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Opominjajte jih,  
naj molijo

Ko sem bil še majhen, sta me starša moliti učila 
z vzorom. V mislih sem si najprej predstavljal 
sliko, na kateri je nebeški Oče daleč stran. Ko 

sem odraščal, so se moje izkušnje z molitvijo spreme
nile. Slika v mojih mislih je prerasla v takšno, na kateri 
je nebeški Oče, ki ga obdaja močna svetloba in ki me 
popolnoma pozna, ob meni.

Ta sprememba se je zgodila potem, ko sem prejel 
trdno pričevanje, da poročilo Josepha Smitha o njegovi 
izkušnji iz leta 1820 v Manchestru v New Yorku izpriču
je resnico:

»Natanko nad svojo glavo sem zagledal snop svetlo
be, ki je bil svetlejši od sonca, ki se je počasi spuščal, 
dokler me ni obsijal.

Tisti hip sem bil rešen sovražnika, ki me je zvezal. 
Potem ko se je svetloba spustila name, sem zagledal dve 
osebi, katerih sijaja in slave ni moč opisati, ki sta stali 
nad menoj v zraku. Eden od njiju mi je spregovoril,  
me poklical po imenu in rekel, pokazujoč na drugega: 
To je moj ljubljeni sin. Poslušaj ga! « ( Joseph Smith – 
History 1:16–17).

Nebeški Oče je bil tistega lepega pomladnega dne  
v gaju. Josepha je poklical po imenu. Vstalega Odreše
nika sveta pa je predstavil kot svojega »ljubljenega Sina«. 
Kadar koli in kjer koli molite, vas lahko vaše pričevanje 

o dejanskosti tistega veličastnega dogodka blagoslovi.
Oče, h kateremu molimo, je veličastni Bog, ki je pre

ko svojega ljubljenega Sina ustvaril svetove. Naše mo
litve sliši, prav kakor je slišal Josephovo molitev – prav 
tako jasno kakor če bi jih izrekli v njegovi navzočnosti. 
Tako gotovo nas ima rad, da je svojega Sina namenil za 
našega Odrešenika. S tem darom nam je omogočil, da 
bomo prejeli nesmrtnost in večno življenje. Preko molit
ve v imenu svojega Sina pa nam nudi priložnost, da se  
z z njim v tem življenju pogovarjamo tako pogosto, kot 
se odločimo.

Duhovniki v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz posled
njih dni imajo sveto nalogo, da obiščejo dom vsakega 
člana in da jih opominjajo, naj molijo na glas in na 
samem (gl. NaZ 20:47).

Veliko je načinov, kako lahko nekoga opominjamo, 
naj moli. Na primer, lahko pričujemo, da nam je Bog 
zapovedal, naj vedno molimo, ali pa opišemo primere 
blagoslovov iz svetih spisov in iz lastnih izkušenj, ki so 
bili posledica hvaležnih molitev, priprošenj in vprašanj. 
Na primer, lahko pričujem, da vem, da nebeški Oče 
vedno odgovarja na molitve. Prejel sem vodstvo in to
lažbo besed, ki so me prešinile, in po Duhu vem, da so 
bile te besede od Boga.

Takšne izkušnje je imel prerok Joseph Smith in lahko 
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jih imate tudi vi. Na svojo molitev, ki je prihajala iz srca, 
je prejel odgovor, v katerem mu je Bog rekel, da bodo 
njegova nadloga in stiske le kratek trenutek in da ga bo 
Bog potem, če jih bo dobro prestal, povzdignil na višavo 
(gl. NaZ 121:7–8).

To je bilo razodetje ljubečega Očeta zvestemu sinu  
v hudi stiski. Vsak Božji otrok se lahko v molitvi pogovarja 
z Bogom. Nobeno opominjanje k molitvi ni bolj vplivalo 
name, kakor ko so me navdali občutki ljubezni in luč, ki  
jih prejmemo skupaj z odgovori na ponižne molitve.

Pričevanje o vsaki Božji zapovedi prejmemo tako, da 
to zapoved spolnjujemo (gl. Jn 7:17). To velja za zapoved, 
naj vedno molimo na glas in na samem. Kot vaš učitelj  
in prijatelj obljubljam, da bo Bog odgovoril na vaše mo
litve in da z močjo Svetega Duha lahko spoznate, da so 
odgovori od Boga.

NAUK TEGA SPOROČILA

•  »Slike so dragocen pripomoček za podkrepitev glavnega 
sporočila lekcije.« (Teaching, No Greater Call, 1999, str. 176) 
Pokažite sliko Josepha Smitha ali Prvega videnja. Pogovar-
jajte se o tem, kakšne so bile izkušnje Josepha Smitha glede 
molitve. Kako bi imela vaša molitev večjo težo, če bi si ob 
sebi predstavljali nebeškega Očeta, kakor to počne predsed-
nik Eyring?

•  Kakor predlaga predsednik Eyring, premislite o tem, da bi 
pričevali o molitvi, pri čemer bi opisali blagoslove, ki ste jih 
prejeli zaradi molitve, ali pa da bi spregovorili o odlomkih 
iz svetih spisov o molitvi.

MLADINA
Moja molitev v veri
Priscilla Farias iz Lime

Ko sem imela osemnajst let, sem kot prodajalka de-
lala v trgovini s pohištvom. Moj delovnik je bil zelo 

naporen. Delala sem od osmih zjutraj do desetih zvečer 
od ponedeljka vključno s soboto. Bila sem žalostna, 
ker nisem mogla prisostvovati pri inštitutu in cerkvenih 
dejavnostih.

K nebeškemu Očetu sem začela moliti z veliko vere, 
da bi mi pomagal najti službo, v kateri mi ne bi bilo 
treba delati v soboto, zato da bi lahko šla na inštitut in 
druge dejavnosti.

Nekega dne sem v službi pomagala nekemu moške-
mu. Začela sva se pogovarjati in rekel je, da dela v veliki 
banki. Vprašala sem ga, kako bi se lahko potegovala 
za razpisano službo v tem podjetju. Povedal mi je svoje 
ime in priimek ter telefonsko številko in mi rekel, da 
lahko pokličem kadrovsko službo in rečem, da ga poz-
nam. Šla sem v banko in pisala potrebne teste. Naredila 
sem jih in začela delati šest ur dnevno od ponedeljka do 
petka, zaslužila pa sem trikrat toliko kot prej.

Vem, da nas Gospod vodi, kadar ga želimo posta-
viti na prvo mesto. Vodi me še danes. Vem, da načelo 
molitve drži.
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 »Ste varuhinje zdravja,« je  
dejal predsednik Gordon B. 

Hinckley (1910 – 2008), ko je 
leta 1995 na generalnem sestan
ku Društva za pomoč predstavil 
razglas »Družina: Razglas svetu«. 
»Ve rojevate otroke. Ve ste tiste, 
ki jih vzgajate in jim privzgajate 
navade za življenje. Nobeno drugo 
delo se tako zelo ne približa bo
žanskosti, kakor se vzgoja Božjih 
sinov in hčera.« 1

Ta razglas sedaj že skoraj se
demnajst let poudarja, da so naše 
najpomembnejše odgovornosti os
redotočene na krepitev družine in 
doma – ne glede na naše trenutne 
okoliščine. Barbara Thompson, 
sedanja druga svetovalka v gene
ralnem predsedstvu Društva za  
pomoč, je bila v Tabernaklju  
v Salt Laku, ko je predsednik  
Hinckley prvič prebral razglas. »To 
je bil velik dogodek,« se spominja. 
»Čutila sem pomembnost sporoči
la. Premišljevala sem tudi: ʻTo je 
krasen vodič za starše. Za starše 
pa je to tudi velika odgovornost.ʼ 
Za trenutek sem pomislila, da se 
mene v resnici ne tiče toliko, saj 
nisem poročena in nimam ot
rok. Toda že naslednji hip sem 
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Varuhinje zdravja
Gradivo preučite in se o njem pogovorite glede na potrebe sester, ki jih obiskujete. Uporabite 
tista vprašanja, s katerimi boste sestre okrepili in zaradi katerih bo Društvo za pomoč postalo 
dejavni del vašega življenja.

pomislila: ʻVendar se me tiče. Sem 
članica družine. Sem hči, sestra, 
teta, sestrična, nečakinja in vnu
kinja. Seveda imam odgovornost 
– in blagoslove – ker sem članica 
družine. Četudi bi bila edina živa 
članica svoje družine, bi bila še 
vedno članica Božje družine in od
govornost imam, da krepim druge 
družine.ʼ«

Na srečo pri naših prizadevanjih 
nismo sami. »Največja pomoč,« pravi 
sestra Thompson, »ki jo bomo imele 
pri krepitvi družin, je, če bomo 
poznale in sledile Kristusovim nau
kom in se nanj zanašale, da nam bo 
pomagal.« 2

Iz naše zgodovine
»Ko je sestra Bathsheba W. Smith 

[od leta 1901 do 1910] služila kot če
trta generalna predsednica Društva 
za pomoč, je videla potrebo po tem, 
da se okrepi družine, zato je za  
sestre Društva za pomoč organizira
la poučne lekcije za matere. Lekcije 
so vsebovale svetovanje o zakonu, 
starševski skrbi in vzgoji otrok. Te  
lekcije so zagovarjale nauke pre
dsednika Josepha F. Smitha o tem, da  
mora Društvo za pomoč ženskam 
pomagati pri njihovi vlogi doma:

»ʻKjer je nevednost ali vsaj slabo 
razumevanje družine in družinskih 
dolžnosti v zvezi z obveznostmi, 
ki bi morale obstajati in ki za
konito obstajajo med možem in 
ženo ter med starši in otroki, tam 
obstaja ta organizacija oziroma je 
pri roki ter po naravnih obdaritvah 
in navdihu, ki pripadajo tej organi
zaciji, so pripravljene in nared, da 
poučujejo glede na te pomembne 
dolžnosti.ʼ« 3
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vera, družina, pomoč

Kaj lahko naredim?
1. Kako naj pomagam sestram, 
za katere skrbim, da bodo  
okrepile družino?

2. Kako naj bom pravičen vpliv  
v svoji družini?

Več o tem na reliefsociety .lds .org.

Iz svetih spisov
Prg 22:6; 1 Ne 1:1; 2 Ne 25:26;  

Al 56:46–48; NaZ 93:40


