
1

Драгоцена обећања из 
Мормонове књиге

Пре много година стaјао сам поред постеље 
једног младог оца док је лебдео између 
живота и смрти. Његова забринута жена и 

њихово двоје деце стајали су у близини. Ухватио ме 
је за руку и молећивог погледа рекао: „Бискупе, знам 
да умирем. Кажите ми шта ће бити са мојим духом 
када умрем.”

Помолио сам се у себи за небеско вођство и 
на ормарићу поред кревета приметио комплет са 
Мормоновом књигом, Учењем и заветима и Драгоце-
ним бисером. Посегнуо сам за књигом и прелистао 
странице. Изненада сам открио да сам се без икакве 
намере зауставио код 40. поглавља књиге Алмине у 
Мормоновој књизи. Прочитао сам му следеће речи:

„Гле, анђео ми обзнани да се духови свих људи, 
чим напусте ово смртно тело, . . . враћају кући оном 
Богу који им живот даде.

И . . . да се духови оних који су праведни примају 
у стање среће, које се зове рај, стање починка, стање 
мира, где ће се одморити од свих тешкоћа и брига и 
жалости” (Aлма 40:11–12).

Док сам читао о васкрсењу, лице младог човека се 
озарило и осмехнуо се. По завршетку своје посете, 
опростио сам се са овом драгом породицом.

Потом сам на сахрани видео супругу и децу. 

Сетио сам се оне вечери када је млади човек молио 
за истину и из Мормонове књиге чуо одговор на 
своје питање.

Из Мормонове књиге долазе и друга драгоцена 
обећања мира, слободе и благослова ако будемо 
„служили Богу те земље, који је Исус Христ” (Eтер 
2:12).

Са њених страница долази обећање о „бескрајној 
срећи” „оних који држе заповести Божје. Јер гле, 
благословени су они у свему, и у временском и у 
духовном” (Moсија 2:41).

Са њених страница долази обећање о „несхва-
тљивој радости” оних који постану „оруђе у рукама 
Божјим” у спасавању Његових драгоцених синова и 
кћери (Aлма 28:8; 29:9).

Са њених страница долази обећање да ће расе-
јани Израел бити сабран—дело у које се укључујемо 
својим великим мисионарским напорима широм 
света (видети 3. Нефи 16; 21–22).

Са њених страница долази обећање да ће наше 
породице бити благословене када се молимо Оцу у 
свето име Исуса Христа (видети 3. Нефи 18:21).

Пручавањем њених страница испуњава се про-
рочко обећање да ће „у ваше животе и ваше домове 
ући додатна мера Духа Господњег, снажниjа одлука 
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да ходате у послушности Његовим заповестима и 
jаче сведочанство о живоj стварности Сина Божjег.” 1

Са страница Мормонове књиге долази и Моро-
нијево обећање да преко молитве, праве намере, и 
вере у Христа, можемо знати да су та обећања исти-
нита „моћу Светог Духа” (видети Moрони 10:4–5).

Са осталим пророцима последњих дана сведочим 
о истинитости ове „најисправније од свих књига на 
земљи,”  2 а то је Мормонова књига, још једно сведо-
чанство о Исусу Христу. Њена порука пружа се зе-
мљом и својим читаоцима даје знање о истини. Моје 
сведочанство је да Мормонова књига мења животе. 
Нека је свако од нас стално чита. Радосно делимо 
наша сведочанства о њеним драгоценим обећањима 
са свом Божјом децом.

НАПОМЕНЕ
1. Гордон Б. Хинкли „A Testimony Vibrant and True,” Liahona, август 

2005. год., стр. 6.
2. Учења председника Цркве: Џозеф Смит (2007. год.), стр. 64.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

У Светим писмима „налазимо начела истине 
која ће решити сваку забуну, сваки проблем и сваку 
недоумицу са којом ће се људска породица суочити” 
(Teaching, No Greater Call [1999. год.], стр. 51). Док бу-
дете делили поруку председника Монсона са породи-
цом, замолите их да ослушкују „драгоцена обећања” 
која он наводи из Мормонове књиге. Могли бисте 
поделити неко обећање из Мормонове књиге које је 
значајно за вас.
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У Мормоновоj књизи читамо  
о две хиљаде примерних 

младића коjи су били веома  
храбри, одважни и снажни.  
„Да, беху они мушкарци истине 
и разборитости jер беху поуча-
вани да држе заповести Божjе 
и усправно ходаjу пред Њим” 
(Aлма 53:21). Ови верни мла-
дићи одали су признање својим 
мајкама—својим примерима и 
учитељицама.

Мајке Хеламанових ратника 
живеле су у време другачије од 
нашег. Њихове околности су 
биле тешке и опасне, и млади су 
се позивали да бране физичку и 
духовну слободу. Данас живимо 
у свету у коме „рат ниjе с крвљу 
и с телом, већ са поглаварима и 
властима, и с управитељима таме 
овог света, с духовима пакости ис-
под неба” (Посл. Ефесцима 6:12).

Изазовна времена захтевају јаке 
родитеље и примере да поучавају 
истини коју су знали Хеламанови 
ратници: „Бог ће их избавити не 
посумњају ли” (Aлма 56:47). Поу-
чавање и показивање ове истине 
на примеру данас захтева опрез. 
Међутим, не треба да се плашимо. 
Када знамо ко смо ми и ко jе Бог, 
и склопиле смо завете са Њим, 
имаћемо—попут мајки тих рат-
ника—велики утицаj добра.

Највероватније је већина од 
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Ако не посумњамо
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.

2060 Хеламанових ратника била 
под утицајем својих мајки. Али 
те мајке нису деловале саме. 
Заједно са другим праведним 
мушкарцима и женама, ове мајке 
морале су да уједине своју веру и 
пример како би поучавале моћи 
завета. Млади тог времена ра-
зумели су завет који су њихови 
родитељи склопили да не улазе у 
рат. Чак и када се чинило немо-
гућим, брижни Небески Отац је 
отварао путеве тим родитељима 
како би одржали свој завет—и 
сачували своју слободу (видети 
Aлма 56:5–9). И ми исто тако 
морамо поштовати наше завете 
како би деца и омладина—наша 
сопствена деца и она из нашег 
одељења, огранака, суседства и 
заједница—разумела и подржала 
држање завета.

Када поштујемо наше завете, 
Небески Отац нам може припре-
мити пут. Треба да живимо по 
нашим заветима у потпуности.  
Можемо, на пример, бити верни 
у молитви, проучавању Светих 
писама, поседовању храмске 
препоруке, скромном одевању, 
поштовању Шабата. Када чи-
нимо тако, наша деца ће знати 
и моћи ће да кажу: „Не сумњамо 
да мајке наше то знају” (Aлма 
56:48).

Светице последњих дана које 

знају да њихова снага долази од 
Господњег помирења не одустају  
током времена тешкоћа и обес-
храбрења. Као особе које држе 
завете, истичемо се у подржавању 
и заштити деце и младих како  
бисмо једног дана могле рећи 
овој младој генерацији: „Никад  
не видех толико храбрости” 
(Aлма 56:45).
Џули Б. Бек, врховна председница 
Потпорног друштва.

Шта ја могу да учиним?
1. Како могу помоћи својим 
сестрама да је препознају и 
поступају у складу са моћу коју 
имају како би утицале на младу 
генерацију?

2. Какво надахнуће ћу наћи у 
Мормоновој књизи како бих 
одговорила на изазове са ко-
јима се суочавам данас?

За више информација посетите 
страницу www .reliefsociety .lds .org.
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Из Светих писма:
Aлма 53;56–58


