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Dragocene obljube 
Mormonove knjige

Pred veliko leti sem stal ob postelji mladega 
očeta, ki je bil na pragu smrti. Njegova obupa-
na žena in otroka so stali v bližini. Prijel me je 

za roko in s prosečim pogledom rekel: »Škof, vem, da 
bom kmalu umrl. Povejte mi, kaj se bo potem zgodilo 
z mojim duhom.«

Tiho sem molil za nebeško vodstvo in na mizici ob 
postelji opazil trilogijo svetih spisov. Knjigo sem vzel v 
roke in jo na hitro prelistal. Nenadoma sem opazil, da 
sem se brez vsakršnega truda ustavil pri štiridesetem 
poglavju Almove knjige v Mormonovi knjigi. Prebral 
sem mu naslednje besede:

 »Glej, angel mi je razodel, da gredo duše vseh ljudi, 
brž ko zapustijo to umrljivo telo, [...] domov k tistemu 
Bogu, ki jim je dal življenje.

In [...] duše tistih, ki so pravični, [bodo] prejele stanje 
sreče, katero se imenuje raj, stanje počitka, stanje miru, 
kjer bodo počivale po vseh svojih težavah in po vsej 
skrbi in potrtosti.« (Al 40:11–12)

Ko sem še naprej bral o vstajenju, je obraz mladega 
moža zažarel, na ustnice pa se mu je prikradel blaže-
ni smehljaj. Ko je bil moj obisk pri kraju, sem se od te 
ljubeče družine poslovil.

Ženo in otroke sem naslednjič videl na pogrebu. 

Spominjam se tistega večera, ko je mladi mož rotil  
za resnico in odgovor na svoje vprašanje zaslišal iz  
Mormonove knjige.

V Mormonovi knjigi so še druge dragocene  
obljube, vključno z obljubo miru, svobode in  
blagoslovov, če »[bomo] služili Bogu dežele, ki  
je Jezus Kristus« (Etr 2:12).

Na njenih straneh je obljuba o »neskončni sreči« tistih, 
»ki spolnjujejo Božje zapovedi. »Kajti glejte, v vsem so 
blagoslovljeni tako posvetno kot duhovno.« (Moz 2:41)

Na njenih straneh je obljuba o »nepojmljivi radosti« 
tistih, ki so postali »orodje v Božjih rokah« pri reševanju 
dragocenih Božjih sinov in hčera (Al 28:8; 29:9).

Na njenih straneh je obljuba, da bo razkropljeni 
Izrael zbran – delo, ki ga izvajamo z našimi velikimi 
misijonarskimi prizadevanji po vsem svetu (gl. 3 Ne 
16; 21–22).

Na njenih straneh je obljuba, da bo, če k Očetu 
molimo v svetem imenu Jezusa Kristusa, naša družina 
blagoslovljena (gl. 3 Ne 18:21).

Če boste njene strani preučevali, boste prejeli izpol-
nitev preroške obljube, da »boste v življenju in doma 
imeli dodatno mero Gospodovega Duha, da boste še 
trdneje odločeni, da boste poslušni Božjim zapovedim, 
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in da boste imeli močno pričevanje, da Božji Sin  
res živi« 1.

In na straneh Mormonove knjige je Moronijeva 
obljuba, da z molitvijo, resničnim namenom in vero v 
Kristusa lahko spoznamo resnico teh obljub »z močjo 
Svetega Duha« (gl. Mor 10:4–5).

Skupaj z drugimi preroki svetih iz poslednjih dni pri-
čujem o resnici te »najpravilnejše knjige na Zemlji« 2, in 
sicer Mormonove knjige, še ene zaveze Jezus Kristusa. 
Njeno sporočilo je obšlo Zemljo in njene bralce pripelja-
lo k spoznanju resnice. Pričujem, da Mormonova knjiga 
spreminja življenje. Da bi jo vsak od nas prebral in spet 
bral! In da bi vsem Božjim otrokom radostno pričevali o 
njenih dragocenih obljubah!

OPOMBI
1. Gordon B. Hinckley, A Testimony Vibrant and True, Liahona, avg. 2005, 

str. 6.
2. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, str. 64.

NAUKI TEGA SPOROČILA

V svetih spisih »najdemo načela resnice, ki bodo 
pregnala vsakršno zmedo in razrešila vsakršno težavo in 
vsakršen precep, s katerim se bo soočila človeška druži-
na« (Teaching, No Greater Call, 1999, str. 51). Ko boste v 
družini govorili o sporočilu predsednika Monsona, pred-
lagajte, naj poslušajo »dragocene obljube«, ki jih navaja 
iz Mormonove knjige. Lahko spregovorite o obljubi iz 
Mormonove knjige, ki je za vas pomembna.
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V Mormonovi knjigi beremo o 
dva tisoč vzornih fantih, ki so 

bili izredno junaški, pogumni in 
močni. »Da, bili so možje resnice in 
presoje, kajti poučevali so jih bili 
spolnjevati zapovedi Boga in pred 
njim hoditi pokončno.« (Al 53:21) Ti 
zvesti fantje so izkazali spoštovanje 
svojim materam – ki so bile njihov 
vzor in učiteljice.

Matere Helamanovih bojevnikov 
so živele v času, ki ni bil kaj dosti 
drugačen od našega. Njihovo življe-
nje je bilo težko in nevarno, mladi 
pa so bili poklicani braniti fizično in 
duhovno svobodo. Danes živimo v 
svetu, v katerem se »naš boj [...] ne 
bije proti krvi in mesu, ampak proti 
vladarstvom, proti oblastem, proti 
gospodovalcem te mračnosti, proti 
zlohotnim duhovnim silam v nebeš-
kih področjih« (Ef 6:12).

Časi izzivov kličejo po močnih 
starših in vzoru, ki učijo resnico, ki 
so jo poznali Helamanovi bojev-
niki: »Da jih bo Bog, če ne bodo 
dvomili, rešil.« (Al 56:47) Danes je 
za poučevanje in poosebljanje te 
resnice potrebna budnost. Vendar 
se nam ni treba bati. Če vemo, kdo 
smo, kdo je Bog, in če smo z njim 
sklenile zaveze, bomo – kakor te 
matere – imele veliko moč in vpliv 
za dobro. 

Verjetno je na vsakega od 2.060 
Helamanovih bojevnikov imela 
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Če ne dvomimo
Gradivo preučite in se o njem pogovorite glede na potrebe sester, ki jih obiskujete. Uporabite 
vprašanja, s katerimi boste sestre okrepili in zaradi katerih bo Društvo za pomoč postalo 
dejavni del vašega življenja.

vpliv mati. Toda te matere niso 
delovale same. Te matere so se 
gotovo z drugimi pravičnimi moš-
kimi in ženskami združile v veri in 
vzoru, da so učile o moči zavez. 
Mladi tistih dni so razumeli zavezo, 
ki so jo sklenili njihovi starši, da se 
ne bodo bojevali. In tudi ko je bilo 
videti nemogoče, je ljubeči nebeški 
Oče za te starše pripravil pot, da so 
svojo zavezo spolnjevali – in da so 
ostali svobodni (gl. Al 56:5–9). Tudi 
me moramo spoštovati svoje za-
veze, zato da bodo otroci in mladi 
– naši otroci in tisti v naših oddel-
kih, vejah, soseskah in skupnostih 
– spolnjevanje zavez razumeli in ga 
podpirali.

Če svoje zaveze spoštujemo, nam 
nebeški Oče lahko pripravi pot. 
Zaveze bi morale spolnjevati do po-
tankosti. Na primer, to do potankosti 
lahko delamo pri molitvi, preučeva-
nju svetih spisov, pri tem, da imamo 
veljavno tempeljsko dovolilnico, se 
oblačimo spodobno in spoštujemo 
sobotni dan. Tako bodo naši otroci 
vedeli in vedno lahko rekli: »Ne dvo-
mimo, da so naše matere to vedele.« 
(Al 56:48)

Ženske svetih iz poslednjih dni, 
ki spoznajo, da njihova moč izvira iz 
Gospodove odkupne daritve, ne od-
nehajo v težkih in pogum jemajočih 
časih. Kot ženske, ki spolnjujemo 
zaveze, odlično podpiramo, učimo 

in varujemo otroke ter mlade, zato 
da bomo nekega dne o tem odraš-
čajočem rodu lahko rekle: »Nikoli 
[nismo bile videle] tako velikega 
poguma, ne, med vsemi [...] ne.«  
(Al 56:45)
Julie B. Beck, generalna predsednica 
Društva za pomoč

Kaj lahko naredim?
1. Kako naj sestram pomagam 
spoznati in delovati z močjo, ki 
jo imajo, da bodo vplivale na 
odraščajoči rod?

2. Kakšen navdih bom našla v 
Mormonovi knjigi, s katerim se 
bom soočila z današnjimi izzivi?

Več o tem na www .reliefsociety .lds. 
org. 
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vera • družina • pomoč

Iz svetih spisov
Al 53; 56–58


