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Imajmo mudrosti vjerovati živućem proroku i apostolima, i slijediti ih.  

 



Zima 1848. godine bila je teška i izazovna za pionire koji su se naseljavali u dolini Salt Lake.  
Tijekom ljeta 1847. Brigham Young je izjavio da su sveci konačno došli na svoje odredište.  »Ovo 
je pravo mjesto«,1 rekao je Brigham Young kojemu je u viđenju pokazano mjesto gdje su se sveci 
trebali naseliti.  Rani članovi Crkve pretrpjeli su strašne nedaće dok se razvijala obnova evanđelja.  
Istjerani su iz svojih domova, proganjani i uznemiravani.  Pretrpjeli su neizrecive teškoće dok su 
prelazili ravnice.  No napokon su bili na »pravnom mjestu«.  

 

No ipak, zima 1848. bila je krajnje oštra.  Bila je bila toliko hladna da su stopala nekih ljudi teško 
ozebla.  Na svece se počeo spuštati duh nelagode.  Neki članovi Crkve izjavili su kako neće 
izgraditi svoje domove u dolini.  Htjeli su ostati u svojim kolima jer su bili sigurni da će im 
vodstvo Crkve najaviti odlazak na bolje mjesto.  Donijeli su sjemenke i mladice voćaka, no nisu ih 
se usudili uništiti sadnjom u opustošenoj pustopoljini.  Jim Bridger, dobro poznati istraživač tog 
vremena, rekao je Brighamu Youngu kako će dati tisuću dolara za prvi bušel kukuruza uzgojenog 
u dolini Salt Lakea, jer je rekao da se to ne može postići.2 

 

Da sve bude kompliciranije, u Kaliforniji je upravo otkriveno zlato.  Neki članovi Crkve zamislili 
su da bi život bio jednostavniji i obilniji kada bi se preselili u Kaliforniju u potrazi za blagom i 
boljom klimom.  

 

Pod ovim oblakom nezadovoljstva Brigham Young obratio se članovima Crkve.  Izjavio je: 

 

 »[Ova dolina] mjesto je koje je Bog odredio za svoj narod.  

 

 Bili smo tjerani iz lošega u gore, iz gorega u nepoznato, no sad smo tu i tu ćemo ostati.  Bog mi je 
pokazao da je ovo mjesto za naseljavanje njegovog naroda, ovo je mjesto gdje će napredovati. On 
će ukrotiti prirodu za dobrobit svetaca; ukorit će mraz i neplodnost tla, a zemlja će postati plodna.  
Braćo, sada pođite i posijte... svoje... sjemenke.« 

 

Uz ove blagoslove predsjednik Young je izjavio da će dolina Salt Lake postati poznata kao cesta 
narodima.  Kraljevi i carevi posjetit će zemlju.  Najbolje od svega, Gospodinov hram bit će 
uzdignut.3 

 



To su bila čudesna obećanja. Mnogi članovi Crkve imali su vjeru u proročanstva Brighama 
Younga, dok su drugi ostali skeptični i otišli tamo gdje su pretpostavljali da će imati bolji život.  
Ipak, povijest je pokazala da se svako proročanstvo koje je Brigham Young iznio ostvarilo.  
Dolina je procvala i donosila plodove.  Sveci su napredovali.  Zima 1848. bila je veliki katalizator 
kojim je Gospodin podučio svoj narod dragocjenu lekciju.  Naučili su - kao što i mi moramo 
naučiti - da se do jedine ispravne i sigurne cesta prema zaštiti u ovom životu dolazi povjerenjem i 
poslušnošću savjetima Božjih proroka.  

 

Zasigurno, jedan od krunskih blagoslova članstva u ovoj Crkvi je blagoslov da nas vode Božji 
živući proroci.  Gospodin je rekao: »Nikad na zemlji nema više od jednoga odjednom kojemu su 
povjereni ta vlast i ključi toga svećeništva«.4 Današnji prorok i predsjednik Crkve, Thomas S. 
Monson, prima Božju riječ za sve članove Crkve i svijet.  Uz to, podržavamo savjetnike u Prvom 
predsjedništvu i članove Zbora dvanaestorice apostola kao proroke, vidioce i objavitelje. 

 

Uz ozebla stopala i opustošenu pustopoljinu, tim je ranim svecima sigurno trebala vjera kako bi 
imali povjerenje u svojeg proroka.  Njihovo preživljavanje i životi bili su na kocki.  Ipak, 
Gospodin je nagradio njihovu poslušnost te blagoslovio i obogatio one koji su slijedili njegovog 
glasnogovornika.  

 

A danas Gospodin čini isto za vas i mene.  Ovaj je svijet pun mnogih knjiga o samo-pomoći, 
mnogih samo-proglašenih stručnjaka, teoretičara, odgajatelja i filozofa koji daju pouke i savjete na 
bilo koju i sve teme.  S današnjom tehnologijom dostupno je mnoštvo podataka jednim pritiskom 
tipke.  Jednostavno je upasti u zamku uzdanja u »mišicu tjelesnu«5 radi savjeta o svemu, od toga 
kako odgajati djecu do toga kako pronaći sreću.  Iako su neki podaci od koristi, kao članovi Crkve 
imamo pristup izvoru čiste istine, samom Bogu.  Činili bismo dobro kada bismo tražili odgovore 
na svoje probleme i pitanja istražujući što je Gospodin objavio preko svojih proroka.  S tom istom 
tehnologijom danas vrhovima prstiju možemo pristupiti riječima proroka na gotovo svaku temu.  
Što nas je Bog podučio preko svojih proroka o braku i obitelji? Što nas je podučio preko svojih 
proroka o obrazovanju i promišljenom načinu života?  Što nas je podučio preko svojih proroka o 
osobnoj sreći i ispunjenosti? 

 

Ono što proroci naučavaju nekima se može činiti zastarjelo, nepopularno ili čak nemoguće.  No 
Bog je Bog reda i uspostavio je sustav kojim možemo znati njegovu volju.  »Ništa ne čini Jahve 
Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima.«6 Prilikom otvaranja ove 
rasporedbe punine vremena Gospodin je ponovno potvrdio da će komunicirati s nama preko svojih 
proroka.  Izjavio je: »Riječ moja... će se sva ispuniti, svejedno, da li glasom mojim ili glasom 
slugu mojih«.7 

 



Povjerenje u proroka i slijeđenje proroka je više od blagoslova i povlastice.  Predsjednik Ezra Taft 
Benson je izjavio da »naše spasenje ovisi o« slijeđenju proroka. Opisao je ono što je nazvao 
»četrnaest osnova u slijeđenju proroka«. Na jutarnjem zasjedanju nas je starješina Claudio Costa 
iz predsjedništva Sedamdesetorice tako rječito podučio o tih četrnaest osnova.  Budući da su one 
od tako velike važnosti, ponovit ću ih. 

 

 »Prvo:  Prorok je jedini čovjek koji govori za Gospodina u svemu.  

 

 Drugo: Živući prorok važniji nam je od standardnih djela. 

 

 Treće: Živući prorok važniji nam je od mrtvog proroka.  

 

 Četvrto: Prorok nikada neće odvesti Crkvu na krivi put. 

 

 v32 

Peto: Od proroka se ne traži da ima bilo kakvo posebno zemaljsko obrazovanje ili akreditiv kako 
bi govorio o bilo kojoj temi, ili djelovao po bilo kojem pitanju u bilo koje vrijeme.  

 

 Šesto:  Prorok ne treba reći ‘Ovako govori Gospod’ da bi nam dao Sveta pisma. 
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Sedmo:  Prorok nam govori što trebamo znati, no ne uvijek što bismo htjeli znati.  

 

 Osmo: Prorok nije ograničen čovjekovim razumijevanjem.  

 

 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:  [Slijedite] … živućeg proroka i Prvo predsjedništvo i budite blagoslovljeni; odbacite 
ih i patite.«8 

 

Braćo i sestre, poput svetaca iz 1848, možemo odabrati slijediti proroka ili se možemo uzdati u 
mišicu tjelesnu.  Imajmo mudrosti vjerovati živućem proroku i apostolima, i slijediti ih.  Ja sam 
svjedok njihove dobrote. Svjedočim da smo pozvani od Boga.  Svjedočim kako ne postoji sigurniji 
put u pristupanju životu, pronalasku odgovora na svoje probleme, zadobivanju mira i radosti u 
ovom svijetu te zaštiti našeg spasenja od poslušnosti njihovim riječima. O tome svjedočim u sveto 
ime Gospodina Isusa Krista. Amen.  
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