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Зашто су нам 
потребни пророци?

Будући да Небески Отац воли своју децу, није 
их пустио да кроз овај живот корачају без 
усмерења и вођства. Учења нашег Небеског 

Оца нису обична, предвидива, попут оних које  мо-
жете пронаћи у књигама из локалне књижаре. Она 
представљају мудрост свемогућег, свезнајућег небе-
ског Бића које воли своју децу. У Његовим речима се 
налазе вековне тајне —кључ за срећу у овом животу 
и у свету који ће доћи.

Небески Отац објављује ову мудрост својој деци 
на земљи преко својих слугу пророка (видети Aмос 
3:7). Још од Адамових дана, Бог се обраћа својој 
деци преко именованих пророка који су задужени 
да другима објављују Његову вољу и савет. Пророци 
су надахнути учитељи и увек су посебни сведоци 
за Исуса Христа (видети УИЗ 107:23). Пророци не 
говоре само људима свог времена, него људима свих 
времена. Њихови гласови одзвањају кроз векове као 
сведочанство о Божјој вољи за Његову децу.

Ни данас није другачије него у прошлости. Господ 
данас не воли људе ништа мање него што их је волео 
у прошлости. Једна од величанствених порука обнове 
Цркве Исуса Христа  је та да Бог и даље говори својој 
деци! Није сакривен на небесима, него говори данас 
као што је то чинио и у древна времена.

Већина онога што Господ објављује својим 

пророцима има за циљ да спречи нашу жалост, како 
појединаца тако и друштва. Када Бог говори, чини то 
да би поучио, надахнуо, прочистио и упозорио своју 
децу. Када појединци и друштво игноришу упуства 
свог Небеског Оца, чине то ризикујући искушења, 
муке и тегобе.

Бог воли сву своју децу. Из тог разлога се заузима 
за нас преко својих пророка. Као што ми желимо 
оно што је најбоље за наше вољене, Небески Отац 
жели оно што је најбоље за нас. Из тог разлога су 
Његова упутства толико важна и понекад неодло-
жна. Због тога нас ни данас не напушта, него нам 
и даље објављује своју вољу преко својих пророка. 
Наша судбина и судбина нашег света зависе од тога 
колико слушамо и обазиремо се на реч коју Бог обја-
вљује својој деци.

Божје непроцењиве поуке за људски род налазе се 
у Библиjи, Мормоновој књизи, Учењу и заветима и 
Драгоценом бисеру. Поред тога, Господ нам говори 
и преко својих слугу, као што ће то поново чинити 
на следећој генералној конференцији.

Све оне који се питају да ли је то могуће —мо-
жда се питајући, „Да ли је могуће да нам Бог го-
вори данас?”—свим срцем позивам да „дођете и 
видите” ( Jев. по Јовану 1:46). Читајте Божју реч која 
се налази у Светим писмима. Слушајте генералну 
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конференцију уха спремног да чује Божји глас преко 
Његових пророка последњих дана. Дођите, чујте, и 
видите својим срцем! Јер, ако тражите „срца искре-
ног, са правом намером, имајући веру у Христа, [Бог] 
ће вам моћу Светог Духа објавити истину о томе” 
(Moрони 10:4). Преко Његове моћи знам да Исус 
Христ живи и да води своју Цркву преко живог про-
рока, а то је председник Томас С. Монсон.

Браћо и сестре, Бог нам заиста говори данас. Он 
жели да сва Његова деца чују Његов глас и по-
слушају га. Ако чинимо тако, Господ ће нас веома 
благословити и штитити нас, у овом животу као и у 
световима који ће доћи.

ОМЛАДИНА
Вођени живим пророком
Од Кристи Рипе

Када сам имала 16 година, имала сам прилику да 
први пут лично присуствујем генералној кон-

ференцији. Моја породица је живела у западном 
Орегону, у САД, па смо аутом одпутовали у Јуту 

како бисмо присуствовали генералној конферен-
цији и одвели мог старијег брата  у центар за обуку 
мисионара.

Отишла сам на конференцију са жељом да ме 
Свети Дух поучи. На крају сам примила објаву од 
Духа коју вероватно не бих примила да се нисам 
припремила.

Током једног заседања сви су устали и заједно  
отпевали химну „Guide Us, O Thou Great Jehovah” 
(Води нас, о велики Јехова). Док смо певали имала 
сам јасан утисак да треба да погледам по Конферен-
цијском центру. Учинила сам то и била дирнута сна-
гом јединства на хиљаде људи када смо сви подигли 
наше гласове у славу Бога.

Тада сам сеосећала попут Нефија када је имао ви-
зију о стаблу живота, јер Дух ми је рекао: „Погледај” 
(видети 1. Нефи 11–14). Погледала сам председника 
Томаса С. Монсона и осетила да јединство у Цркви 
постоји јер нас води живи пророк. Сведочанством 
Светог Духа знам да је председник Монсон истински 
пророк нашег времена, и знам да Исус Христ води ову 
Цркву преко њега.
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Ми смо ћерке нашег Оца на 
Небу. Он нас познаје, воли 

и има план за нас. Део тог плана 
обухвата долазак на земљу да би-
смо научиле да разликујемо добро 
од зла. Када одлучимо да држимо 
Божје заповести, поштујемо Га 
и потврђујемо свој идентитет 
Божјих ћерки. Потпорно друштво 
нам помаже да имамо на уму то 
божанско наслеђе.

Потпорно друштво и његова 
историја нас јачају и подржавају. 
Џули Б. Бек, врховна председница 
Потпорног друштва, је рекла: 
„Као Божје ћерке, припремате се 
за вечнe службе и свака од вас 
има идентитет, природу и одго-
ворности жене. Успех породице, 
заједнице, ове Цркве и драгоценог 
плана спасења зависе од ваше 
верности. . . . Намера [нашег Небе-
ског Оца] је да Потпорно друштво 
помогне у изградњи Његовог на-
рода и припреми их за благослове 
храма. Успоставио [Потпорно 
друштво] како би усмерио своје 
ћерке ка Његовом делу и како би 
могао да рачуна на њихову помоћ 
у изградњи Његовог царства и 
јачању домова у Сиону.” 1

Наш Отац на Небу дао нам је 
посебан задатак да бисмо по-
могле у изградњи Његовог цар-
ства. Такође нас је благословио 
духовним даровима који су нам 
потребни да бисмо обавиле тај 
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Ћерке у мом царству
Проучите овај материјал и, ако је прикладно, поразговарајте о њему са сестрама 
које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи да ојачате ваше сестре  
и да Потпорно друштво учините активним делом свог живота.

посебан задатак. Преко Потпор-
ног друштва имамо прилике да 
користимо наше дарове да јачамо 
наше породице, помажемо онима 
којима је потребна помоћ и учимо 
како да живимо као следбенице 
Исуса Христа.

Председник Дитер Ф. Ухдорф, 
други саветник у Првом председ-
ништву, рекао је о следбеништву: 
„Када стрпљиво ходамо путем 
следбеништва, показујемо себи 
меру своје вере и своје спремно-
сти да прихватимо Његову вољу,  
а не нашу.” 2 

Имајмо на уму да смо Божје 
ћерке и настојмо да живимо као 
Његове следбенице. Када чинимо 
тако, помажемо у изградњи Божјег 
царства овде на земљи и поста-
јемо достојне да се вратимо у 
Његово присуство.

Из наше историје
28. априла 1842. године, про-

рок Џозеф Смит је рекао сестрама 
Потпорног друштва: „Сада се на-
лазите у ситуацији у којој можете 
поступати у складу са оним сао-
сећањем које је Бог усадио у [вас]. 
. . . Ако живите у складу са својим 
привилегијама, анђели не могу да 
вам не буду сарадници.” 3

Потврђујући моћ Потпорног 
друштва да служи другима и по-
маже појединцима да увећају веру, 
Зајна Д. Х. Јанг, трећа врховна 

председница Потпорног друштва, 
обећала је сестрама 1893. године: 
„Ако зароните у дубине свога 
срца наћи ћете, уз помоћ Духа  
Господњег, драгоцени бисер,  
сведочанство о овом делу.” 4
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Шта ја могу да учиним?
1. Како могу помоћи својим 
сестрама да досегну свој потен-
цијал Божјих ћерки?

2. Како у свом животу могу 
применити савет и упозорења 
који су дати женама у Учењу и 
заветима 25?

За више информација посетите 
страницу reliefsociety .lds .org.
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Вера, породица, помоћ

Из Светих писма:
Књ. пророка Захарија 2:10; 

Учење и завети 25:1, 10, 16; 
138:38–39, 56; “Породица:  
Проглас свету,” (Liahona и Ensign, 
нов. 2010. год., стр. 129)


