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Vsi želimo, da bi bili ti, ki jih imamo radi, srečni, da 
bi, kolikor je mogoče, občutili čim manj bolečine. 
Ko v Mormonovi knjigi beremo poročila o sreči 

–  in o bolečini –  se v srcu vznemirimo, ko pomislimo na 
svoje ljube. Sledi resnično poročilo o času sreče:

»In zgodilo se je, da v deželi ni bilo prepirov zavoljo 
Božje ljubezni, ki je prebivala v srcih ljudi.

In ni bilo zavidanja, ne zdrah, ne notranjih nemirov, 
ne vlačugarstva, ne laganja, ne umorov, niti nikakršne pol-
tenosti; in zagotovo ne bi moglo biti srečnejšega ljudstva 
med vsemi ljudstvi, ki jih je bila ustvarila Božja roka.«

In nadalje beremo:
»In kako blagoslovljeni so bili! Kajti Gospod jih je bla-

goslavljal v vseh njihovih dejanjih; da, bili so blagoslovljeni 
in so uspevali, prav dokler ni bilo minilo sto in deseto 
leto; in prešel je bil prvi rod po Kristusu in v deželi ni bilo 
sporov.« (4 Ne 1:15– 16, 18)

Ljubeči Kristusovi učenci molijo in si prizadevajo za 
takšne blagoslove za druge in zase. Iz poročil v Mormono-
vi knjigi, številni od nas pa iz lastnih izkušenj, vemo, da je 
dar sreče dosegljiv. Vemo, da je pot do sreče dobro ozna-
čena. Vemo tudi, da sreče ni lahko ohranjati, če, kakor je 
bilo z Nefijci potem, ko je k njim prišel Odrešenik, v naših 
srcih ne biva »Božja ljubezen«.

Nefijci so v srcih imeli ljubezen zato, ker so spolnje-
vali zakon, ki je to omogočal. Povzetek tega zakona 
se nahaja v zakramentnih molitvah, ki se začenjata z 

iskreno priprošnjo k ljubečemu nebeškemu Očetu. 
Molimo s srcem, ki ga navdaja vera v našega osebnega 
Odrešenika, in z globoko ljubeznijo do njega. Z resnič-
nim namenom se zavežemo, da bomo prevzeli njegovo 
ime, da se ga bomo spominjali in spolnjevali vse nje-
gove zapovedi. Naposled udejanjamo vero, zato da nas 
Sveti Duh, tretji član Božje trojice, lahko vselej spremlja 
ter nam v srcu pričuje o Očetu in njegovem ljubem 
Sinu. (gl. NaZ 20:77, 79)

Ker nas spremlja Sveti Duh, se v srcu lahko spremenimo, 
tako da si želimo ljubezen nebeškega Očeta in Gospoda 
Jezusa Kristusa in jo sprejmemo. Način, kako v srce spus-
timo Božjo ljubezen, je preprost, kakor je preprost način, 
kako to ljubezen iz srca preženemo. Na primer, nekdo se 
lahko odloči, da bo k nebeškemu Očetu molil manj pogos-
to, ali da ne bo plačal polne desetine, ali da se bo nehal 
gostiti z Božjo besedo, ali da bo prezrl revne in ljudi v stiski.

Vsaka odločitev, da ne bomo spolnjevali Gospodovih 
zapovedi, lahko povzroči, da se Duh iz našega srca umak-
ne. Ko ga izgubimo, sreča začne usihati.

Sreča, ki jo želimo svojim ljubim, je odvisna od njihovih 
odločitev. Naj imamo otroka, raziskovalca ali prijatelje še 
tako radi, jih ne moremo prisiliti, da bi spolnjevali zapo-
vedi, zato da bodo izpolnjevali pogoje, da se jih bo v srcu 
dotaknil Sveti Duh.

Torej najboljšo pomoč, ki jo lahko nudimo, je, da da-
mo to, kar tiste, ki jih imamo radi, vodi, da so pri lastnih 
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odločitvah previdni. Alma je to naredil s povabilom,  
ki bi ga lahko izrekli vi:

»[Postanite] ponižni pred Gospodom in [kličite] njegovo 
sveto ime in nenehno [pazite] in [molite], da […] ne [boste] 
skušani preko tega, kar lahko prenesete, in […] vas [bo] 
tako Sveti Duh vodil, ker [boste] postali ponižni, krotki, 
podložni, potrpežljivi, polni ljubezni in velikega potrpljenja; 
z vero v Gospoda, z upanjem, da boste prejeli večno življe-
nje; z Božjo ljubeznijo vselej v srcu, da boste poslednji dan 
povzdignjeni in boste stopili v njegov počitek.« (Al 13:28– 29)

Molim, da bodo tisti, ki jih imate radi, sprejeli navdihnje-
no povabilo, naj se odločijo za pot v trajno srečo.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Eyring uči, da je sreča, ki jo občutimo v 
življenju, odvisna od odločitev, ki jih sprejmemo. Ko 
se boste o tem sporočilu pogovarjali, premislite, da bi 
se osredotočili na stvari, ki jih predsednik Eyring ome-
nja, da se lahko zanje odločimo (kot so molitev, delo, 
udejanjanje vere in da se zavežemo z resnično namero), 
ki nas bodo vodile na to pot sreče. Tistim, ki jih učite, 
lahko predlagate, naj napišejo dve ali tri dejanja, ki bi 
jih radi naredili, ki jih bodo bolje usmerila na »pot do 
trajne sreče«.

MLADINA
Dejanja, ki vodijo v srečo

Predsednik Eyring uči, da je »sreča, ki jo želimo za 
naše ljube, […] odvisna od njihovih odločitev«.

Kakšne posledice lahko prinesejo odločitve, lahko 
preberete v primerih Nefija, Lamana in Lemuela. Laman 
in Lemuel sta godrnjala in nista hotela spolnjevati zapo-
vedi (gl. 1 Ne 2:12). Posledično sta bila skupaj s svojimi 
potomci prekleta in odrezana od Gospodove navzoč-
nosti (gl. 2 Ne 5:20– 24). Nefi se je odločil, da bo zapo-
vedi spolnjeval (gl. 1 Ne 3:7), in zato so on in njegovo 
ljudstvo »živeli srečno« (2 Ne 5:27).

Lahko se odločite, da ste pravični in srečni. Ljudje 
okrog vas pa bodo verjetno še vedno sprejemali slabe 
odločitve, ki bodo vodile v bridkost in težave. Čeprav 
morajo odločitve sprejeti sami, lahko vaš vzor v dobrem 
smislu vpliva na njihove odločitve. Kako vaše odločitve 
lahko prinesejo drugim srečo? V družini se pogovarjajte 
o različnih načinih, kako pozitivno vplivati na ljudi ok-
rog sebe in kako jim pomagati, da bodo občutili srečo.

OTROCI
Izziv prijaznosti

Ko se je Jezus prikazal ljudem v Ameriki, jih je učil, 
naj imajo druge radi in naj bodo prijazni. Kaj lahko 

naredite, da boste sledili Jezusu in imeli druge radi? 
Sledi nekaj zamisli. Vsak izziv sproti odkljukajte.

□ Nekoga, ki je žalosten, lahko objamem.
□ Na skrivem lahko nekomu služim.
□ Lahko berem ali gledam konferenčni govor o prijaznosti.
□ Družini lahko zapojem pesem iz Osnovne.
□ Lahko se nasmehnem nekomu, ki je videti osamljen.
□ Lahko ___________________________________________.
□ Lahko ___________________________________________.

© 2016 Intellectual Reserve, Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno v ZDA. V angleščini odobreno: 6/15. Prevod odobren: 6/15.  
Prevod dokumenta First Presidency Message, January 2016. Slovenian 12861 177



S P O R O Č I L O  O B I S K U J O Č E G A  P O U Č E V A N J A  –   J A N U A R  2 0 1 6

Bonnie L. Oscarson, generalna 
predsednica Mladenk, je na 

generalnem sestanku Društva za 
pomoč leta 1995, ko je predsednik 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
prvič prebral dokument »Družina: 
Razglas svetu«, rekla: »Bili smo hva-
ležni za jasnost, preprostost in resni-
co tega razodevajočega dokumenta 
ter to cenili. […] Razglas o družini je 
postal naša oporna točka pri presoji 
življenjskih nazorov sveta in priču-
jem, da načela, podana v njem, […] 
prav tako veljajo danes, kakor so, 
ko nam jih je dal Božji prerok pred 
skoraj dvajsetimi leti.« 1

»Iz razglasa o družini,« 
dodaja Carole M. Stephens, 
prva svetovalka v generalnem 
predsedstvu Društva za pomoč, 
»izvemo, da so ‘v predzemeljskem 
obstoju […] duhovni sinovi in 
hčere Boga poznali in ga častili kot 
svojega večnega Očeta« 2. […]

»Vsak od nas pripada Božji druži-
ni, ki ga potrebuje.« 3

Družina: Razglas svetu

Živimo v času, ko morajo starši 
varovati svoje domove in družine. 
»Družina: Razglas svetu« nas lahko 
vodi.

Dodatna odlomka iz svetih spisov
Moz 8:16- 17; NaZ 1:38

Resnične zgodbe
»Lee Mei Chen Ho iz tretjega od-

delka Tao Yuan, iz tajvanskega kola 
Tao Yuan, je rekla, da jo je razglas 
naučil, da družinski odnosi poma-
gajo razvijati božanske lastnosti, kot 
so vera, potrpežljivost in ljubezen. 
‘Ko si prizadevam, da bi se izboljša-
la glede na razglas, lahko doživljam 
resnično srečo,’ je rekla.« 4

Barbara Thompson, ki je bila 
predsednica, ko se je razglas prvič 
prebral in je kasneje služila kot sve-
tovalka v generalnem predsedstvu 
Društva za pomoč, je rekla: »Za 
hip sem pomislila, da se [razglas o 
družini] v resnici name prav dosti ne 
nanaša, ker nisem bila poročena in 

nisem imela otrok. Toda skoraj ta-
koj nato sem pomislila: ‘Vendar se 
nanaša name. Sem članica druži-
ne. Sem hči, sestra, teta, sestrična, 
nečakinja in vnukinja. […] Četudi 
bi bila edina živa članica svoje 
družine, sem še vedno članica 
Božje družine.’« 5

OPOMBE:
 1. Bonnie L. Oscarson, Zagovornice razglasa 

o družini, 185. spomladanska generalna 
konferenca, april 2015, str. 127.

 2. Družina: Razglas svetu, Liahona,  
nov. 2010, str. 129.

 3. Carole M. Stephens, Družina je od Boga, 
185. spomladanska generalna konfe-
renca, april 2015, str. 124.

 4. Nicole Seymour, ‘The Family: A Procla-
mation to the World’ reaches 10- Year 
Milestone, Liahona, nov. 2005, str. 127.

 5. Barbara Thompson, v Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of 
Relief Society (2011), str. 148.
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Gradivo preučite v duhu molitve in prosite, da bi izvedeli, o čem naj govorite. Kako bo 
razumevanje nauka o družini blagoslovilo tiste, nad katerimi bdite preko obiskujočega 
poučevanja? Več o tem na reliefsociety.lds.org.

vera, družina, pomoč

Premislite naslednje
V kakšnem smislu je »Družina: 
Razglas svetu« dokument za 
današnje dni?


