
Subotnje jutarnje zasjedanje 

 

opći sabor 

 

Subotnje jutarnje zasjedanje 

 

2. listopada 2010. 

 

Poslušnost prorocima 

 

proroci 

 

objava 

 

poslušnost 

 

opći sabor 

 

Poslušnost prorocima 

 

starješina Claudio R. M. Costa 

 

iz predsjedništva Sedamdesetorice 

 

Kako li je veliki blagoslov imati proroka u naše vrijeme!  

 

Ja sam obraćenik u Crkvu.  Toliko sam zahvalan što je Bog odgovorio na moje molitve i dao mi 
znanje i snažno svjedočanstvo da je Joseph Smith Božji prorok.  

 

Prije nego što sam se odlučio krstiti u Crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana, proučio sam 
izvatke iz povijesti Josepha Smitha.  Molio sam se nakon pažljivog čitanja svakog odlomka.  Ako 
biste željeli sami to učiniti, možda će vam trebati 14 sati.  

 



Nakon što sam čitao, razmišljao i molio se, Gospodin mi je dao uvjerenje da je Joseph Smith bio 
njegov prorok.  Svjedočim vam da je Joseph Smith prorok, i zato što sam primio ovaj odgovor od 
Gospodina, znam da su svi njegovi nasljednici također proroci.  Kako li je veliki blagoslov imati 
proroka u naše vrijeme!  

 

Zašto je važno imati živuće proroke koji će voditi istinitu Crkvu Isusa Krista i njezine članove?  

 

U vodiču Guide to the Scriptures nalazimo definiciju riječi prorok:  »Čovjek koji je pozvan od 
Boga i govori za Boga. Kao glasnik od Gospodina, prorok prima zapovijedi, proroštva i objave od 
Boga« (»Prophet«, scriptures.lds.org; vidi i Bible Dictionary, »Prophet«).  

 

Veliki je blagoslov primati riječ, zapovijedi i vodstvo od Gospodina u ovim teškim danima na 
zemlji.  Prorok može biti nadahnut vidjeti budućnost za dobrobit ljudskog roda.  

 

Rečeno nam je: »Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim 
prorocima« (Amos 3:7).  Učimo iz ovoga stiha da će Gospodin otkriti svojim prorocima baš sve 
što on osjeća da je potrebno da nam prenese.  On će nam objaviti svoju volju i podučit će nas kroz 
svoje proroke.  

 

Gospodin nam je obećao da ćemo imati vječni život vjerujemo li u svete proroke (vidi NiS 20:26).  
U šestom članku vjere izjavljujemo da vjerujemo u proroke.  Vjerovati znači imati vjeru i 
pouzdanje u njih, te slijediti i činiti ono što proroci traže da činimo.  

 

Godine 1980, kad je predsjednik Ezra Taft Benson služio kao predsjednik Vijeća dvanaestorice 
apostola, dao je snažnu poruku o poslušnosti prorocima na domjenku sveučilišta BYU u centru 
Marriott.  Njegov veliki govor nazvan »Četrnaest temelja u slijeđenju proroka« dirnuo je moje 
srce.  Osjećao sam se dobro što sam donio odluku da ću slijediti proroke do kraja svog života kad 
sam prihvatio krštenje u Gospodinovu istinitu Crkvu.  

 

Želio bih podijeliti s vama neka načela koja je predsjednik Benson podučavao:  

 

»Prvo:  Prorok je jedini čovjek koji govori za Gospodina u svemu« (1980 Devotional Speeches of 
the Year, [1981], 26).  

 



U naše vrijeme prorok Božji nam je rekao da obdržavamo zapovijedi, volimo svojeg bližnjega, 
služimo, brinemo se za mladi naraštaj, spašavamo neaktivne i manje aktivne - činimo mnogo toga 
što nazivamo proročkim prioritetima.  Trebamo razumjeti da su ti prioriteti Božji prioriteti, te da je 
prorok njegov glas koji to prenosi cijeloj Crkvi i svijetu.  

 

Savjetovano nam je: »Osvrći se na sve riječi i zapovijedi njegove« (NiS 21:4).  Učimo i sljedeće: 

 

»Riječ, naime, njegovu primajte, sa svom strpljivošću i vjerom, kao da je iz usta mojih. 

 

Jer, čineći to, vrata paklena neće vas nadvladati, a Gospod će Bog raspršiti moći tame ispred vas i 
narediti da se nebesa potresu rad vašeg dobra i rad slave imena njegova« (NiS 21:5–6). 

 

Drugi temelj:  »Živući prorok važniji nam je nego standardna djela« (»Fourteen Fundamentals«, 
26). 

 

Živući prorok prima određene objave za nas.  Mogu se sjetiti mnogih prilika kada sam bio 
nazočan kako bih čuo jednoga od slugu Gospodnjih dok govori o nečem određenom za grad ili 
zemlju.  Sjećam se barem tri živuća proroka, vidioca i objavitelja koji su govorili o mojoj zemlji, 
Brazilu.  Jedan od ovih slugu rekao je da će Brazil postati velika ekonomska sila u svijetu, 
slobodna od inflacije.  U to smo vrijeme imali inflaciju od dvije znamenke svaki mjesec.  Mnogim 
je ljudima bilo teško vjerovati onome što je prorok rekao, ali ja sam vjerovao.  Brazil ima oko 5 
posto inflacije svake godine već mnogo uzastopnih godina.  Brazil je postao deveti u svjetskoj 
ekonomiji i stanje u zemlji je izvrsno!  

 

Treći temelj:  »Živući prorok važniji nam je od mrtvog proroka« (»Fourteen Fundamentals«, 27).  

 

Učimo veliku lekciju o ovome iz Svetih pisama.  U vrijeme Noe ljudima je bilo lakše vjerovati u 
mrtve proroke, ali im je bilo teško vjerovati u Nou.  Znamo da zbog svoje skeptičnosti nisu 
preživjeli potop (vidi Postanak 6–7).  

 

Četvrti temelj:  »Prorok nikada neće odvesti Crkvu na krivi put« (»Fourteen Fundamentals«, 27). 

 



Opet, učimo od živućih proroka.  Predsjednik Wilford Woodruff je rekao: »Gospodin nikada neće 
dopustiti meni niti bilo kojem drugom čovjeku koji stoji kao predsjednik Crkve da vas zavede na 
krivi put.  To nije u programu. To nije po volji Božjoj. Ako bih pokušao to, Gospodin bi me 
uklonio s mog mjesta, kao i svakog drugog čovjeka koji pokuša zavesti djecu ljudsku na krivi put 
daleko od proroštava Božjih i od njihove dužnosti« (Službena izjava 1). 

 

Peti temelj:  »Proroku nije potrebna nikakva posebna zemaljska obuka ili svjedodžba da bi 
govorio o bilo kojoj temi ili djelovao u svezi bilo kojeg pitanja u bilo koje vrijeme« (»Fourteen 
Fundamentals«, 27).  

 

Gospodin je pozvao mladića, Josepha Smitha, da obnovi njegovu Crkvu.  Mislite li da je mladi 
Joseph Smith bio doktor teologije ili znanosti?  Mi znamo da je on bio ponizan mladić bez 
akademskog obrazovanja.  Ali Gospodin ga je izabrao, i on je primio od Gospodina sve što je bilo 
potrebno da poštuje i uveliča poziv proroka obnove.  

 

Predsjednik Benson je nastavio:  

 

»Šesto:  Prorok ne treba reći ‘Ovako govori Gospod’ da bi nam dao Sveta pisma…« 

 

»Sedmo:  Prorok nam govori ono što trebamo znati, ne uvijek ono što želimo znati« (»Fourteen 
Fundamentals«, 27, 28).   

 

I tad je predsjednik Benson naveo stihove 1. Nefi 16:1, 3:  

 

»I tad se dogodi: Pošto ja, Nefi, okončah govoriti braći svojoj, gle, oni mi rekoše:  ‘Teške si nam 
riječi proglasio, više nego što smo kadri podnijeti…  

 

A sad, braćo moja, kad biste vi bili pravedni i željni poslušati istinu i osvrtati se na nju, vi biste 
pred Bogom uspravno hodali, tad ne biste zbog istine mrmljali i govorili:  Teške riječi protiv nas 
govoriš.«  

 

Osmi temelj:  »Prorok nije ograničen ljudskim shvaćanjem.  

 



... Čini li vam se razumno izliječiti gubu govoreći čovjeku da se opere sedam puta u određenoj 
rijeci?  Ipak, to je točno ono što je prorok Elizej rekao gubavcu da učini, i on je bio izliječen. (vidi 
2. Kraljevi 5).« (»Fourteen Fundamentals«, 28). 

 

I predsjednik Benson je nastavio dajući druga načela o poslušnosti proroku.  Pročitat ću preostalih 
šest i pozivam vas da na svojoj sljedećoj kućnoj obiteljskoj večeri pronađete ova načela u riječima 
i učenjima naših živućih proroka, vidjelaca i objavitelja tijekom ovog općeg sabora.  

 

»Deveto:  Prorok može primiti objavu na bilo koju temu, vremenitu i duhovnu… 

 

Deseto:  Prorok može biti uključen u građanska pitanja… 

 

Jedanaesto:  Dvije grupe kojima je najteže slijediti proroka su oholi koji su učeni i oholi koji su 
bogati…  

 

Dvanaesto:  Prorok neće nužno biti popularan u svijetu ili u svjetovnom životu… 

 

Trinaesto:  Prorok i njegovi savjetnici čine Prvo predsjedništvo — najviši zbor u Crkvi… 

 

Četrnaesto:  Prorok i predsjedništvo — živući prorok i Prvo predsjedništvo - slijedite ih i budite 
blagoslovljeni; odbacite ih i patite« (»Fourteen Fundamentals«, 29). 

 

Povlašteni smo što imamo riječi naših živućih proroka, vidjelaca i objavitelja tijekom ovog divnog 
općeg sabora.  Oni će izgovarati volju Gospodinovu za nas, njegov narod.  Oni će prenijeti riječ 
Božju i njegove savjete nama.  Obraćajte pažnju i slijedite njihove upute i prijedloge, i svjedočim 
vam da će vaš život biti posve blagoslovljen.  

 

Isus jest Krist, naš Spasitelj i Otkupitelj.  Thomas S. Monson je živući prorok Božji, a Prvo 
predsjedništvo i Zbor dvanaestorice apostola su proroci, vidioci i objavitelji.  U ime Isusa Krista. 
Amen.  

 

Liahona 

 

studeni 2010.  

 


