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Zakaj potrebujemo 
preroke?

Ker ima nebeški Oče svoje otroke rad, jih ni pus
til, da bi skozi življenje hodili brez usmeritve in 
vodstva. Nauki nebeškega Očeta niso navadni, 

predvidljivi, povprečni nauki, ki jih lahko mimogrede 
preberete v knjigi mehke vezave v krajevni knjigarni. 
Gre za modrost vsemogočnega in vsevednega celestial
nega Bitja, ki ima svoje otroke rad. Njegove besede vse
bujejo skrivnost stoletij – ključ do sreče v tem življenju 
in v prihodnjem svetu.

Nebeški Oče to modrost razkriva svojim otrokom  
na zemlji preko svojih služabnikov prerokov (gl.  
Am 3:7). Bog že od Adamovih dni govori svojim  
otrokom v izbranih svetiščih, ki imajo nalogo, da  
njegovo besedo razodevajo in ljudem svetujejo. Preroki  
so navdihnjeni učitelji in so vedno posebne priče Jezusa 
Kristusa (gl. NaZ 107:23). Preroki pa ne govorijo le  
ljudem v svojem času, temveč govorijo ljudem vseh  
časov. Njihove besede odmevajo skozi stoletja kot  
zaveza volje Boga z njegovimi otroki.

Današnji čas ni kaj dosti drugačen od preteklih 
razdobij. Gospod ljudi v današnjem času nima nič manj 
rad, kot jih je imel nekdaj. Eno od veličastnih sporočil 
obnove Cerkve Jezusa Kristusa je, da Bog še vedno  
govori svojim otrokom! Ni skrit v nebesih, temveč  
danes govori, prav kakor je v starodavnih dneh.

Veliko tega, kar Gospod razodene svojim prerokom, 
je namenjeno temu, da bi nas kot posameznike in kot 
družbo rešilo pred gorjem. Ko Bog govori, to počne  
zato, da svoje otroke uči, navdihuje, prečisti in svari.  
Če se posamezniki in družbe za navodila nebeškega 
Očeta ne menijo, tvegajo, da jih bodo doletele preizkuš
nje, muke in trpljenje. 

Bog ljubi vse svoje otroke. Zato nas tako goreče roti 
preko svojih prerokov. Prav kakor mi želimo zgolj to, 
kar je za naše ljubljene najbolje, nebeški Oče želi zgolj 
to, kar je najbolje za nas. Zato so njegova navodila tako 
bistvenega pomena in včasih tako nujna. Prav zato nas 
danes ni zapustil, temveč svojo voljo še naprej razode
va preko svojih prerokov. Naša usoda in usoda našega 
sveta je odvisna od tega, ali bomo slišali in prisluhnili 
razodeti besedi, ki jo je Bog namenil svojim otrokom.

Božja dragocena navodila človeštvu lahko najdemo 
v Svetem pismu, Mormonovi knjigi, Nauku in zavezah 
ter Dragocenem biseru. Poleg tega nam Gospod govori 
preko svojih služabnikov, kar bo storil tudi na bližajoči 
se generalni konferenci.

Vse, ki se nemara sprašujejo, ali je kaj takega mož
no – ki bi nemara vprašali: »Ali je mogoče, da nam Bog 
danes govori?« – z vsem srcem vabim, da pridite in boste 
sami videli (gl. Jn 1:46). Berite Božjo besedo, kakor jo 
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razkrivajo sveti spisi. Generalni konferenci prisluhnite  
z ušesi, ki rada poslušajo Božji glas, ki ga prinašajo  
preroki sveti iz poslednjih dni. Pridite, poslušajte in  
se na lastne oči prepričajte! Kajti če boste to storili  
»z iskrenim srcem, z resničnim namenom, z vero  
v Kristusa, vam bo [Bog] resnico teh reči pokazal z 
močjo Svetega Duha« (Mor 10:4). Zaradi te moči vem, 
da Jezus Kristus živi in da njegovo Cerkev vodi prerok, 
in sicer Thomas S. Monson.

Bratje in sestre, Bog nam danes govori. In želi, da bi 
vsi njegovi otroci njegov glas poslušali in mu prisluhnili. 
Če bomo to delali, nas bo Gospod blagoslovil in nas 
močno podpiral, tako v tem življenju kot v prihodnjih 
svetovih.

MLADINA
Vodi nas živi prerok
Christy Ripa

Ko mi je bilo šestnajst let, sem se imela priložnost 
prvič udeležiti generalne konference. Z družino 

smo živeli v zahodnem Oregonu v ZDA. Odpeljali 

smo se v Utah na konferenco in zato da bi mojega 
starejšega brata odpeljali v središče za usposabljanje 
misijonarjev.

Na konferenco sem odšla z željo, da bi me poučeval 
Sveti Duh. Prav zato se mi je Duh razodel, kar se sicer 
verjetno ne bi zgodilo, če se na to ne bi pripravljala.

Med enim od delov predvajanja so vsi vstali in  
peli hvalnico »Guide Us, O Thou Great Jehovah«  
(Vodi nas, o veliki Jahve). Ko smo peli, sem močno  
začutila, da se moram ozreti po Konferenčnem  
središču. To sem storila in presunila me je moč  
enotnosti na tisoče ljudi, ki so bili tam, ko smo vsi  
s petjem slavili Boga.

Nato se mi je zgodilo to, da sem bila kakor Nefi,  
ki je v videnju videl drevo življenja, kajti Duh mi  
je velel: »Poglej!« (gl. 1 Ne 11-14) Uzrla sem se  
k predsedniku Thomasu S. Monsonu in začutila,  
da enotnost v Cerkvi obstaja zato, ker nas vodi  
živi prerok. Zaradi pričevanja Svetega Duha vem,  
da je predsednik Thomas Monson pravi prerok za 
današnje dni, in vem, da to Cerkev preko njega vodi 
Jezus Kristus.

© 2012 Intellectual Reserve, Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno v ZDA. V angleščini odobreno: 6/11. Prevod odobren: 6/11. Prevod sporočila First Presiden-
cy Message, March 2012. Slovenian 10363 177



1

Smo hčere nebeškega Očeta. 
Pozna nas, ima nas radi in ima za 
nas načrt. Del tega načrta je, da pri
demo na zemljo, zato da bi se učile 
odločati med dobrim in zlom. Če se 
odločimo spolnjevati Božje zapove
di, ga s tem spoštujemo in prizna
mo, da smo Božje hčere. Društvo 
za pomoč nam pomaga, da si to 
božansko dediščino zapomnimo.

Društvo za pomoč in njegova 
zgodovina nas krepita in podpirata. 
Julie B. Beck, generalna predsedni
ca Društva za pomoč je rekla: »Kot 
Božje hčere se pripravljate za večne 
cilje in vsaka od vas ima istovet
nost, naravo in odgovornost ženske. 
Uspeh družin, skupnosti, te Cerkve 
in dragocenega načrta odrešitve 
je odvisen od vaše zvestobe. [...] 
Namen [nebeškega Očeta] je bil, 
da bi Društvo za pomoč pomagalo 
njegove ljudi izgrajevati in jih pri
praviti za tempeljske blagoslove. To 
organizacijo je ustanovil zato, da bi 
svoje hčere izenačil s svojim delom 
in njihovo pomoč uvrstil na seznam 
za izgradnjo njegove kraljestva in 
krepitev sionskih domov.« 1

Nebeški Oče nam je dal posebno 
delo, s katerim pomagamo graditi 
njegovo kraljestvo. Prav tako nas 
je blagoslovil z duhovnimi darovi, 
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Hčere v mojem kraljestvu
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.

ki jih potrebujemo, zato da bomo 
to posebno delo opravile. Društvo 
za pomoč nam daje priložnosti, da 
te darove uporabimo in krepimo 
družine, pomagamo ljudem v stiski 
in se učimo, kako živeti kot učenke 
Jezusa Kristusa.

President Dieter F. Uchtdorf, drugi 
svetovalec v Prvem predsedstvu, je 
o poti učenca dejal: »Če potrpež
ljivo hodimo po poti apostolstva, 
sebi pokažemo mero svoje vere in 
pripravljenosti, da se raje odločimo 
za njegovo voljo kot svojo.« 2

Zapomnimo si, da smo Božje 
hčere, in si prizadevajmo živeti kot 
njegove učenke. Če bomo to de
lale, bomo pomagale graditi Božje 
kraljestvo tukaj na zemlji in bomo 
postale vredne, da se bomo lahko 
vrnile v njegovo navzočnost.

Iz naše zgodovine
Prerok Joseph Smith je 28. aprila 

1842 sestram Društva za pomoč 
rekel: »Sedaj ste v položaju, da lahko 
delujete glede na tisto naklonjenost, 
ki vam jo je v dušo položil Bog. [...] 
Če živite vredne svojih privilegijev, 
angelov ni moč zadržati, da ne bi 
bili vaši družabniki.« 3

Zina D. H. Young, tretja ge
neralna predsednica Društva za 

pomoč, je zato, ker se je zavedala 
moči Društva za pomoč, da služi in 
pomaga posameznikom poglobiti 
vero, sestram leta 1893 obljubila: 
»Če se boste spustile v same globine 
svojega srca, boste s pomočjo Gos
podovega Duha spoznale dragoceni 
biser, samo pričevanje o tem delu.« 4

OPOMBE
1. Julie B. Beck, ‘Daughters in My Kingdom’: 

The History and Work of Relief Society,  
Liahona, nov. 2010, str. 112, 114.

2. Dieter F. Uchtdorf, The Way of the Disciple, 
Liahona, maj 2009, str. 76.

3. Joseph Smith, History of the Church, 4:605.
4. Zina D. H. Young, How I Gained My  

Testimony of the Truth, Young Woman’s 
Journal, apr. 1893, str. 319.

Kaj lahko naredim?
1. Kako naj pomagam sestram, 
da bodo razvile svoj potencial 
Božjih hčera?

2. Kako naj v življenju ude-
janjam nasvet in svarilo, ki je 
dano ženskam v petindvajsetem 
razdelku Nauka in zavez?

Več o tem na reliefsociety .lds .org.
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vera, družina, pomoč

Iz svetih spisov
Zah 2:10; NaZ 25:1, 10, 16; 

138:38–39, 56; Družina: Razglas  
svetu, (Liahona in Ensign, nov. 
2010, str. 129)


