PORUKA PRVOG PREDSJEDNIŠTVA, RUJAN 2017.
predsjednik Thomas S. Monson

P

Proroci
koji nas vode

rije nekoliko godina sjedio sam u prostoriji u hramu Salt Lake gdje su se Prvo predsjedništvo i Zbor
dvanaestorice apostola sastajali jednom tjedno.
Pogledavao sam prema zidu ispred Prvog predsjedništva
i promatrao portret svakog predsjednika Crkve.
Dok sam ih tako promatrao, moje prethodnike – od
proroka Josepha Smitha (1805.-1844.) do predsjednika
Gordona B. Hinckleyja (1910.-2008.) – pomislio sam:
»Koliko li sam zahvalan za vodstvo svakoga od njih.«
To su izuzetni muškarci koji nikada nisu posustali,
nikada nisu posrtali i nikada nisu razočarali. To su Božji
muškarci. Dok razmišljam o suvremenim prorocima današnjice, koje sam poznavao i volio, prisjećam se njihovih
života, osobina i nadahnutih učenja.
Kada sam se ja rodio, predsjednik Crkve bio je predsjednik Heber J. Grant (1856.–1945.) Promišljajući o
njegovom životu i njegovim učenjima, vjerujem kako je
vrlina, oprimjerena u predsjedniku Grantu, bila ustrajnost
– ustrajnost u onome što je dobro i plemenito.
Predsjednik George Albert Smith (1870.–1951.) bio je
predsjednik Crkve dok sam služio kao biskup u odjelu i
Salt Lake Cityju. On je primijetio da se između Gospodina i
neprijatelja odvija veliko natjecanje u potezanju užeta. »Ako
ostanete na Gospodinovoj strani«, podučavao je, »bit ćete pod
njegovim utjecajem i više nećete željeti činiti neispravno.« 1
U službu člana Zbora dvanestorice pozvao me
1963. godine predsjednik David O. McKay (1873.–1970.).

Svojim je načinom života podučavao o obziru prema
drugima. »Istinsko je kršćanstvo«, rekao je »ljubav
na djelu«.2
Za predsjednika Josepha Fieldinga Smitha (1876.–
1972.), jednog od najplodnijih pisaca Crkve, vodeće načelo
u životu bilo je proučavanje evanđelja. Neprestano je čitao
Sveta pisma i bolje je od ikoga koga znam poznavao učenje i nauk sadržan na tim stranicama.
Predsjednik Harold B. Lee (1899.–1973.) služio je kao
predsjednik mog kolčića kada sam bio dječak. Njegov je
najdraži navod bio: »Stojte na svetim mjestima i ne mičite
se«.3 Poticao je svece da budu u skladu sa šapatima Duha
Svetoga te da se odazivaju na njih.
Vjerujem kako je vodeće načelo u životu predsjednika
Spencera W. Kimballa (1895.–1985.) bila posvećenost. Bio
je potpuno, nedvosmisleno posvećen Gospodinu. Također,
bio je posvećen životu po evanđelju.
Kada je predsjednik Ezra Taft Benson (1899.–1994.)
postao predsjednik Crkve, pozvao me da služim kao njegov drugi savjetnik u Prvom predsjedništvu. Ljubav je bila
njegovo vodeće načelo, utjelovljeno u njegovom najdražem navodu, Spasiteljevim riječima: »Kakvi ljudi trebate
biti? Zaista, kažem vam, baš kao što sam ja.« 4
Predsjednik Howard W. Hunter (1907.–1995.) bio je
osoba koja je uvijek tražila ono najbolje u drugima. Uvijek
je bio ljubazan i skroman. Za mene je bila povlastica služiti
kao njegov drugi savjetnik.
1

Predsjednik Gordon B. Hinckley podučavao nas je da
dajemo sve od sebe. Snažno je svjedočio o Spasitelju i njegovom poslanju. Podučavao nas je s ljubavlju. Služiti kao
njegov prvi savjetnik bila mi je čast i blagoslov.
Spasitelj šalje proroke jer nas voli. Na Općem saboru
u listopadu ove godine, opći će autoriteti Crkve ponovno
imati povlasticu iznijeti vam njegove riječi. Toj odgovornosti pristupamo vrlo ozbiljno i ponizno.
Kako li smo blagoslovljeni što je obnovljena Crkva
Isusa Krista na zemlji te da je Crkva utemeljena na stijeni
objave. Neprekidna objava sama je žila kucavica evanđelja
Isusa Krista.
Budimo spremni na primanje osobnih objava koje u
izobilju dolaze tijekom Općeg sabora. Neka se naša srca
ispune dubokom odlučnošću dok dižemo ruke u znak
podržavanja živućih proroka i apostola. Budimo prosvijetljeni, uzdignuti, utješeni i osnaženi dok slušamo njihove
poruke. Nadam se da ćemo se iznova posvetiti Gospodinu Isusu Kristu – njegovom evanđelju njegovom djelu – i
živjeti obnovljenom odlučnošću u obdržavanju njegovih
zapovijedi i činjenju njegove volje.

Razmislite o tome da iznesete savjet iz jednog govora
predsjednika Monsona s Općeg sabora. Pozovite one
koje podučavate da se pripreme za Opći sabor pregledavajući govore koji su ih osobito nadahnuli i pomogli
im osjetiti Spasiteljevu ljubav.

MLADI
Hvala ti Bože na proroku

K

ako je naš prorok, predsjednik Thomas S. Monson,
utjecao na vas? Čega ćete se najviše sjećati o njemu?

Razmotrite o tome da u svoj dnevnik napišete nešto o
predsjedniku Monsonu i njegovom životu – onako kako
on u ovom obraćanju opisuje utjecaj svakog proroka
kojeg se on prisjeća.
Možda ćete čak htjeti odabrati njegov omiljeni
navod i zapisati ga gdje ćete ga moći često vidjeti,
poput školske mape ili bilješke u vašoj sobi. Možete
ga čak i slikati i postaviti ga kao pozadinu vašeg telefona. Svaki puta kada vidite navod, podsjetit će vas na
važnost živućeg proroka i prisjetit ćete se da je on u
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današnje doba ovdje da nas voli i vodi.

1. Naučavanja predsjednika Crkve: George Albert Smith (2011.), 191
2. Naučavanja predsjednika Crkve: David O. McKay (2003.), 181
3. Nauk i savezi 87:8
4. 3 Nefi 27:27

Možete preuzeti glazbu pjesme »Hvala ti Bože
na proroku« na lds.org/go/9176.

NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

DJECA

Predsjednik Monson iznio je snažne lekcije koje je

Proroci nas vode Kristu

naučio od proroka prije njega. Također, podsjeća nas

S

pasitelj nam daje proroke jer nas voli. Slijeđenje

da »Spasitelj šalje proroke jer nas voli«. Dok služite oni-

proroka nam pomaže da biramo ispravno. Koje dvije

ma koje podučavate, možete raspravljati o tome kako

stvari možete učiniti da biste slijedili proroka?

su proroci i apostoli znaci Božje ljubavi prema nama.
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[Bijahu] jednoga srca
Vjera Obitelj Potpora

Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite nadahnuće o tome što iznijeti drugima.
Kako će razumijevanje svrhe Potpornog društva pripremiti Božje kćeri za blagoslove
vječnog života?

I

Gospod prozva narod svoj Sion,
zato što bijahu jednoga srca i
jednoga uma, i prebivahu u pravednosti; i ne bijaše siromašnih među
njima.« (Mojsije 7:18). Kako možemo postati jedno?
Starješina M. Russell Ballard iz
Zbora dvanaestorice apostola je
rekao: »U srži engleske riječi atonement (pomirenje) nalazi se riječ one
(jedan). Kada bi cijelo čovječanstvo
to shvatilo, više nikada ne bi bilo tko
bi bio zabrinut, bez obzira na dob,
rasu, spol, vjeroispovijest, društveno
ili ekonomsko stanje. Težit ćemo
oponašati Spasitelja i nikada nećemo
biti neljubazni, ravnodušni, nepristojni ili neosjetljivi prema drugima.« 1
Predsjednik Henry B. Eyring, prvi
savjetnik u Prvom predsjedništvu,
podučavao je: »Gdje među ljudima
prebiva Duh, [tada] mogu očekivati
sklad… Duh Božji nikada ne izaziva
sukob (vidi 3 Nefi 11:29)… On vodi

»

prema osobnom miru i osjećaju
jedinstva s drugima.« 2
Govoreći o izazovima obitelji,
Carole M. Stephens, koja služi kao
prva savjetnica u općem predsjedništvu Potpornog društva rekla je:
»Nikada nisam proživjela razvod,
osjećaj boli i nesigurnosti uslijed
napuštanja ili odgovornost samohranog majčinstva. Nikada nisam
iskusila smrt djeteta, neplodnost
ili istospolnu privlačnost. Nikada
nisam proživljavala zlostavljanje,
kroničnu bolest ili ovisnost. Nisam
bila izložena takvim iskušenjima.
Ali sam kroz osobne kušnje i provjere… dobro upoznala onoga koji
razumije sve… Osim toga, iskusila
sam sve smrtne kušnje, koje sam
maločas spomenula, kroz objektiv
kćeri, majke, bake, sestre, tete i
prijateljice.
Naša prilika kao kćeri Božje u
savezu nije samo učiti iz vlastitih

izazova; ona izvire iz naše empatije i sućuti dok podržavamo druge
članove Božje obitelji u njihovim
teškoćama.« 3

Dodatna Sveta pisma i
informacije

Ivan 17:20–23; Efežanima 4:15;
Mosija 18:21–22; 4 Nefi 1:15
reliefsociety.lds.org
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1. M. Russell Ballard, »The Atonement and
the Value of One Soul«, Liahona, svibanj
2004., 86
2. Henry B. Eyring, »That We May Be One«,
Ensign, svibanj 1998., 67
3. Carole M. Stephens, »The Family Is of
God«, Liahona, svibanj 2015., 11–12

Razmotrite sljedeće
Kako nam međusobno jedinstvo
pomaže da postanemo jedno s
Bogom?
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