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Duh Sveti je treći član Božanstva, a uz Oca i Sina, on sve znade. 

 



Kao mladi starješina bio sam na misiji oko godinu dana i dok sam čitao Sveta pisma i riječi 
apostola posljednjih dana o objavi i Duhu Svetom, doživio sam zapanjujuće buđenje. Nisam imao 
vlastito svjedočanstvo, konkretno o Ocu i Sinu. Otišao sam na misiju živeći na posuđenom svjetlu 
mojih predivnih roditelja. Nikad ne sumnjajući u njihove riječi, nisam razmišljao o traženju svog 
vlastitog duhovnog svjedočanstva. Jedne večeri u veljači u San Antoniju, Teksas, 1962. godine 
znao sam da moram spoznati za sebe. U našem malom stanu pronašao sam mjesto na kojem sam 
mogao tiho moliti naglas, vapeći: »Nebeski Oče, jesi li tu? Moram znati za sebe!« 

 

Nešto kasnije te večeri, spoznao sam za sebe po prvi put u svom životu da su Bog i Isus stvarni. 
Nisam čuo razgovijetan glas, niti sam vidio nebesko biće. Znao sam na isti način na koji ste vi, 
također, možda spoznali – a to je »neizrecivim darom Duha Svetoga« (NiS 121:26) i duhom 
objave (vidi NiS 8:1-3) naviještajući mir umu mome (vidi NiS 6:23) i jamstvo mome srcu (vidi 
Alma 58:11). 

 

Iz tog iskustva, osvjedočio sam se u Almin savjet da »probudi[m] i prodrma[m] sposobnosti svoje, 
i to za pokus gledom na riječi [njegove]« (Alma 32:27). Te riječi ili sjemenke izrasle su u stabla, 
velika stabla svjedočanstva. Proces se nastavlja s više pokusa na riječi rezultirajući dodatnim 
stablima svjedočanstva, sada stvarnom šumom utemeljenom na objavi kroz i pomoću Duha 
Svetoga. 

 

Duh Sveti je poželjan dar 

 

Kada je Spasitelj posjetio Ameriku, pozvao je dvanaest učenika. Jedna od njegovih poruka za njih 
i narod bila je o Duhu Svetom. Nakon što ih je podučio, Spasitelj je otišao o obećao da će se vratiti 
sljedeći dan. Ljudi su radili tijekom noći da okupe što veći broj da ga čuju. 

 

Učenici su okupili ljude u dvanaest grupa da ih poduče onome što je Spasitelj podučio njih. Prvo 
među njihovim učenjima bila je važnost Duha Svetoga (Vidi 3. Nefi 11-18). Zatim su ljudi 
kleknuli i molili se. Njihova iskrena želja bila je da dobiju Duha Svetoga (vidi 3. Nefi 19:8-9). 

 

Spasitelj im se ukazao i naglasio važnost Duha Svetoga dok se molio Ocu: 

 

»Oče, zahvaljujem ti što si Duha Svetoga udijelio ovima koje sam odabrao… 

 

Oče, molim te da Duha Svetoga udijeliš svima onima koji povjeruju u riječi njihove « (3. Nefi 
19:20-21). 

 



Temeljem ovog događaja iz Mormonove knjige, bolje razumijem zašto je predsjednik Wilford 
Woodruff rekao »da je dar Duha Svetoga najveći dar koji se može darovati čovjeku… 

 

 [On] nije ograničen samo na muškarce, apostole ili proroke; on pripada svakom vjernom 
muškarcu ili ženi, svakom djetetu koje je dovoljno staro da primi evanđelje Kristovo« (Teachings 
of Presidents of the Church: Wilford Woodruff (2004.), str. 49). 

 

Objava daje odgovore u trenucima potrebe 

 

Duh Sveti je treći član Božanstva, a uz Oca i Sina, on sve znade (vidi NiS 35:19; 42:17). On ima 
nekoliko važnih uloga, a glavna među njima je podučavati i svjedočiti o Ocu i Sinu (vidi 3. Nefi 
28:11). Druge uloge su da objavljuje istinu o svemu (vidi Moroni 10:5) i navodi na činjenje dobra 
(vidi NiS 11:12). 

 

Predsjednik Thomas S. Monson utjelovljuje ovu važnu ulogu koja navodi na činjenje dobra. On 
slijedi Spasiteljev primjer koji je »prošao čineći dobro« (Djela 10:38). Podučio je važnost da ne 
ignoriramo duhovni poticaj Duha Svetoga, da posjetimo nekoga, služimo mu i izbavimo ga. 

 

No ponekad nema nekoga poput predsjednika Monsona, kućnog učitelja ili brižne sestre da 
pomogne u vrijeme potrebe. U tim situacijama, pronašao sam utjehu i vodstvo u Branitelju, još 
jednoj ulozi Duha Svetoga (vidi NiS 36:2). 

 

Naš unuk Quinton rođen je s nekoliko nedostataka i živio je tri tjedna kraće od godinu dana, 
izlazeći iz bolnice i odlazeći u nju. Sestra Jensen i ja u to smo vrijeme živjeli u Argentini. Doista 
smo željeli biti s našom djecom da im pružimo utjehu i primimo utjehu od njih. To je bio naš unuk 
kojeg smo voljeli i željeli smo biti uz njega. Mogli smo se samo moliti, i to smo žustro činili! 

 

Sestra Jensen i ja bili smo na misiji kad smo primili vijest da je Quinton preminuo. Stajali smo u 
hodniku sastajališta te smo se zagrlili i tješili jedno drugo. Svjedočim vam da smo dobili utjehu od 
Duha Svetoga, mir koji nadilazi svaki razum i nastavlja se do danas (vidi Filipljanima 4:7). 
Također smo se osvjedočili u neizreciv dar Duha Svetoga u životima našeg sina i snahe i njihove 
djece koja do današnjeg dana govore o tom vremenu s vjerom, mirom i utjehom. 

 

Objava i Mormonova knjiga 

 



Taj isti dar objave utjecao je na moje svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi. Iznova sam je čitao, 
proučavao, istraživao i gostio se njome. Duh Sveti mi je objavio njezinu istinitost i božansko 
porijeklo. 

 

Predsjednik Gordon B. Hinckley nazvao je Mormonovu knjigu jednim od četiri ugaona kamena 
Crkve, dok su ostali prvo viđenje Josepha Smitha, obnova svećeništva i naravno naše 
svjedočanstvo o Isusu Kristu, kao zaglavnim kamenom (vidi Efežanima 1:19-21). »Ta četiri 
velebna Bogom dana dara«, objasnio je, »nepokolebljivo su ugaono kamenje koje učvršćuje Crkvu 
Isusa Krista svetaca posljednjih dana, kao i individualna svjedočanstva i uvjerenja njegovih 
članova« (»Four Cornerstones of Faith«, Liahona, veljača 2004, 7). 

 

Ta četiri Bogom dana dara postali su sidra moje vjere i svjedočanstva, a svaki mi je potvrđen 
objavom kroz Duha Svetoga. Međutim, u sljedećih nekoliko minuta, htio bih se usredotočiti na 
dva dara koja predstavljaju zaglavno kamenje – prvo viđenje i Mormonova Knjiga. Značajno je da 
svaki započinje u okrilju obitelji, gdje su djeca rođena od dobrih roditelja koji su ih dobro podučili 
(vidi 1. Nefi 1:1). Događaji u životu Lehija i Josepha Smitha međusobno se preklapaju (vidi 1. 
Nefi 1i Josip Smith 2): 

 

• 

 

Obojica su imali određenu potrebu. Lehijeva je bila spasiti sebe i svoju obitelj od predstojećeg 
uništenja Jeruzalema, a ona Josepha Smitha bila je znati koja je crkva istinita. 

 

• 

 

Obojica se mole. 

 

• 

 

Obojica imaju viđenje Oca i Sina. 

 

• 

 

Obojici je dana knjiga. 

 



• 

 

Obojica propovijedaju. 

 

• 

 

Obojica primaju objavu od Duha Svetoga i kroz viđenje i snove. 

 

• 

 

Naposljetku, opaki ljudi im prijete. Lehi i njegovi ljudi bježe i prežive. Joseph je mučenički 
ubijen. 

 

Je li uopće čudo sto misionari pozivaju iskrene tragače istine da počnu proučavati Mormonovu 
knjigu u 1. Nefiju? Ova je knjiga natopljena Duhom Gospodnjim. U prvim poglavljima nalazi se 
jasna poruka da su objava i Duh Sveti dani ne samo prorocima, već i očevima, majkama i djeci. 

 

Poruka o objavi i Duhu Svetom nastavlja se kroz Mormonovu knjigu. Te je istine sažeo prorok 
Joseph Smith: »Oduzmite Mormonovu knjigu i objave i gdje je naša religija? Nemamo je« 
(Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 196). 

 

Kao sveci posljednjih dana, naša svjedočanstva o Mormonovij knjizi dana su nam objavom, 
uvjeravaju nas da su ova religija i njezin nauk istiniti (vidi uvod u Mormonovu knjigu). 

 

Ono što je od Duha je sveto i teško se može izreći. Mi, poput Amona, izjavljujemo: »Evo, kažem 
vam, ne mogu izreći ni najmanji dijelak onoga što osjećam« (Alma 26:16). 

 

Međutim, svjedočim da je Duh Sveti stvaran i da je ostavitelj, objavitelj, branitelj, vodič i vrhovni 
učitelj. 

 

Ponizno svjedočim da ova istinita i živa Crkva, ova religija, počiva na ta četiri ugaona kamena. 
Svjedočim da je Isus Krist doista glavni zaglavni kamen (vidi Efežanima 2:19-21). Predsjednik 
Thomas S. Monson je Gospodnji prorok, a ovih 15 muškaraca koji sjede iza mene su proroci, 
vidioci, apostoli i objavitelji. Oni obnašaju sveto svećeništvo i ključeve kraljevstva. Volim ih, 
poštujem i podržavam. U ime Isusa Krista. Amen. 
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