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Postajanje duhovno samodostatnim
starješina Timothy J. Dyches, Sjedinjene Američke Države
drugi savjetnik u predsjedništvu područja Europa

U

proljetno doba godine imamo
povlasticu slaviti Uskrs, kada na
sjevernoj hemisferi slabi ledena ruka
zime, a u zraku se osjeća toplina pro
ljeća. To je vrijeme ponovnog rođenja
i novoga početka sveg života.
Još jednom vas pozivamo da
postanete duhovno i vremenito sa
modostatni. Duhovna i vremenita
samodostatnost međusobno su uklju
čene u evanđelje Isusa Krista.
»Samodostatnost je sposobnost, pre
danost te nastojanje osigurati duhovne
i vremenite životne potrepštine sebi i
svojoj obitelji. Kada članovi postanu
samodostatni, sposobniji su služiti
drugima i brinuti se o njima.
Članovi Crkve odgovorni su za
vlastitu duhovnu i vremenitu dobrobit.
Blagoslovljeni darom opredjeljivanja,
imaju povlasticu i obvezu određivati
vlastiti tijek života, rješavati vlastite pro
bleme i nastojati postati samodostatni.
Članovi to čine uz Gospodinovo na
dahnuće i radom vlastitih ruku.« 1
Kako mogu postati vremenito
samodostatan?
Naučite vrijednost i blagoslov rada

»Shvatimo da je povlastica rada
dar, da je moć rada blagoslov, a da je
ljubav prema radu uspjeh.« 2
Vrijednost rada u našim je životima
ključna pri učenju lekcija koje će

donijeti vječnu sreću i rast. Odrastao
sam u velikoj obitelji odgajanoj na
načelima rada. Od pripreme i obrade
zemlje za sadnju do sadnje samoga
sjemenja, svakodnevnog zalijevanja i
plijevljenja tijekom rasta, do žetve te
konzerviranja ili zamrzavanja. A to je
bilo samo ljeti.
Roditelji su uvijek bili tu za nas
puni poticaja, vjere, podučavajući nas
i radeći uz nas. Nikada nisu tražili
od nas da radimo nešto što oni sami
ne bi radili. Blagoslov rada u obitelji
uključivao je oduševljenje kreativ
nim nastojanjem i »dobro odrađenim
poslom«, stjecanje korisnih vještina za
tada i za budućnost, služenje drugima,
shvaćanje očekivanja od rada i njego
vih učinaka te učenje samodiscipline.
Iskoristite obrazovne mogućnosti

U godini prije vrtića, trebali smo
naučiti vezati cipele, znati točno
vrijeme na satu, zapamtiti našu adresu
i telefonski broj te vježbati put do
škole. Tijekom školovanja poticali su
nas da uvijek dajemo najbolje od sebe
u školi i naši su roditelji uvijek od nas
očekivali najbolje. Stalno smo učili.
Vjera prethodi čudu

»Gospodin pomaže kad odlazimo
k njemu u vremenima potrebe, oso
bito kad smo predani njegovom djelu

starješina
Timothy J. Dyches

i odgovaramo na njegovu volju. No,
Gospodin pomaže samo onima koji su
voljni pomoći sami sebi. Očekuje od
svoje djece da su samodostatna koliko
mogu biti.« 3
Ženska osoba koja je nedavno
diplomirala na tečaju samodostatnosti
govori o vlastitom putovanju vjere i
djelovanju:
»Počela sam primjenjivati sve što sam
naučila, uključujući mudro korištenje
svog vremena. Sad se osjećam važnom
kao osoba i sposobnom činiti stvari o
kojima prije nisam ni sanjala.
Svakog dana čitam Sveta pisma i
molim se svim srcem – znam da sam
važna svom Nebeskom Ocu. Počele
su mi se događati stvari koje nikada
nisam zamišljala. Bilo je nevjerojatno.
Kao da je netko usmjeravao moje ko
rake u potrazi za poslom. Nisam naišla
na probleme s jezikom.
Kad sam se predstavila ženi koja je
tražila dadilju za svoju kćer, čim sam
ušla na vrata, djevojčica me zagrlila
i poljubila. Bila je uz mene tijekom
cijelog razgovora i iz tog sam razloga
dobila posao. Njezin nam suprug sad
pomaže pronaći posao za mog sina.
Otada nam je još jedna osoba
ponudila posao. Sestra iz Crkve mi je
pomogla pronaći stan. Prvi put u ži
votu radim stvari koje mi nikada prije
nisu bile moguće.« 4
travanj 2016.
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Samodostatna će osoba brzo i radosno
donirati velikodušne posne prinose.
Put do savršenstva zahtijeva živjeti
evanđelje svakog dana. Težnja postati
vremenito samodostatnim tada pri
mjenjuje sva načela evanđelja Isusa

Krista. Molim se da tijekom nadolazećih
mjeseci i godina svi to postignemo. ◼
NOTES:

1. Handbook 2, 6.1.1.
2. David O. McKay, Pathways to Happiness
(1957.), 381.
3. Starješina L. Tom Perry, Ensign, listopad 1991.
4. Vidi i NiS 60:13; 130:20–21.

LOKALNE VIJESTI

Pomoć izbjeglicama

starješina Danny L. Dever, predsjednik ogranka Zadar

Č

lanovi i prijatelji zadarskog
ogranka imali su predivnu
priliku pružiti pomoć izbjeglicama i
olakšati njihove patnje dok bježe od
rata ili drugih okolnosti koje ugro
žavaju njihov život. Predsjedništvo
Jadranske misije sjever omogućilo
je novac za kupnju potrepština,
pa s obzirom da su mnogi od njih
napustili svoje domove samo s odje
ćom na sebi i bez ikakvih sredstava,
mi smo pripremili 100 paketa s
higijenskim sredstvima. Otišli smo
u mjesne trgovine i kupili pred
mete potrebne za pakete te smo se
sastali kao ogranak kako bismo ih
pripremili.
Našu smo »zabavu pripremanja
higijenskih paketa« održali 31. lis
topada 2015. Sudjelovali su članovi
ogranka i prijatelji. Bilo je divno
iskustvo znati da činimo nešto
vrijedno i vrlo važno kako bismo
H2 L i j a h o n a

olakšali patnje nekolicini Božje
djece. Nakon što smo pakete
pripremili, isporučili smo ih
u Zagreb, gdje su trebali biti
odneseni onima u potrebi.
Naše je oduševljenje bilo
još veće kada smo 17. stu
denog 2015. iz Crkve primili
potrepštine za još 200 higijen
skih paketa. Održali smo još
jednu zabavu pripremanja na
kojoj smo se odlično proveli
radeći zajedno u ovoj hva
levrijednoj stvari. Nakon što
smo pakete pripremili, zadar
ski ih je Crveni križ sa zahval
nošću preuzeo i isporučio
potrebitima.
Naše nam je iskustvo po
moglo obnoviti našu ljubav
prema drugima i Gospodinu
kada smo im na jedan mali
način mogli pomoći. ◼

Projekt služenja u zadarskom ogranku
za pomoć izbjeglicama.

FOTOGRAFIJA: ZVJEZDANA ŽIVKO FERNANDES

Dok razvijamo vremenitu samo
dostatnost, mi održavamo dobro zdrav
lje redovitim vježbanjem, zdravom
prehranom i dobrom osobnom higije
nom. Živimo unutar svojih mogućnosti i
štedimo naše resurse, izbjegavajući dug.

kako biste mogli platiti poštenu dese
tinu, kupiti dovoljno hrane i odjeće,
platiti stan i režije (struju, vodu, grija
nje…), a potom još staviti nešto novca
na stranu za »crne dane«, to znači da
ste vremenito samodostatni.

od Crkve trebao bi proći, odnosno,
pohađati program koji će ga ohrabriti
i podučiti da pronađe svoje mjesto u
zajednici kao njezin koristan član.
Program razvijanja samodostatnosti
prilagođen je svakom članu s poteško
ćama u vezi sa zaposlenje. On po
maže pojedincu u nevolji prepoznati
svoja znanja, sposobnosti i potencijal
koji će ga dovesti u situaciju da pro
nađe novi ili bolji posao.

Prepoznajte svoja znanja i vještine

Materijali na hrvatskom

Vremenita samodostatnost čini nas
punima samopouzdanja, razvija našu
želju da pomažemo drugima, učvrš
ćuje vjeru u našeg Nebeskog Oca i
njegova Sina Isusa Krista. Ako pak
nismo samodostatni, osjećamo se ma
nje vrijednima nego što doista jesmo,
sumnjamo u Božju ljubav, nesigurni
smo u ophođenju s drugima.
Stoga je Crkva osmislila program
pomoći svima onima koji se bore
s nezaposlenošću, ali i onima koji
jesu zaposleni, ali žele pronaći bolje
plaćen posao na kojem će biti zado
voljniji, sretniji i ispunjeniji. Svatko tko
traži socijalnu ili humanitarnu pomoć

Crkva je za članove koji nastoje
prevladati problem nedostatka po
sla pripremila nekoliko zanimljivih,
atraktivnih i jednostavnih materijala
u obliku knjižica, od kojih su neke
prevedene i na hrvatski jezik. Te se
knjižice koriste u programu kao po
moć i podrška pri rješavanju problema
sa samodostatnošću.

Sven Sambunjak, prvi savjetnik u predsjedništvu okruga Hrvatska, ogranak Zagreb

Crkveni program pomoći onima
koji se bore s nezaposlenošću ili
nisu zadovoljni postojećim poslom,
dostupan je i u Hrvatskoj!

FOTOGRAFIJA: INTELECTUAL RESERVE, INC.

»Postanite duhovno i vremenito
samodostatni« jedan je od ciljeva što
ih je pred članove Crkve postavilo
predsjedništvo područja Europa Crkve
Isusa Krista svetaca posljednjih dana u
2015. godini, a koji će se nastaviti pri
mjenjivati i u 2016. godini. O duhovnoj
samodostatnosti redovito se govori na
crkvenim sastancima, ali i vremenita
je samodostatnost jedan od ključnih
elemenata duhovne samodostatnosti.
Gotovo je nemoguće biti duhovno
snažan ako nemamo posao ili
ako smo nezadovoljni svojim poslom.
Što je vremenita samodostatnost?
To je spremnost i sposobnost svetaca
posljednjih dana da se pobrinu za
svoje vremenite potrebe, kao i za vre
menite potrebe svoje obitelji i svojih
bližnjih. Ako imate posao koji volite,
ako na tom poslu zarađujete dovoljno

Knjižice za
pomoć u razvijanju samodostatnosti
prevedene
na hrvatski
jezik.

Obratite se stručnjaku

Sven Sambunjak, prvi savjetnik
u predsjedništvu okruga Hrvatska,
ujedno je pozvan i kao stručnjak
za samodostatnost u okrugu. Pred
sjednici ogranaka diljem Hrvatske,
ali i svi članovi u ograncima, mogu
računati na njegovu pomoć i po
dršku oko uspostavljanja crkvenog
programa razvijanja samodostatnosti.
Sven je spreman pomoći svima da
razviju vještine koje će im u ovo
doba stalne promjene na tržištu rada
omogućiti sretnu i uspješnu poslovnu
budućnost. ◼
travanj 2016.
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Svatko može imati
dobar posao ako to želi

Istraživanje rodoslovlja u Hrvatskoj

J

oš od 2012. godine crkvene inter
netske stranice www.familysearch.org
nude mogućnost istraživanja rodoslov
lja i obiteljima hrvatskog porijekla..
Tijekom devedesetih godina orga
nizacija Family search je mikrofilmi
rala crkvene matične knjige koje su
se u ono vrijeme nalazile u državnim
arhivima u cijeloj Hrvatskoj. Zahvalju
jući tome, te su matice kasnije digi
talizirane te su stavljene na internet
kako bi ljudi iz cijeloga svijeta mogli
besplatno istraživati svoje rodoslov
lje. Nakon toga, hrvatske su matične
knjige ušle i u projekt indeksiranja
ili prepisivanja matica, kako bi se
istraživanje moglo olakšati svim
istraživačima.
Time je posao istraživanja rodoslov
lja uvelike olakšan svima koji nisu u
mogućnosti putovati diljem Hrvatske
ili svijeta kako bi pronašli imena svo
jih predaka.
Predsjednik Henry B. Eyring u
svojoj je poruci u srpnju 2014. rekao:
»Gospodin nam je dao načine da
osjetimo ljubav u obiteljima koja se
može nastaviti zauvijek. Mladi danas
u Crkvi osjećaju da im se srca okreću
prema obiteljima. Traže imena članova
obitelji koji nisu imali priliku primiti
uredbe spasenja u ovom životu. Nose
ta imena u hram. Kada ulaze u vode
krštenja, imaju priliku osjetiti ljubav
H4 L i j a h o n a

Gospodina i članova obitelji za koje
izvršavaju zastupničke uredbe.«
(Eyring, srpanj 2014.)
U Hrvatskoj, svoje rodoslovlje ne
istražuju samo mladi, nego i malo
stariji i iznimno su uspješni u tome.
Brat Vladimir Plavić iz zagrebačkog
ogranka istražuje rodoslovlje svojih
obitelji koje su živjele na području
Lepoglave i Dugog Sela. Skoro svaki
tjedan tome posveti jedan do dva
sata i u zadnjih osam godina uspio je
pronaći više od šesto svojih predaka.
Kaže da je to jedan od načina kako
se može najviše približiti svojoj obitelji
koja ga čeka s druge strane vela.
Predsjednik Eyring svoju je poruku
završio ovim riječima: »Oni među
vama koji izvode uredbe za članove
obitelji posežu s ljubavlju, kao što su
to učinili sinovi Mosije i prorok Nefi.
Poput njih, osjetit ćete radost za one
koji prihvate vašu ponudu. Očekujte
da ćete osjećati isto veliko zado
voljstvo kao Amon, koji je za svoju
misionarsku službu među udaljenim
članovima obitelji rekao:
›Slavimo se, dakle, slavimo se u
Gospodu! Da, radovat ćemo se, jer je
radost naša potpuna. Da, hvalit ćemo
Boga našega dovijeka. Evo, tko se
može odveć hvaliti u Gospodu? Da, tko
može pretjerati o velikoj moći njegovoj,
i o milosrđu njegovu, i o dugotrpnosti

© 2015. INTELLECTUAL RESERVE, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

Lidija Sambunjak, druga savjetnica u predsjedništvu Potpornog društva u okrugu
Hrvatska, ogranak Zagreb

Hram je naš cilj u ovom životu
i razlog zašto činimo ovo djelo.

njegovoj prema sinovima ljudskim?
Evo, kažem vam, ne mogu izreći ni
najmanji dijelak onoga što osjećam‹
(Alma 26:16).«1
Svjedočim da su osjećaji ljubavi
koje imate prema članovima svoje
obitelji – gdje god bili – ispunjenje
obećanja da će Ilija doći. On je došao.
Srca djece okreću se prema očevima, a
srca očeva okreću se prema djeci (vidi
Malahija 3:24; Josip Smith 2:38–39).
Kada osjetite poticaj tražiti imena svo
jih predaka i odnijeti ih u hram, osje
ćate ispunjenje tog proročanstva. ◼
NOTE:

1. Henry B. Eyring, »Obećanje o promjeni srca«,
Poruka Prvog predsjedništva srpanj 2014.

Pozivati druge da dođu Kristu
Miljenko Babić, predsjednik ogranka Zagreb

© 2015. INTELLECTUAL RESERVE, INC. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

N

a jesenskom saboru okruga is
pričao sam priču o ekspediciji na
Južni pol i timu Roalda Amundsena
koji ga je uspio osvojiti prateći cilj koji
si je postavio – prijeći 32 km svakog
dana bez obzira na vrijeme.
Vrlo je važno planirati naše pu
tovanje na ovoj zemlji, postaviti cilj
– vječni život – i držati ga se što je
dosljednije moguće bez obzira na sve.
Svatko je od nas podložan nedaćama,
no od svakoga se očekuje da ustraje
do kraja. Zbog toga nam je Gospodin
dao zaduženja koja trebamo izvršiti
tijekom ovog života – naših »32 km«
– koji se, između ostaloga, sastoje i u
pozivanju bližnjih da dođu Kristu.
Gospodin nas je podučio da tre
bamo »opominj[ati] bližnjega svoga«
(NiS 88:81). Rekao nam je: »Sjeti se, vri
jednost je duša velika u očima Božjim«
(NiS 18:10). Kada počnemo stjecati ra
zumijevanje o naumu spasenja i vrijed
nosti duša u očima Božjim, rast ćemo
u razumijevanju i voljnosti da pozivamo

druge da dođu Kristu. To ćemo činiti
svojim primjerom, ali i riječju po Duhu.
Naš će život, živimo li ga prema
evanđelju bez obzira na sve, biti
primjer evanđelja Isusa Krista, njegove
iscjeljujuće moći i snage pomirbene
žrtve. Najveće svjedočanstvo koje mo
žemo iznijeti o istinitosti evanđelja jest
naš osobni život. Primjenjujemo li uvi
jek istine, nauke, načela i saveze koje
smo sklopili s Nebeskim Ocem, jasno
ćemo svjedočiti da smo učenici Isusa
Krista te da njegovo obnovljeno evan
đelje nije nešto imaginarno i neopip
ljivo, nego da ima stvarnu primjenu na
naš život i da nam donosi sreću sada
i može donijeti sreću u vječnosti. Naš
će život tada postati svjetlo koje će
pozivati druge Kristu.
Međutim, koliko god naš život
bio primjer i poziv drugima da dođu
Kristu, postoje trenuci kada nam je
potrebno otvoriti usta i dopustiti Duhu
da ih ispuni riječima kojima ćemo
svjedočiti drugima i pozivati ih Kristu.
Samarijanka na izvoru čula je Spasitelja kako govori da je
on izvor žive vode.
Povjerovala je u
njegove riječi, otišla
u grad i otvorila
svoja usta. Hoćemo
li mi učiniti isto?

Imamo primjer iz Ivana 4 kada je
Spasitelj odlučio otputovati iz Judeje
u Galileju i to kroz Samariju. U gradu
zvanom Sikar sjeo je kod Jakovljevog
zdenca da se odmori i tu je podučio
Samarijanku da je on izvor žive vode.
Nakon što je stekla svjedočanstvo da
Isus jest očekivani Mesija, otišla je u
grad i otvorila usta, svjedočeći o Kristu.
Narod koji je čuo njezine riječi povjero
vao je u Spasitelja zbog njezinog svje
dočanstva te su pošli vidjeti Isusa kod
zdenca. Nakon što je Isus proveo dva
dana kod njih, stekli su vlastita svjedo
čanstva o Spasitelju svijeta. Kako bi sve
izgledalo da je Samarijanka odlučila
samo biti dobar primjer drugima? Mnogi
bi primijetili pozitivnu promjenu u njoj,
no bi li toliki narod stekao svjedočan
stvo o Spasitelju da nije otvorila usta?
Kada svjedočimo drugima o ob
novljenom evanđelju pozivajmo ih
na razne događaje, sastanke ili ak
tivnosti u Crkvi ili obitelji i susrete
s misionarima.
Ako se pitamo kako ćemo to uči
niti, iskoristio bih riječi starješine Ba
llarda iz Zbora dvanaestorice apostola
koje je izrekao 17. studenoga 2015. na
sastanku duhovne misli za vijeća ogra
naka, odjela, okruga i okola: »Spustite
se na koljena i upitajte Boga kako!
Tada slušajte.«
Budimo dobri misionari kroz
prijateljstvo sa svojim bližnjima i kroz
naše riječi upućene njima te ih pozi
vajmo Kristu u pravednosti bez obzira
na sve. ◼
travanj 2016.
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K AKO ZNAM

Moć pravednosti

N

efi, veliki prorok iz Mormonove
knjige, vidio je naše vrijeme u
viđenju o kojem čitamo u 1. Nefiju
14:12, 14: »I dogodi se: Spazih ja
crkvu Jaganjca Božjega, i bijaše ona
malobrojna… Spazih ipak da je i
crkva Jaganjčeva, a to su sveci Božji,
po svemu površju zemaljskomu. A nji
hova gospodstva na licu zemaljskomu
bijahu malena…
I dogodi se: Spazih ja, Nefi, moć
Jaganjca Božjega kako silazi na svece
crkve Jaganjčeve i na narod saveza
Gospodnjega što je raspršen po
svemu licu zemaljskomu. I bijahu
naoružani pravednošću i moću
Božjom u velikoj slavi.«
Tri su točke koje bih naglasio
u ovom odlomku iz Svetih pisama:
1. Crkva Jaganjčeva zaista je
»raspršen[a] po svemu licu zemalj
skomu«. Otkad je Crkva Isusa Krista
bila obnovljena prije 185 godina,
ona je bila misionarska crkva. Od
najranijih godina Crkve Gospodin
je slao misionare da propovijedaju
evanđelje u dalekim zemljama. I
trenutno, više od 80 000 misionara
služi u 406 misija koje se nalaze u
više od 150 zemalja diljem svijeta.
(www.mormonnewsroom.org/
facts-and-statistics) To je čudesan
i nezapamćen broj vjernih slugu
H6 L i j a h o n a

poslanih u jedanaesti sat posljednje
žetve, kako je opisano u Nauku
i savezima 33:3. U ovom odsjeku,
Gospodin nastavlja u stihovima
5 i 6: »A, zaista, zaista, kažem vam,
da osnovah crkvu ovu i pozvah
je iz pustinje. A tako ću ja sabrati
odabranike svoje s četiri strane svi
jeta, i to sve one koji vjeruju u me,
i slušaju glas moj.« Upravo se ovo
događa diljem svijeta. Naši misio
nari traže one koji će povjerovati
u Isusa Krista i poslušati njegov
glas kako im posvjedoči Duh Sveti.
2. Druga točka koju treba naglasiti jest
jednostavna činjenica da su »svec[i]
crkve Jaganjčeve… narod saveza
Gospodnjega«. To je još jedna neza
pamćena tvrdnja Crkve Isusa Krista
svetaca posljednjih dana. Gospodin
želi da njegova djeca budu u sa
vezu s njim. On je to jasno rekao
Abrahamu u Starom zavjetu kad je
sklopio savez s njim: »Savez svoj
sklapam između sebe i tebe i tvoga
potomstva poslije tebe – Savez svoj
za vjekove: ja ću biti Bogom tvojim
i tvoga potomstva poslije tebe« (Po
stanak 17:7). Starješina Joseph Fiel
ding Smith je rekao: »Velika većina
onih koji postanu članovi Crkve do
slovni su potomci Abrahama kroz
Efrajima, sina Josipova. Oni koji

FOTOGRAFIJA: SESTRA MARY M. KREHBIEL

starješina Gregory L. Krehbiel, predsjednik okruga Hrvatska, ogranak Karlovac

starješina Gregory L. Krehbiel,
predsjednik okruga Hrvatska

nisu doslovni potomci Abrahama i
Izraela moraju to postati, i kada su
kršteni i potvrđeni pricijepljeni su
na stablo i tada primaju sva prava
i povlastice kao baštinici.«1 Ovo je
veličanstveno obećanje svima nama
kao djeci Nebeskog Oca. Apostol
Pavao još više osvjetljava obeća
nje koje primamo kroz ovaj savez
ovim riječima: »Sam Duh svjedoči
zajedno s našim duhom da smo
djeca Božja. Ako smo djeca, onda
smo i baštinici: baštinici Božji, a
subaštnici Kristovi – ako zbilja (kao
što jest) trpimo s njim – da s njim
budemo i proslavljeni« (Rimljanima
8:16-17).

HRVATSKE LOK ALNE STR ANICE

Imajući ove tri točke na umu, slije
dimo vodstvo predsjedništva područja
prihvaćajući naum koji su nam predsta
vili da »pozivamo prijatelje, postanemo
samodostatni i pronađemo pretka«.
Siguran sam da će, budemo li to činili,
moć i utjecaj Gospodina blagosloviti
ovu prekrasnu zemlju i kraljevstvo će
se Božje širiti na čudesan način. ◼
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3. Posljednja točka koju treba na
glasiti najveličanstvenija je od
svih. Nefi je vidio »moć Jaganjca
Božjega kako silazi na svece crkve
Jaganjčeve i na narod saveza Gos
podnjega što je raspršen po svemu
licu zemaljskomu. I bijahu naoru
žani pravednošću i moću Božjom
u velikoj slavi« (1. Nefi 14:14). Što
nam još treba!! Kakvo li je to obe
ćanje!! Dostupna nam je najveća
moć na zemlji.

NOTE:

1. Smith, J. F. (listopad 1923.) »How One
May become of the House of Israel«,
Improvement Era, str. 1149.

NAJDRAŽI STIH

Moj najdraži stih iz Svetih pisama

Kao i ovaj otac, mi također možemo

M

pravio put da izvršimo ono što nam

Danaja Kremerenski, predsjednica Potpornog društva u ogranku Osijek

oj najdraži stih iz Svetih Pisama
je 1. Nefi 3:7: »I dogodi se: Ja,
Nefi, rekoh ocu svome: Poći ću ja
i učiniti ono što mi Gospod zapo
vjedi, jer znadem da Gospod ne daje
zapovijedi sinovima ljudskim, ako im
ne pripravi put da izvrše ono što im je
zapovijedio«. Utješno je i dobro znati
da nam Gospodin pripravlja puteve da
izvršimo svaku zapovijed koju nam je
dao i koju nam daje.
Na primjer, Gospodin daje zapo
vijedi: Voli Boga svim srcem i dušom
i voli bližnjega svoga kao samoga
sebe. On zapravo daje moć da
oprostimo onima koji su nas zlo
stavljali ili vrijeđali. Daje nam čistu
ljubav u srcu!

Sjetimo se Corrie ten Boom
(McMullin, travanj 2010.)1, koja je znala
da nam Gospodin, kada kaže da volimo
našeg neprijatelja, daje i svoju ljubav.
Mogu samo posvjedočiti da Gospodin
daje oprost i čistu ljubav i naravno
Duha Svetoga! Na kraju krajeva Krist je
rekao: »Nitko ne može doći k meni ako
ga ne privuče Otac koji me posla. I ja
ću ga uskrisiti u posljednji dan« (Ivan
6:44) i u Ivanu 6:37-38: »Svaki koga mi
dade Otac doći će k meni. A tko dođe
k meni, sigurno ga neću izbaciti van,
jer ne siđoh s neba da vršim svoju volju,
nego volju onoga koji me posla.«
S druge strane možemo se uzdati
u Nebeskog Oca i osjetit ćemo silnu
ljubav prema Spasitelju i tada ćemo

osjetiti onu čistu ljubav koju nam je
Nebeski Otac dao kako bi nam prije zapovjedio, a to je da opraštamo.

doživjeti opraštanje… poput Corrie
ten Boom.
Naravno, potrebna je naša postojana
i nepokolebljiva spoznaja (vjera jest
nesavršena spoznaja) i naša ustrajnost
do svršetka s čvrstim uzdanjem u
Nebeskog Oca. Stoga volim cijelo Iva
novo evanđelje koje u svakom dijelu
potvrđuje taj stih iz Mormonove knjige.
Pridržavajući se ovih načela moći ćemo
ostvariti život vječni, to jest spoznati
Nebeskog Oca i Isusa Krista. ◼
NOTE:

1. »Our Path of Duty«, biskup Keith B.
McMullin, Opći sabor, travanj 2010.
travanj 2016.
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Sakramentalni sastanak – najvažniji sastanak
Daniel Ašler, drugi savjetnik u predsjedništvu ogranka Zagreb

akramentalni sastanak najvaž
niji je sastanak nedjeljom u
Crkvi. Važan je zbog same uredbe
sakramenta, odnosno, kada se
sakrament poslužuje članovima
ogranka kako bi mogli obnoviti
saveze koje su sklopili na svojem
krštenju.
Kao vijeće ogranka primje
tili smo da smo pomalo počeli
gubiti svetost tog sastanka pa
smo počeli razmišljati kako ga
možemo učiniti svetijim i boljim
iskustvom za članove ogranka i
one koji to nisu. Uveli smo tjedni
list događaja koji je dostupan
svima. U njemu se mogu pročitati
razne zanimljivosti i sve obavijesti
u vezi sa zagrebačkim ogrankom.
Tako smo sa sastanka izbacili
sve što je nevažno kako bismo
se usredotočili na Svetoga Duha,
Krista i sakrament.
Također, spoznali smo kako
je potrebno da svatko dođe petna
est minuta ranije u crkvu kako bi se
prisutni mogli duhovno pripremiti
za iskustvo koje ih čeka. Na taj način
mogu imati nezaboravno iskustvo
koje će ih pratiti tijekom cijelog tjedna,
pa možda i života. Ali nije bitno
samo doći ranije, nego i u tišini sjesti
i promišljati o sakramentu i Spasite
lju, i primjerice otvoriti Sveta pisma
H8 L i j a h o n a

Neka sakrament bude u središtu našeg
nedjeljnog štovanja tako da sakramentalni sastanak može biti iskustvo koje
ćemo pamtiti dugo vremena.

i pročitati odlomak ili možda izreći
kratku molitvu u sebi. Sve su te male
stvari počele pomalo mijenjati ljepotu
sakramentalnog sastanka.
Budući da smo znali kako je i
na nama, kao vodstvu, da neke loše
navike zamijenimo boljima, počeli
smo se pridržavati ovih malih nepisa
nih pravila i uvidjeli smo promjenu u
nama, ali i u članovima ogranka. Kada

su drugi vidjeli da mi sjedimo u
tišini i da glazba, koja označava
skori početak sastanka, lagano
svira, polako su sjeli i u tišini če
kali da početak sastanka. Sakra
mentalni sastanak počeo je biti
predivno iskustvo i postao je moj
najdraži nedjeljni sastanak.
Ljepoti sakramentalnog sa
stanka doprinijela su i djeca Male
škole kada su nas, jedne nedjelje,
počastila kratkim prikazom o
tome što su naučila te godine te
koliko je i njima važan Spasitelj.
Bilo je divno slušati kako govore
o Spasitelju i o počecima našeg
svijeta. Jer uistinu, oni su bili u
nazočnosti Nebeskoga Oca ranije
od nas i imaju mogućnost govoriti
o evanđelju na poseban način.
Pokušajmo svi pridonijeti
tome da svaki sakramentalni
sastanak bude najvažniji sasta
nak tjedna i iskustvo koje ćemo
pamtiti dugo vremena. ◼

Na internetu
Službene internetske
stranice Crkve:

www.crkvaisusakrista.hr
www.mormon.org/hrv
www.fb.com/mormoni.hr ◼
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