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Мормонова књига 
као лични водич

Сви ми у својим најбољим тренуцима осећамо 
жељу да се вратимо кући да живимо са Богом. 
Он нам је подарио свог Љубљеног Сина, 

нашег Спаситеља да нам обезбеди пут и поучи нас 
како да Га следимо. Дао нам је пророке да покажу тај 
пут.  Пророк Џозеф Смит је био надахнут да преведе 
пророчке записе, а то је Мормонова књига. Она је 
наш сигуран водич на путу кући према Богу.

Џозеф Смит је о тој драгоценој књизи рекао: „Браћи 
сам рекао да jе Мормонова књига наjисправниjа од свих 
књига на земљи и камен темељац наше вероисповести, 
и да ће човек бити ближи Богу придржавајући се 
њених поука, него било коjе друге књиге.” 1

Поуке из Мормонове књиге су Божје заповести. 
Неке од њих су директне заповести које је Спаситељ 
дао преко својих пророка у вези са оним што треба 
да чинимо и шта треба да постанемо. Мормонова 
књига нам даје Спаситељев пример како бисмо увећали 
нашу веру и одлучност да будемо послушни Његовој 
заповести да Га следимо. Књига је испуњена Христовим 
учењима за наше вођство. Следи пример из 2. Нефија:

„И он [Исус] рече деци човечјој: Следите ме. Стога, 
љубљена браћо моја, можемо ли следити Исуса 
уколико нисмо вољни да држимо заповести Очеве?

А Отац рече: Покајте се, покајте се, и крстите се у 
име Љубљеног Сина мога” (2. Нефи 31:10–11).

Књига објашњава да морамо примити Светог Духа 

као крштење огњем да би нам помогао да останемо на 
тесном и узаном путу. Поучени смо да се морамо увек 
молити у име Христово, да не малакшемо, и будемо ли 
чинили тако, имамо обећање: „Стога, морате хрлити 
напред с постоjаношћу у Христу, имаjући савршен 
одсjаj наде и љубави према Богу и свим људима. Стога, 
будете ли хрлили напред, гостећи се речjу Христовом, 
и истраjете до краjа, гле, овако говори Отац: Имаћете 
вечни живот” (2. Нефи 31:20).

Мормонова књига у чудесној проповеди цара 
Венијамина јасно износи шта значи љубав према 
Богу и свим људима. Када се наша природа промени 
моћу Помирења и нашом истрајном послушношћу 
заповестима, бићемо испуњени Божјом љубављу 
(видети Moсија 4:1–12).

Мормонова књига нам даје и уверење да можемо 
бити тако прочишћени у овом животу да више 
нећемо имати жељу да чинимо зло (видети Moсија 
5:2). Та нада нам даје храброст и утеху док се Сотона 
труди да нас искушава и обесхрабри на нашем путу.

Сваки пут када читам чак и неколико редака из 
Мормонове књиге, осећам да моје сведочанство о 
истинитости ове књиге јача, да Исус јесте Христ, да 
Га можемо следити до куће и да оне које волимо 
можемо повести кући са нама. Она је за мене књига 
над књигама. Она је Божjа реч.

Молим се да се ми и они које волимо можемо 
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свакодневно дубоко напајати из ње. Сведочим у име 
Исуса Христа да је она истински водич.

НапомеНа
 1. Учења председника Цркве: Џозеф Смит  (2007. год.), стр. 64.

Учење из Ове пОрУке

 „када користимо света писма и речи пророка 
последњих дана као извор свог нашег 

поучавања, призивамо духа да сведочи. то у наше 
поучавање уноси ‘моћ божју за уверавање људи’ 
(уиз 11:21)” (Teaching, No Greater Call [1999. год.], 
стр. 51). размислите о томе да прочитате суштину 
из поруке председника ајринга, укључујући изјаву 
Џозефа смита  o мормоновој  књизи. Позовите 
чланове породице да испричају како им примена 
учења из мормонове књиге помаже да се 
приближе богу.

„када ученици разговарају о начелима из светих 
писама, развијају вештине које су им потребне за 
њихово лично проучавање светих писама” (Teaching, 
No Greater Call, стр. 54). размислите о томе да из 
ове поруке прочитате стихове који се односе на 
начела којима  поучавају, потражите та начела и 
поразговарате о њима.

ОмлАдинА
моја мормонова књига
Од Хилари Холбрук

у августу 2005. године, када је председник 
гордон б. Хинкли (1910–2008) упутио изазов 

члановима Цркве да прочитају мормонову књигу до 
краја године, обећала сам себи да ћу је прочитати 
целу. биле су ми познате приче из мормонове 
књиге, али је никада нисам прочитала целу. сада сам 
намеравала да одржим своје обећање.

била сам поучена да примењујем света писма у 
свом животу и учиним их веома личним. тако сам 
током читања на маргинама страница записивала 

оно што сам сматрала да је главна идеја одломка. 
такође сам подвлачила понављане речи и реченице 
како бих их истакла.

своје име сам стављала поред имена из светих 
писама како бих се подсетила да су речи које је бог 
говорио другима намењене и мени. на пример, 
у 2. нефију 2:28 записала сам своје име:  „и ево, 
[Хилари], ја бих да погледате на великог Посредника 
и послушате велике заповести Његове.” што сам 
више присвајала мормонову књигу, постајала сам све 
заинтересованија да је читам сваки дан.

док сам је свакодневно читала, моје молитве су 
постале искрене и личне. такође сам могла да се 
усредсредим на своје часове и следим подстицаје 
духа да се дружим са другима. Последње вечери у 
години завршила сам са читањем мормонове књиге.

тада сам схватила колико је важно да се поред 
других светих писама прочита цела мормонова књига, 
и желим да то учиним још много пута у свом животу.

децА
водич који нам помаже да 
стигнемо кући

како бисте се осећали да се изгубите и не знате 
како да стигнете кући, својој породици? да ли 

бисте били срећни да можете да следите некога ко би 
могао да вам покаже пут? Председник ајринг каже да 
је мормонова књига попут водича који нам помаже 
да се вратимо кући код небеског оца.

доле се налазе неке ствари које нам мормонова 
књига поручује да треба да чинимо да бисмо се 
вратили кући. Прочитајте 2. нефи 31:10, 11, 20. испод 
сваке реченице дате испод напишите одговарајући 
стих из мормонове књиге. биће потребно да један од 
стихова користите два пута.

Покајте се и крстите се.
имајте живу наду.
волите бога и све људе.
следите исуса.
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наша одговорност да негујемо  
младу генерацију
Проучите овај материјал и ако је прикладно поразговарајте о томе са сестрама које 
посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи да ојачате ваше сестре и да Потпорно 
друштво учините активним делом свог живота.

Из Светих писма: Приче 
Соломунове 22:6; Посланица 
Ефесцима 6:4; Eнош 1:1; Aлма 
53:20–21; 56:47; 57:27

без неге, наша млада генерација 
може бити у опасности да 

постане попут оне описане у 
Moсија 26. Многи млади нису 
веровали у предања својих очева 
и удаљили су се од своје вере, 
оставши такви заувек. Наша млада 
генерација могла би да буде исто 
тако заведена ако не препозна 
своју улогу у плану Небеског Оца.

Стога, шта је то што ће младу 
генерацију одржати безбедном? 
Ми у Цркви учимо о спасоносним 
начелима, а та начела су породична 
начела, начела која ће младој 
генерацији помоћи да оснује 
породицу, поучава ту породицу и 
припреми је за обреде и завете—а 
онда ће следећа генерација 
поучавати следећу, и тако даље. 

Као родитељи, вође и чланови 
Цркве, припремамо ову генерацију 
за благослове Аврамове, за храм. 
Имамо одговорност да разјаснимо 
кључне тачке учења које се налазе 
у прогласу о породици. Улоге и 
одговорности мајки и очева су 
вечне. Свако од нас је задужен 
било за мушку или женску 
половину плана.

То учење можемо поучавати 
у сваком окружењу. О браку и 
породици морамо говорити са 
поштовањем. Из нашег примера 
млада генерација може стећи 
велику наду и разумевање—не 
само из наших речи него и 
из начина на који гледамо и 
подстичемо породични дух.
Џули Б. Бек, врховна председница 
Потпорног друштва.

Из наше историје
Обраћајући се сестрама 

Потпорног друштва, 23. септембра 
1995. године, председник Гордон Б. 
Хинкли jе рекао: „Свет у коме 
живимо је свет збрке, поремећених 
вредности. Продорни гласови 
нас маме да чинимо многе 
ствари како бисмо изневерили 
одавно успостављене стандарде 
понашања.” 1 Председник Хинкли 
је затим наставио да представља 
сестрама, Цркви и коначно свим 
људима „Породица: Проглас свету.”

У годинама које су следиле 
овај пророчки документ је 
преведен на многе језике и 
расподељен вођама света. Он 
позива грађане и надлежна 
лица у владама „да потпомажу 
ове мере осмишљене ради 
подупирања и jачања породице 

као основне jединице друштва.” 2

Проглас је постао темељ 
уверења о породици светаца 
последњих дана, изјава које се 
можемо чврсто држати и знати 
да применом њених поука јачамо 
своје породице и домове.

НапомеНе
 1. Гордон Б. Хинкли „Stand Strong against the 

Wiles of the World,” Ensign, нов. 1995. год., 
стр. 99.

 2. Видети „Породица: Проглас свету,“ 
Liahona, окт.  2004. год., стр. 49.

Шта ја могу да учиним?
1. како могу помоћи 
својим сестрама да користе 
„Породица: Проглас свету” у 
бризи око младе генерације? 
можете размислити о томе 
да сестрама дате примерак 
прогласа и помогнете им 
да одреде и обележе оне 
одломке који најбоље 
поучавају кључном учењу.

2. како могу да негујем 
младу генерацију? можете 
размислити о томе да се 
приближите оним члановима 
вашег одељења, огранка, 
породице или заједнице 
којима могу користити ваша 
пажња и љубав.

За више информација идите на 
www.reliefsociety.lds.org.

Вера • Породица • Помоћ
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