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Htio bih vas pozvati »budite … uzorni vjernici … u vjeri i čistoći«.   

 



Nedavno se mala Ruby rodila u našoj obitelji. Dok sam gledala njezino dražesno lice, čudila sam 
se spoznaji da je prije odlaska na Zemlju živjela u nazočnosti našeg Nebeskog Oca.  Ona je 
prihvatila njegov veliki naum sreće i odabrala slijediti njega i Isusa Krista, našeg Spasitelja.1 Zbog 
njezine odluke, bilo joj je dopušteno doći na Zemlju kako bi iskusila smrnost i napredovala prema 
vječnom životu.  Duhom ujedinjenja s tijelom, Ruby je ušla u doba učenja u kojem se može 
dokazati, odabrati slijediti Krista i pripremiti se biti dostojnom vječnog života.  

 

Ruby je došla na ovu Zemlju čista, no kao dio nauma suočit će se s iskušenjima i izazovima i činit 
će greške. Međutim, kroz pomirenje našeg Spasitelja Ruby može biti oprošteno, ona može primiti 
puninu radosti i biti ponovno čista – spremna zauvijek živjeti u nazočnosti našeg Nebeskog Oca. 

 

Nekoliko sati poslije njezinog rođenja bila sam počašćena držati to maleno dragocjeno dijete u 
rukama. Rekla sam njenoj majci: »Moramo naučiti Ruby kako da bude kreposna žena, čista i 
dragocjena, kao što na to upućuje njezino ime.«2 

 

Njezina je majka odgovorila: »Počinjem danas.« 

 

Što će Rubyna majka učiniti da »počne danas«? Kako možemo mi kao roditelji, bake, djedovi i 
vođe postaviti i zadržati našu djecu - našu mladež -  na putu za vječni život? Moramo biti »uzorom 
vjernicima«.3 

 

Prorok Brigham Young je rekao:  »Nikada ne smijemo dozvoliti sebi da učinimo nešto što ne 
želimo vidjeti našu djecu da čine. Trebamo im pružiti primjer koji želimo da oponašaju.«4 Svatko 
od nas može »početi danas« tako da bude taj uzoran primjer. 

 

Danas bih vas željela pozvati da » bud[ete] uzorom vjernicima... u vjeri [i] u čistoći«5 -  dvama 
načelima potrebna za spasenje.  

 

Budi uzorom vjernicima Aktivno osnažujte svoju vjeru i svjedočanstvo o Isusu Kristu, 
pripremajući se tako da svjedočite riječju i primjerom vašoj djeci. 

 

Dopustite mi da vam ispričam o prekrasnoj majci čiji je život bio primjer vjere. Kada je prorok 
Joseph Snith vio sasvim mali dječak, promatrao je i učio o vjeri u Boga od svoje majke Lucy 
Mack Smith. Lucy je tražila odgovore proučavajući Sveta pisma6 i Joseph je također to činio, 
obraćajući se Bibliji za vodstvo poput svoje majke.7 

 



Lucy je također rješavala obiteljske probleme tako što je molitvom osobno tražila Gospodinovu 
pomoć. Jednog dana, nakon što je doživjela nesklad u svojoj obitelji u pitanju religije, Lucy je 
rekla da se »povukla u šumarak lijepih divljih trešnji u blizini i pomolila se Gospodinu.«8 

 

Lucy se također s puno vjere molila kada je bila suočena s osobnim zdravstvenim problemima, 
kada je Joseph skoro izgubio nogu zbog osteomijelitisa i kada je Josephova sestra Sephronia 
zamalo umrla od tifusa.  O Sophronijinoj bolesti Lucy je napisala: »Promatrala sam svoje dijete. 
Moj muž i ja uhvatili smo se za ruke i pali na koljena do kreveta i izlili našu tugu i molbe u 
njegove uši…«9 Sophronia je preživjela. Uvjerena sam da su Lucyna djeca često viđala svoju 
majku kako se s vjerom moli i kako dobiva odgovore na te molitve. 

 

Lucy se molila s vjerom za vodstvo, a Joseph se također povukao u šumarak gdje se s vjerom 
molio, tražeći odgovor od Gospodina poput svoje majke. 

 

Poput Lucy, moramo pokazati svojoj djeci i mladima kako da osnaže svoju vjeru i svjedočanstvo o 
Isusu Kristu osnažujući našu vlastitu proučavanjem Svetih pisama i molitvom, osobno, ali i 
zajedno s njima. 

 

Za razliku od Lucy, danas smo blagoslovljeni da imamo više od samo Biblije. Imamo Sveta pisma 
svetaca posljednjih dana i riječi naših proroka posljednjih dana da nas »vjerno vod[e]«10 na putu za 
vječni život. Iz Mormonove knjige učimo o onima na putu koji su se »neprestance čvrsto [držali] 
palice gvozdene«,11 povezujući je s »riječ[ju] Božj[om]«.12 U današnjem svijetu ispunjenom 
iskušenjima, »čvrsto se drž[ati]« može biti teško, dok nas Sotona svojim lukavim metodama 
pokušava odvući od Božjih putova. Ako imamo jednu ruku na palici, a drugu u svijetu, stavljamo 
našu djecu i mlade u opasnost da izgube svoj smjer na putu. Ako je naš primjer zbunjujući, tada po 
riječima Jakova gubimo »povjerenje djece svoje zbog loših primjera.«13 

 

Roditelji, djedovi i bake, vođe vaša poruka mora bit jasna. Jasnoća može biti jedino rezultat obiju 
ruku na palici i života po istinama što se nalaze u Svetim pismima te riječima proroka posljednjih 
dana. Možda nećete odgajati proroka poput Lucy no sigurno odgajate sutrašnje vođe, a vaši su 
postupci jednako osjetno povezani s njihovom vjerom. 

 

Nadalje, budite uzorom vjernicima u čistoći. Jedini način da postanemo čisti je kroz pomirenje 
našeg Spasitelja. Za svakog od nas postupak postajanja čistima započinje s vjerom, pokajanjem i 
našim prvim savezom krštenja. 

 



Kako bi pomogao našoj djeci da žive svoj savez krštenja, starješina D. Hales je savjetovao: 
»Podučavamo da u trenutku kada izađu iz vode, oni izlaze iz svijeta i ulaze u Božje kraljevstvo. 
Savezom prihvaćaju da će se pokoravati njegovim zapovijedima.«14 

 

»Savezi nam daju snažnu dužnost da poštujemo svoje obveze premaBogu. Kako bismo obdržavali 
svoje saveze, moramo se odreći aktivnosti ili interesa koji nas sprečavaju da poštujemo te 
saveze.«15 

 

Brošura Za snagu mladih čudesno je oruđe koje pomaže mladima razumjeti ovu svetu obvezu 
sklapanja saveza te blagoslove čistoće koji proizlaze iz obdržavanja saveza. Ona sadržava riječi 
proroka posljednjih dana - gvozdenu palicu koja će ih sigurno voditi po ravnom i uskom putu, 
odvraćajući ih od Sotoninih zamki koje mogu zadržati njihov napredak. U ovoj knjizi naći ćete i 
mnoge blagoslove koji dolaze iz poslušnosti i traženja onoga što je »čestito, [i] lijepo«16. 

 

Roditelji, nabavite vlastiti primjerak ove knjige i često ju čitajte. Sami živite mjerila. Održavajte 
promišljene razgovore o evanđelju s mladima koji će im pomoći razviti vlastitu želju da žive i 
sami otkrivaju značenje i svrhu mjerila. 

 

Mjerila koja se nalaze u odlomcima »Zabava i mediji« i »Odijevanje i izgled« mogu biti poseban 
izazov jer postaju sve različitiji od mjerila svijeta. 

 

Moramo oblikovati ono što je čestito i lijepo našim vlastitim izborom medija. Moramo paziti da 
mediji koje pozovemo u naš dom ne zatupe osjetljivost na Duha, povrijede veze s našom obitelji i 
prijateljima, ili otkriju osobne prioritete koji su nesukladni s načelima evanđelja. Primjerom 
možemo pomoći našoj djeci razumjeti da nas provođenje dugih sati u korištenju Interneta, 
društvenih medija, mobitela, igranje video igrica ili gledanje televizije, udaljava od produktivnih 
aktivnosti i vrijednih interakcija s drugima. 

 

Moramo oblikovati ono što je čestito i lijepo i našim odijevanjem i izgledom. Kao narod saveza, 
imamo odgovornost brinuti se, štititi i ispravno odijevati naša tijela. Moramo pomoći našoj djeci i 
mladima razumjeti da poštujemo naša tijela kao hramove i darove od Boga.17 Postavljamo primjer 
tako što odbijamo kupiti ili nositi neskromnu odjeću koja je preuska, preprozirna ili oskudna na 
bilo koji način. 

 



Čuvari saveza teže tome da budu poslušni »u svako doba... i na svakome mjestu«18 zbog svoje 
ljubavi prema Bogu i njegovih obećanih blagoslova. Jedne sam večeri šećući se sa suprugom 
prošla pored svadbe na otvorenom. Nismo poznavali te ljude, no ipak je postojao neposredni 
dojam kreposti. Njihovi su odabiri glazbe i odjeće bili dražesni. Haljina vedre mladenke je bila 
neupitno skromna, kao i haljine njezinih djeveruša. Obitelj je odabrala ne pomiješati načine svijeta 
sa svetošću toga dana. 

 

Sada bih htjela reći ponešto prekrasnoj mladeži naše Crkve. Hvala vam za vaše pravedne primjere 
mnogima - vašim prijateljima, učiteljima, vođama i obiteljima. Ja razumijem da su mnogi od vas 
jedini članovi Crkve u svojoj obitelji. Možda čak pohađate Crkvu sami. Pohvaljujem vas za vašu 
predanost i pravedan primjer. Budite strpljivi i nastavite pravedno živjeti. Postoje mnogi koji vam 
mogu pomoći. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao: »Čak i primjerenoj obitelji... može dobro 
doći podrška i pomoć koje mogu dobiti od dobrih muškaraca [i žena] kojima je zaista stalo.«19 

 

Potražite u svom odjelu i okolu vođe i prijatelje koji su uzori vjernicima i učite od njih. 

 

Kada sam bila djevojka, prepoznala sam uzore vjernicima. Uz moje roditelje, jedan je bila moja 
teta Carma. Jasno se sjećam kako je govorila u okolu na Večeri mjerila kada mi je bilo šesnaest 
godina. Podučavala je o važnosti toga da se bude čist i dostojan hramskog vjenčanja. Bila sam 
duboko dirnuta njezinim svjedočanstvom. Promatrala sam njezin krepostan život još od kada sam 
bila sasvim mlada djevojčica i znala sam da je u skladu s njezinim naučavanjima. Željela sam 
slijediti njezin primjer. 

 

Mladići i djevojke, vi možete »početi danas« tako da budete »uzorom vjernicima«24 u vjeri i 
čistoći. Osnažujte svoju vjeru i svjedočanstvo svakodnevno proučavanjem Svetih pisama i 
molitvom. Obdržavajte svoj krsni savez koji će vas čuvati čistima i dostojnima vodstva Duha 
Svetoga. Možete početi danas biti taj primjer koji će drugi slijediti. 

 

Nikad ne znate, možda ćete biti baš onaj primjer koji će moja mala Ruby trebati jednog dana. Za 
sada, Ruby ima prekrasan početak na putu za vječni život. Njezini roditelji postavljaju uzorke 
pravednosti u njezinom domu, započinjući svaki dan s odlukom biti uzorom vjernicima. Nadam se 
da će, koristeći svoje opredjeljenje, Ruby odlučiti slijediti taj primjer. 

 

Zahvalna sam za naum sreće i svjedočim da je to jedini način da Ruby, i svatko od nas, bude 
ponovo čist i živi zauvijek u nazočnosti našeg Nebeskog Oca. Počnimo svi danas. U ime Isusa 
Krista. Amen.  

 



Napomene 

 

1. 

Vidi Abraham 3:22–26 

 

2. 

Vidi Izreke 31:10 

 

3. 

1. Timoteju 4:12  

 

4. 

Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 173.  

 

5. 

1. Timoteju 4:12 

 

6. 

Vidi Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith by His Mother, ur. Scot Facer Proctor i Maurine 
Jensen Proctor (1996), 50. 

 

7. 

Vidi Josip Smith 2:11–12 

 

8. 

Smith, History of Joseph Smith, 58. 

 

9. 

Smith, History of Joseph Smith, 69. 

 

10. 

»The Iron Rod«, Hymns, br. 274 

 



11. 

1. Nefi 8:30 

 

12. 

1. Nefi 11:25 

 

13. 

Jakov 2:35 

 

14. 

Robert D. Hales, Return: Four Phases of Our Mortal Journey Home (2010), 60. 

 

15. 

Propovijedaj moje evanđelje A Guide to Missionary Service (2004), 63. 

 

16. 

Članci vjere 1:13 

 

17. 

Vidi 1. Korinćanima 3:16 

 

18. 

Mosija 18:9 

 

19. 

Thomas S. Monson, »Examples of Righteousness«, Liahona, svibanj 2008, 66. 

 

Liahona 

 

studeni 2010.  

 


