mir
»Može vam se ponekad činiti da se osobe u svijetu 

zabavljaju daleko više od vas. Neki se među vama mogu 
osjećati ograničeni kodeksom ponašanja kojeg se pridrža-
vamo u Crkvi. Moja braćo i sestre, ipak vam kažem da ne 
postoji ništa što može donijeti više radosti u naše živote ili 
više mira našim dušama od Duha koji nam može doći dok 
slijedimo Spasitelja i obdržavamo zapovijedi.« 6
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Hodati uspravno
»Svjedočim vam da su naši obećani blagoslovi neiz-

mjerljivi. Iako se olujni oblaci mogu skupiti, iako se kiše 
mogu izliti na nas, naša će nas spoznaja evanđelja i naša 
ljubav prema Nebeskom Ocu i Spasitelju utješiti, podržati i 
donijeti radost u naša srca dok hodamo uspravno i obdrža-
vamo zapovijedi. Neće biti ničega u ovom svijetu što nas 
može poraziti.« 7

Slijediti Spasitelja
»Tko je bio taj čovjek boli, vičan patnjama? Tko je Kralj 

slave, ovaj Gospod nad Vojskama? On je naš Učitelj. On je 
naš Spasitelj. On je Božji Sin. On je Autor našeg spasenja. 
On poziva: ‘Slijedi me.’ On podučava: ‘Idi pa i ti čini tako.’ 
On moli: ‘Vršite moje zapovijedi.’

Slijedimo ga. Oponašajmo njegov primjer. Budimo 
poslušni njegovim riječima. Čineći tako, dajemo mu 
božanski dar zahvalnosti.« 8

NAPOMENE
1. »They Marked the Path to Follow«, Liahona, listopad 2007., 5
2. »Keep the Commandments« Liahona, studeni 2015., 83
3. »Keep the Commandments«, 83
4. »Obedience Brings Blessings«, Liahona, svibanj 2013., 90, 92
5. »Believe, Obey, and Endure«, Liahona, svibanj 2012., 129
6. »Stand in Holy Places«, Liahona, studeni 2011., 83
7. »Be of Good Cheer«, Liahona, svibanj 2009., 92
8. »Finding Joy in the Journey«, Liahona, studeni 2008., 88

NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Predsjednik Monson podučava nas o mnogim blago-
slovima koje možemo primiti ako smo poslušni, uklju-
čujući snagu, znanje, radost i mir. Možete upitati one 
koje podučavate o tome kako su bili blagoslovljeni radi 
obdržavanja zapovijedi. Možete ih potaknuti da nasta-
ve razmišljati o svojim blagoslovima i da zapišu svoje 
misli i iskustva u dnevnik. Također ih možete potaknuti 
da Bogu pokažu zahvalnost za svoje blagoslove tako što 
će nastaviti biti poslušni.

MLADI
Vatra i lekcije o poslušnosti

Predsjednik Thomas S. Monson jednom je govorio o 
vremenu kad je naučio važnost poslušnosti. Kad je imao 

osam godina, njegova je obitelj otišla u kolibu u planina-
ma. On i njegov prijatelj htjeli su očistiti djelić travnjaka za 
logorsku vatru. Pokušali su rukama ukloniti travu, potežući 
i čupajući koliko god su mogli, no uspjeli su iščupati samo 
šačicu korova. Predsjednik Monson je objasnio: »A onda mi 
je palo na pamet savršeno rješenje za um osmogodišnjaka. 
Rekao sam Dannyju: ‘Samo trebamo zapaliti ovaj korov. 
Samo ćemo zapaliti krug u korovu!’«

Premda je znao da ne smije koristiti šibice, otrčao je 
u kolibu po njih, pa su on i Danny na tom travnatom 
mjestu zapalili malu vatru. Očekivali su da će se sama 
ugasiti, no umjesto toga je prerasla u velik i opasan 
oganj. On i Danny potrčali su po pomoć i ubrzo su došli 
odrasli kako bi ugasili vatru prije nego zahvati stabla.

Predsjednik Monson je nastavio: »Danny i ja smo 
naučili nekoliko teških, no važnih lekcija taj dan – među 
kojima je značajnija važnost poslušnosti.« (Vidi »Obe-
dience Brings Blessings«, Liahona, svibanj 2013., 89–90.)

Poput predsjednika Monsona, jeste li i vi nekad 
morali na teži način naučiti lekciju o poslušnosti? Koje 
ciljeve si možete postaviti kako biste ubuduće stekli 
sigurnost kroz poslušnost?

DJECA
Biraj ispravno

Biranje ispravnog dovodi nas bliže Nebeskom Ocu 
i Isusu Kristu. Također nam pomaže da budemo 

sretni i sigurni. Zaokružite načine na koje možete birati 
ispravno.

Varati u školi
Čitati Sveta pisma
Ići u Crkvu
Igrati dobre igre
Svađati se s braćom i sestrama
Služiti drugima
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»Riječima [pjesme Male škole], 
‘The Family Is of God’ (Obitelj 

je od Boga)… prisjećamo se čistog 
nauka«, rekla je Carole M. Stephens, 
prva savjetnica u vrhovnom 
predsjedništvu Potpornog društva. 
»Ne učimo samo da je obitelj od 
Boga, nego i da smo svi mi dio 
Božje obitelji… 

Očev naum za njegovu djecu 
naum je ljubavi. Naum je za uje-
dinjenje njegove djece – njegove 
obitelji – s njime.« 1

Starješina L. Tom Perry (1922.–
2015.) iz Zbora dvanaestorice apo-
stola: »Također vjerujemo da snažne 
tradicionalne obitelji nisu samo 
osnovne jedinice stabilnog društva, 
gospodarstva i kulture vrijednosti  
– nego da su također osnovne  
jedinice vječnosti te i kraljevstva 
i vlasti Boga.

Mi vjerujemo da će organizacija 
i upravljanje na nebu biti izgrađeni 
oko obitelji, kao i šire obitelji.« 2

»Svaka žena, bez obzira na to je 
li udana ili ne ili koliko djece ima, 

Obitelj je određena od Boga

može biti braniteljica Gospodinovog 
nauma opisanog u proglasu o obi-
telji«, rekla je Bonnie L. Oscarson, 
vrhovna predsjednica Djevojaka. 
»Ako je to Gospodinov naum, tako-
đer treba biti naš naum!« 3

Dodatni stihovi iz Svetih pisama
Nauk i savezi 2:1–3; 132:19

Nauk o obitelji
Sestra Julie B. Beck, bivša vrhov-

na predsjednica Potpornog društva, 
podučavala je da se teologija o 
obitelji temelji na Stvaranju, Padu i 
Pomirenju Isusa Krista:

»Stvaranje Zemlje omogućilo je 
mjesto gdje obitelji mogu živjeti. 
Bog je stvorio muškarca i ženu koji 
su bili dvije ključne polovice obite-
lji. Dio nauma Nebeskoga Oca bio 
je da Adam i Eva budu zapečaćeni 
te uspostave vječnu obitelj…

Pad im je omogućio da imaju 
sinove i kćeri.

[Kristovo] Pomirenje omogu-
ćava da obitelji budu zapečaćene 

zajedno za vječnost. Ono dopušta 
obiteljima da imaju vječni rast i 
savršenstvo. Naum sreće, također 
zvan i naum spasenja, naum je 
stvoren za obitelji… 

To je bio Kristov nauk… Bez 
obitelji, nema nauma; nema razlo-
ga za smrtni život.« 4

NAPOMENE
1. Carole M. Stephens, »The Family Is of 

God«, Liahona, svibanj 2015., 11, 13
2. L. Tom Perry, »Why Marriage and Family 

Matter – Everywhere in the World«, 
Liahona, svibanj 2015., 41

3. Bonnie L. Oscarson, »Defenders of the 
Family Proclamation«, Liahona, svibanj 
2015., 15

4. Julie B. Beck, »Teaching the Doctrine of 
the Family«, Liahona, ožujak 2011., 32, 34
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Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite nadahnuće o tome što iznijeti drugima. 
Kako će razumijevanje dokumenta »Obitelj: Proglas svijetu« povećati vašu vjeru u Boga 
i blagosloviti one na koje pazite tijekom kućnog posjetiteljstva? Za više informacija 
posjetite: reliefsociety. lds. org.

Vjera, obitelj, potpora

Razmotrite sljedeće
Zašto je obitelj najvažnija 
društvena jedinica za vrijeme 
i vječnost?


