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Od vseh darov, ki jih je ljubeči nebeški Oče name
nil svojim otrokom, je največji dar večno življenje 
(gl. NaZ 14:7). To pomeni, da bomo v družinah 

večno živeli v navzočnosti Boga Očeta in njegovega lju
bega Sina. Ljubeče družinske vezi se bodo nadaljevale le 
v najvišjem od Božjih kraljestev –  celestialnem.

Vsi upamo na radost tega, da bomo živeli v ljubečih 
družinah. Za nekatere od nas je to občutek, ki ga še 
nismo doživeli –  občutek, za katerega vemo, da je možen, 
vendar se še ni uresničil. Morda smo to videli v življenjih 
drugih. Za druge od nas se je družinska ljubezen zdela 
bolj resnična in dragocena, ko nas je smrt ločila od otro
ka, matere, očeta, brata, sestre ali ljubečega in ljubljenega 
starega starša.

Vsi smo občutili upanje, da bomo nekoč spet občutili 
toplo ljubezen tistega družinskega člana, ki smo ga imeli 
tako radi in sedaj hrepenimo, da bi ga ponovno objeli.

Naš ljubeči nebeški Oče pozna naša srca. Njegov 
namen je, da nam da srečo (gl. 2 Ne 2:25). In tako nam 
je podaril svojega Sina, da bi omogočil, da bi se radost 
družinskih vezi lahko večno nadaljevala. Ker je Odreše
nik pretrgal spone smrti, bomo vstali. Zaradi odkupne 
daritve Jezusa Kristusa z vero in kesanjem lahko posta
nemo vredni celestialnega kraljestva, kjer družine večno 
povezuje ljubezen.

Odrešenik je k Josephu Smithu poslal preroka Elijo, 
da bi obnovil duhovniške ljuče (gl. NaZ 110). Ti ključi so 

prinesli moč pečatenja, s čimer je Bog svojim otrokom 
podaril svoj največji dar –  večno življenje v večno poveza
nih družinah.

To je možnost, na katero se lahko sklicuje vsak Božji 
otrok, ki pride na svet. Tretjina Božjih duhovnih otrok je 
njegovo ponudbo v duhovnem svetu zavrnila. Zaradi pre
malo potrebne vere in kasnejšega odkritega upora so se 
odločili, da ne bodo nikoli poznali radosti daru nebeškega 
Očeta o večnih družinah.

Tisti, ki smo odločilni test v predzemeljskem duhovnem 
svetu prestali in s tem postali upravičeni do daru teles 
smrtnikov, še vedno lahko sprejmemo veliko odločitev za 
večno življenje. Če smo blagoslovljeni s tem, da najdemo 
obnovljeni evangelij, se lahko odločimo, da sklenemo in 
spolnjujemo Božje zapovedi, zaradi česar izpolnjujemo 
pogoje za večno življenje. Ko v tej zvestobi vztrajamo, bo 
Sveti Duh potrdil naše upanje in zaupanje, da smo na pra
vi poti v večno življenje, da bomo v družinah večno živeli 
v celestialnem kraljestvu.

Nekaterim se ta včena radost zdi medla ali celo minlji
vo upanje. Starši, otroci, bratje in sestre so morda sprejeli 
odločitve, zaradi katerih se zdi, da ne bodo izpolnjevali 
pogojev za večno življenje. Morda se celo sprašujete, ali 
vas odkupna daritev Jezusa Kristusa še opravičuje.

Neki Božji prerok je nekoč takole svetoval, kar me 
navdaja z mirom. Skrbelo me je, da zaradi odločitev drugih 
naša družina ne bo mogla biti večno skupaj. Rekel je: 
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»Skrbi vas napačna težava. Preprosto živite vredni celesti
alnega kraljestva in družinske ureditve bodo bolj čudovite, 
kot si lahko predstavljate.«

Vsem tistim, katerih osebne izkušnje ali zakonske zveze 
in otroci –  ali odsotnost teh –  meče senco na njihovo upa
nje, pričujem takole: nebeški Oče vas pozna in vas ima rad 
kot svoje duhovne otroke. Ko ste bili pred tem življenjem 
z njim in z njegovim ljubim Sinom, sta vam v srce položila 
upanje, ki ga imate o večnem življenju. Z močjo delovanja 
odkupne daritve Jezusa Kristusa in z vodstvom Svetega 
Duha sedaj lahko občutite in boste občutili v prihodnjem 
svetu družinsko ljubezen, glede katere vaš Oče in njegov 
ljubi Sin tako močno želita, da jo prejmete.

Pričujem, da boste, če boste živeli vredni celestialnega 
kraljestva, imeli preroško obljubo, da bodo »družinske 
ureditve bolj čudovite, kot si lahko predstavljate«.

NAUK SPOROČILA

Premislite, da bi na začetku tem, ki jih poučujete, naj-
prej povedali o trenutku, ko ste bili hvaležni za upanje o 
večnih družinah. Predlagajte jim, naj premislijo o trenut-
kih, ko so občutili hvaležnost za večne družine. Vprašajte 
jih, ali bi o tem želeli spregovoriti. Nato jim lahko predla-
gate, naj premislijo o načinih, kako bi se lahko izboljšali 
in živeli še bolj vredni celestialnega kraljestva, zato da 
bodo lahko prejeli preroško obljubo, da bodo »družinske 
ureditve … bolj čudovite, kot si lahko predstavljajo«.

MLADINA
Podarjanje večne sreče

Ena najboljših stvari glede evengelija je znanje o na-
črtu odrešitve. Imamo osupljivo priložnost, da bomo 

s svojo družino večno. To znanje nam pomaga ohranjati 
upanje, kadar čutimo, da svet preveč pritiska na nas. 

Predsednik Eyring uči: »Ljubeči nebeški Oče pozna naša 
srca. Njegov namen je, da nam podari srečo (gl. 2 Ne 
2:25). In tako nam je podaril svojega Sina, da bi omogo-
čil, da bi se radost družinskih vezi nadaljevala večno. … 
To je dar, na katerega se lahko sklicuje vsak Božji otrok, 
ki pride na svet.«

Ta blagoslov se nanaša na tiste od nas, ki živimo prav 
zdaj, in na tiste, ki so že umrli –  vendar zanje le z našo 
pomočjo. Naši predniki so prav zdaj v duhovnem svetu 
in čakajo, da njihova imena pripravimo zato, da se bodo 
zanje opravile tempeljske uredbe. Včasih pa je delo 
zanje težko narediti. Morda smo preveč zaposleni ali 
živimo predaleč od templja, da bi šli tja pogosto.

Na srečo so drugi načini, s katerimi lahko pomaga-
mo prednikom, kot je opravljanje družinske zgodovi-
ne, popisovanje ali varovanje bratov in sester, zato da 
gredo naši starši lahko v tempelj. S tem ko pomagamo, 
služimo Gospodu in prinašamo upanje o večnih druži-
nah tistim na drugi strani tančice.

OTROCI
Družine so večne

Zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa in obnovlje-
nih duhovniških ključev lahko s svojo družino živimo 

večno! Zakaj imate svojo družino radi? Sledite nasled-
njim navodilom, da boste napravili papirnato verigo, 
s katero boste svojo družino proslavili.

1. Papir dvakrat prepognite tako, da boste dobili dolg trak.
2. Narišite človeka, ki roki steguje na vsak konec.
3. Človeka izrežite. Tistega dela, kjer se roki dotikata  

robov, ne izrežite.
4. Prepognite. Napišite ali narišite nekaj, kar imate radi  

pri vsakem družinskem članu.
5. Verige nato zlepite skupaj, če imate večjo družino!
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»Mož in žena imata resno 
odgo vornost, da skrbita za 

in ljubita drug drugega ter svoje 
otroke.« 1 »Dom naj bi bil Božji labo
ratorij ljubezni in služenja, je rekel 
pre dsednik Russell M. Nelson, pre
dsednik zbora dvanajstih apostolov.

»Nebeški Oče hoče, da sta mož 
in žena zvesta drug drugemu in da 
svoje otroke cenita ter z njimi rav
nata kot z Gospodovo dediščino.« 2

V Mormonovi knjigi je Jakob 
rekel, da je bil razlog, da so bili 
Lamanci v nekem trenutku pra
vičnejši od nefijcev, ljubezen, ki 
so jo možje imeli do žena in žene 
do mož in ki so jo oboji imeli do 
svojih otrok (gl. JakK 3:7).

Eden najboljših načinov, da v 
dom prikličemo ljubezen in slogo, 
je, da z družinskimi člani govorimo 
prijazno. Prijazne besede prinaša
jo Svetega Duha. Sestra Linda K. 
Burton, generalna predsednica 
Društva za pomoč, nas je prosila, 

Razvijanje družinskih odnosov

naj razmislimo naslednje: »Kako 
pogosto drugim namerno izrečemo 
prijazne besede?« 3

Dodatni odlomki iz svetih spisov
Rim 12:10; Moz 4:15; NaZ 25:5

Resnične zgodbe
Starešina D. Todd Christofferson 

iz zbora dvanajstih apostolov je 
pripovedoval o izkušnji iz otroštva, 
zaradi katere je spoznal, kako po
membna je ljubeča družina. Ko so 
bili on in bratje še majhni, je imela 
mati resno operacijo zaradi raka, 
zaradi česar jo je zelo bolelo, če je 
uporabljala desnico. V družini s fan
ti je bilo veliko likanja, toda ko je 
mati likala, se je pogosto ustavila in 
šla v spalnico, kjer je jokala, dokler 
bolečina ni ponehala.

Ko je oče starešine Christoffersona 
ugotovil, kaj se dogaja, se je skrivaj 
skoraj leto dni odpovedoval kosilu, 
da bi prihranil dovolj denarja za 

nakup stroja, zaradi katerega je 
bilo likanje lažje. Zaradi ljubezni 
do žene je bil fantom vzor tega, 
kako je treba skrbeti za družino. 
Starešina Christofferson je o tej lju
beči naravnanosti dejal: »Tistikrat 
nisem vedel za očetovo žrtvovanje 
in ravnanje iz ljubezni do matere, 
toda sedaj, ko vem, si rečem: ‘To 
je mož.’« 4
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Gradivo preučite v duhu molitve, da boste vedeli, o čem govoriti. Kako vam bo 
razumevanje dokumenta Družina: Razglas svetu poglobilo vero vanj in blagoslovilo tiste, 
nad katerimi bdite, ko opravljate obiskujoče poučevanje? Več o tem na reliefsociety. lds. org.

vera, družina, pomoč

Premislite naslednje
Kako ljubezen in skrb za druge 
v dom privabita Duha?


