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Пре неколико година седео сам у просторији 
Храма Солт Лејк где се Прво председништво 
и Веће дванаесторице апостола састају једном 

недељно. Гледао сам према зиду наспрам Првог пред-
седништва и на њему посматрао портрете свих пред-
седника Цркве.

Док сам гледао у њих, моје претходнике –  од  
пророка Џозефа Смита (1805- 1844) до председника 
Гордона Б. Хинклија (1910- 2008) -  помислио сам: „Како 
сам захвалан за вођство сваког од њих.”

То су велики мушкарци који се никада нису коле-
бали, никада посртали и никада нису разочарали. То 
су мушкарци Божји. Док размишљам о савременим 
пророцима које сам познавао и волео, подсећам се 
на њихове животе, њихове особине и њихова надах-
нута учења.

Председник Хибер Џ. Грант (1856- 1945) би је пред-
седник Цркве у време мог рођења. Док размишљам о 
његовом животу и учењима, верујем да је особина која 
је увек красила председника Гранта била упорност -  
упорност у ономе што је добро и племенито.

Председник Џорџ Алберт Смит (1870- 1951) био је 
председник Цркве у време када сам служио као бискуп 
свог одељења у Солт Лејк Ситију. Био је свестан да се 
одвија велико надвлачење конопца између Господа 
и непријатеља. „Ако останете на Господњој страни 

линије,” поучио је, „бићете под његовим утицајем 
и нећете имати жељу да грешите.” 1

Да служим као члан Већа дванаесторице позван сам 
1963. године од стране председника Дејвида О. Меке-
ја (1873- 1970). Својим начином живота поучавао је о 
обзиру према другима. „Истинско хришћанство,” рекао 
је, „је љубав на делу.” 2

Председник Џозеф Филдинг Смит (1876- 1972), један 
од најплоднијих писаца Цркве, као водеће начело у 
свом животу имао је јеванђеоско проучавање. Без пре-
станка је читао Света писма и боље од икога кога сам 
познавао био је упознат са учењима и доктринама на 
њиховим страницама.

Председник Харолд Б. Ли (1899- 1973) служио је као 
председник мог кочића када сам био дечак. Његов 
омиљен цитат је: „Стојте на светим местима и не мичи-
те се.” 3 Охрабривао је свеце да поступају у складу са 
шаптајима Светог Духа и да се одазивају на њих.

Верујем да је водеће начело председника Спенсера 
В. Кимбала (1895- 1985) била посвећеност. Био је пот-
пуно, недвосмислено посвећен Господу. Такође је био 
посвећен животу по Јеванђељу.

Када је председник Eзра Taфт Бенсон (1899- 1994) 
постао председник Цркве, позвао ме је да служим као 
други сватник у Првом председништву. Његово водеће 
начело је била љубав утемељена у његовом омиљеном 
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цитату, речима Спаситеља: „Какви, дакле, људи морате 
бити? Заиста, кажем вам, онакви као што сам jа.” 4

Председник Хауард В. Хантер (1907- 1995) био је осо-
ба која је увек тражила најбоље у другима. Увек је био 
љубазан. Увек је био скроман. Била ми је повластица да 
служим као његов други саветник.

Председник Гордон Б. Хинкли поучавао нас је да 
дајемо све од себе. Износио је моћно сведочанство о 
Спаситељу и Његовој мисији. Поучавао нас је са љуба-
вљу. Служити као његов први саветник била ми је част 
и благослов.

Спаситељ шаље пророке зато што нас воли. На 
генералној конференцији овог октобра, врховне власти 
Цркве ће поново имати повластицу да деле Његову 
реч. Тој одговорности приступамо са великом озбиљно-
шћу и понизношћу.

Колико смо благословени што је обновљена Црква 
Исуса Христа на Земљи данас и што је Црква утеме-
љена на стени откривења. Стална откривења су сама 
суштина Јеванђеља Исуса Христа.

Надам се да ћемо се припремити да примимо лично 
откривење које обилно долази током генералне конфе-
ренције. Нека нам се срца испуне дубоком одлучношћу 
када подигнемо руке да подржимо живе пророке и 
апостоле. Будимо просветљени, уздигнути, утешени и 
охрабрени док будемо слушали њихове поруке. Надам 
се да ћемо бити спремни да се поново посветимо 
Господу Исусу Христу -  Његовом Јеванђељу и Његовом 
делу -  и живимо са обновљеном решеношћу да држимо 
Његове заповести и чинимо Његову вољу.

НАПОМЕНЕ
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стр. 191.
2. Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (2003), стр. 181.
3. Учење и завети 87:8.
4. 3. Нефи 27:27.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Монсон дели моћне лекције које је 
научио од пророка пре њега. Такође нас подсећа да 
„Спаситељ шаље пророке зато што нас воли.” Док 
будете послуживали онима које поучавате, можете 
поразговарати о томе како су пророци и апостоли 
знаци Божје љубави према нама. Поделите савете из 
једног од претходних обраћања председника Монсо-
на на генералној конференцији. Позовите оне које 
поучавате да се припреме за генералну конференци-
ју читањем говора који су их нарочито надахнули и 
помогли има да осете Спаситељеву љубав.

МЛАДИ
Хвала ти Боже на пророку

Како је наш пророк, Томас С. Монсон, утицао на 
вас? Чега ћете се највише сећате у вези са њим? У 

свом дневнику запишите нешто о председнику Монсо-
ну и његовом животу –  углавном опис утицаја сваког 
пророка кога он помиње.

Можда ћете желети да изаберете његов омиљени 
цитат и запишете га на месту на коме га можете често 
виђати, попут школске фасцикле или напомене у вашој 
соби. Можете чак сликати цитат и поставити га за 
позадину свог телефона! Сваки пут када видите цитат, 
сетићете се важности живог пророка и подсетити се да 
је он ту да нас воли и води у данашњем времену.

Музику за „Хвала Ти Боже на пророку” можете  
преузети на lds .org/ go/ 9176.

ДЕЦА
Пророци нас воде ка Христу

Спаситељ нам даје пророке зато што нас воли. 
Слеђење пророка нам помаже да бирамо исправ-

но. Које две ствари можете чинити да бисте следили 
пророка.
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„И Господ прозва народ свој 
Сион, јер беху они једнога 

срца и једне мисли, и живљаху 
у праведности. И не беше међу 
њима ниједног сиромаха” (Moјсије 
7:18). Како можемо постати једно?

Старешина M. Расел Балард из 
Већа дванаесторице апостола је 
рекао: „У корену енглеске речи 
помирење налази се реч један. 
Када би цело човечанство то разу-
мело, никада не би било никога 
ко би био забринут, без обзира на 
узраст, расу, пол, веру, друштвено 
или економско стање. Тежићемо 
да опонашамо Спаситеља и 
никада нећемо бити нељубазни, 
равнодушни, непристојни или 
неосетљиви према другима.” 1

Председник Хенри Б. Ајринг, 
први саветник у Првом председ-
ништву, поучио је: „Када људи 
имају Духа уз себе, могу очеки-
вати склад. . . Божји Дух никада 
не изазива сукоб (видети 3. Нефи 
11:29). . . Он води до личног мира 

Једног срца

и осећања јединства са другима.” 2

Говорећи о породичним иза-
зовима, Карол М. Стивенс, која 
је служила као прва саветница у 
врховном председништву Пот-
порног друштва, рекла је: „Никада 
нисам доживела развод, бол и 
несигурност који прате занемари-
вање, или одговорности које иду 
уз самохрану мајку. Нисам искуси-
ла смрт детета, неплодност, или 
привлачност према истом полу. 
Нисам подносила злостављање, 
патила од хроничне болести или 
зависности. Нисам бпролазила 
кроз та искушења.

. . . Али, кроз сопствене про-
вере и искушења. . .  добро сам 
упознала Онога који све разу-
ме. . .  Поред тога, искусила сам 
све смртничке провере које сам 
управо поменула кроз призму 
ћерке, мајке, баке, сестре, тетке, 
и пријатељице.

Прилика коју имамо као ћерке 
Божје које држе завете није само 

да учимо из сопствених изазова; 
она извире из наше емпатије и 
саосећања док подржавамо дру-
ге чланове Божје породице у 
њиховим борбама као што смо 
се заветовале да ћемо чинити.” 3

Додатни стихови и 
информације
Joван 17:20- 23; Eфесцима 4:15; 
Moсија 18:21- 22; 4. Нефи 1:15; 
reliefsociety .lds .org
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите надахнуће да бисте знале 
шта треба да поделите. Како ће разумевање сврхе Потпорног друштва 
припремити ћерке Божје за благослове вечног живота?

Размислите о следећем:
Како нам међусобно јединство 
помаже да постанемо једно са 
Богом?

Вера, продица, помоћ


