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»Največja lekcija, ki se jo lahko naučimo v tem 
življenju,« je učil predsednik Thomas S. Monson, 
»je ta, da bomo takrat, ko bo Bog spregovoril in 

bomo poslušni, vedno imeli prav.« 1

Poleg tega bomo še blagoslovljeni. Predsednik Monson 
je na nedavni generalni konferenci dejal: »Če se držimo 
zapovedi, bodo naša življenja bolj srečna, bolj izpolnjena 
in manj zapletena. Izzive in težave bomo lažje prenašali 
in prejeli bomo obljubljene [Božje] blagoslove.« 2

Predsednik Monson nas v naslednjih odlomkih kot 
predsednik Cerkve spomni na to, da so zapovedi najbolj 
zanesljiv vodič do sreče in miru.

Navodila za potovanje
»Božje zapovedi niso dane zato, da bi nas zmedle ali 

da bi postale ovire do naše sreče. Res je prav nasprotno. 
Ta, ki nas je ustvaril in ki nas ima rad s popolno ljubezni-
jo, ve, kako moramo živeti svoja življenja, zato da bomo 
prejeli najvišjo možno srečo. Dal nam je navodila, ki nas 
bodo, če jim bomo sledili, varno vodila skozi to, pogoto 
zahrbtno potovanje na zemlji. Spomnimo se besed znane 
hvalnice: ‘Spoštuj zapovedi! V tem našel boš varnost, v tem 
našel boš mir.’ [gl. Spoštuj zapovedi, neuradni prevod ].« 3

Moč in znanje
»Poslušnost je značilna lastnost prerokov; stoletja jim je 

dajala moč in znanje. Bistveno je, da spoznamo, da smo 

tudi mi upravičeni do tega vira moči in znanja. Na voljo je, 
da nas danes uči, če smo poslušni Božjim zapovedim. …

Lahko prejmemo spoznanje, ki ga iščemo, odgovore, 
po katerih hrepenimo, in moč, ki si jo želimo danes za 
soočanje z izzivi zapletenega in izzivov polgenga sveta, 
če voljno spolnjujemo Gospodove zapovedi.« 4

Odločite se za poslušnost
Danes prevladuje to, da je vse dovoljeno. Revije in 

televizijske oddaje prikazujejo zvezde s filmskih ekranov, 
junake s športnega področja -  tiste, ki si jih številni mladi 
ljudje želijo posnemati -  ki ne upoštevajo Božjih zakonov 
in imajo grešne navade, ki navidezno nimajo slabih 
posledic. Temu ne verjemite! Pride čas obračuna -  in sicer 
pregled računovodskih knjig. Vsaka pepelka ima svojo 
polnoč -  če ne v tem življenju, pa v naslednjem. Sodni  
dan bo prišel za vse. … Rotim vas, da se odločite  
za poslušnost.« 5

Radost in mir
»Morda se vam včasih zdi, da se tisti v svetu veliko 

bolj zabavajo kot vi. Nekateri čutite omejitve zaradi pravila 
o obnašanju, ki ga upoštevamo v Cerkvi. Moji bratje in 
sestre, vendar vam pravim, da ni ničesar, kar bi nam 
v dušah v življenja lahko prineslo več radosti ali več miru 
kot Duh, ki lahko pride k nam, če sledimo Odrešeniku 
in spolnjujemo zapovedi.« 6
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Hodite pokončno
»Pričujem vam, da so nam obljubljeni prekomerni blago-

slovi. Čeprav se bodo zbrali oblaki neurja, čeprav se bo 
nad nas zlilo deževje, nas bosta evangelijsko znanje in 
ljubezen nebeškega Očeta in Odrešenika tolažila ter nas 
podpirala in nas v srcu radostila, ko bomo hodili pokonč-
no ter izpolnjevali zapovedi. Na tem svetu nas ne bo nič 
porazilo.« 7

Sledite Odrešeniku
»Kdo je bil ta Mož trpljenja, ki je poznal bridkost? Kdo je 

Kralj slave, ta Gospod nad vojskami? On je naš Gospodar. 
On je naš Odrešenik. On je Božji Sin. On je vir naše odre-
šitve. Kliče nam: ‘Hôdite za menoj!’ Naroča nam: ‘Pojdite 
in delajte prav tako!’ Roti nas: ‘Spolnjujte moje zapovedi!’

Sledimo mu. Posnemajmo njegov vzor. Bodimo po-
slušni njegovi besedi. S tem mu dajemo božanski dar 
hvaležnosti.« 8
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3. Spolnjuj zapovedi, neuradni prevod.
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5. Believe, Obey, and Endure, Liahona, maj 2012, 129.
6. Stojte na svetih karjih, 181. jesenska generalna konferenca, okt. 2011, 89.
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NAUK SPOROČILA

Predsednik Monson nas uči o številnih blagoslovih, ki 
jih lahko prejmemo zaradi poslušnosti, vključno z moč-
jo, znanjem, radostjo in mirom. Premislite, da bi tiste, ki 
jih učite, vprašali, kako so blagoslovljeni, ker spolnjujejo 
zapovedi. Lahko jih spodbudite, naj še naprej premiš-
ljujejo o svojih blagoslovih ter svoje misli in izkušnje 
zapišejo v dnevnik. Lahko jih tudi spodbudite, da Bogu 
izkažejo hvaležnost za svoje blagoslove tako, da so še 
naprej poslušni.

MLADINA
Ogenj in lekcija poslušnosti

Predsednik Thomas S. Monson je nekoč pripovedoval, 
kako je spoznal pomembnost poslušnosti. Ko mu 

je bilo osem let, so z družino šli v svojo kočo v hribih. 
S prijateljem sta hotela očistiti travnato površino, da bi 
napravila ogenj. Travo sta poskusila odstraniti z rokami; 
na vso moč sta pulila in ruvala, ampak imela sta le polne 
roke plevela. Predsednik Monson je pojasnil: »In potem 
me je, kar se mi je zdela popolna situacija, v mislih 
osemletnika prešinilo. Dannyju sem rekel: ‘Vse, kar mo-
rava narediti, je, da to travo le zakuriva. V plevelu bova 
zakurila le en krog!’«

Čeprav je vedel, da ne sme uporabljati vžigalic, jih je 
stekel iskat v kočo in z Dannyjem sta na tisti travnati po-
vršini zanetila majhen ogenj. Pričakovala sta, da bo sam 
ugasnil, vendar se je spremenil v velik in nevaren ogenj. 
Z Dannyjem sta stekla po pomoč in kmalu so prihiteli 
odrasli, ki so ogenj pogasili, preden je dosegel drevje.

Predsednik Monson je nadaljeval: »Tistega dne sva 
se z Dannyjem naučila več težkih, a pomembnih lekcij, 
od katerih je bila poslušnost zelo pomembna.« (Gl. 
Obedience Brings Blessings, Liahona, maj 2013, 89- 90.)

Ali ste se tako kot predsednik Monson lekcije o pos-
lušnosti kdaj morali naučiti na težji način? Katere cilje si 
lahko zadate, zato da boste v prihodnosti ostajali varni 
zaradi poslušnosti?

OTROCI
Odločite za to, kar je prav

Odločitev za to, kar je prav, nas zbližuje z nebeškim 
Očetom in Jezusom Kristusom. Prav tako nam 

pomaga, da smo srečni in varni. Obkrožite načine, 
kako se lahko odlčite za to, kar je prav.

Goljufajte v šoli.
Berite svete spise.
Pojdite v cerkev.
Igrajte se lepe igre.
Pretepajte se z brati in sestrami.
Služite drugim.
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»Besede [pesmi za Osnovno], 
da je družina od Boga, nas 

spomnijo na ta čisti nauk,« je rekla 
Carole M. Stephens, prva svetovalka 
v generalnem predsedstvu Društva 
za pomoč. »Ne izvemo le, da je dru-
žina od Boga, temveč tudi, da vsak 
od nas pripada Božji družini. …

Očetov načrt za njegove otroke je 
načrt ljubezni. To je načrt za združi-
tev njegovih otrok -  njegove družine 
-  z njim.« 1

Starešina L. Tom Perry 
(1922 -  2015) iz zbora dvanajstih 
apostolov je dejal: »Verjamemo tudi, 
da močne tradicionalne družine ni-
so le osnovne enote trdne družbe, 
trdne ekonomije in trdne kulture 
z vrednotami -  temveč da so tudi 
osnovne enote večnosti ter Božjega 
kraljestva in vladanja.

Verjamemo, da bosta nebeška 
organizacija in vladanje postavljena 
na temelju družin in širših družin.« 2

»Vsaka, ne glede na zakonske 
okoliščine ali število otrok, lahko 

Družino je posvetil Bog

zagovarja Gospodov načrt, opi-
san v razglasu o družini,« je dejala 
Bonnie L. Oscarson, generalna 
pre dsednica Mladenk. »Če je to 
Gospodov načrt, bi moral biti tudi 
naš načrt!« 3

Dodatni odlomki iz svetih spisov
NaZ 2:1- 3; 132:19

Nauk o družini
Sestra Julie B. Beck, bivša gene-

ralna predsednic Društva za pomoč, 
je učila, da je teologija o družini 
zasnovana na stvarjenju, padcu in 
odkupni daritvi Jezusa Kristusa:

»Stvarjenje sveta je ponudilo kraj, 
kjer bodo lahko živele družine. Bog 
je ustvaril moškega in žensko, ki sta 
bila dve bistveni polovici družine. 
V načrtu nebeškega Očeta je bilo, 
da se Adam in Eva pečatita in ustva-
rita večno družino.

… Padec jima je omogočil, da 
sta imela sinove in hčere.

[Kristusova] odkupna daritev 

omogoča, da se družina pečati 
za večno. Družinam omogoča 
večno rast in izpopolnitev. Načrt 
sreče, ki se imenuje tudi načrt 
odrešitve, je bil načrt, ustvarjen 
za družine. …

To je bil Kristusov nauk. Brez 
družine ni načrta; ni razloga za 
življenje na zemlji.« 4
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185. spomladanska generalna konferen-
ca, apr. 2015, str. 124.

2. L. Tom Perry, Zakaj sta zakonska zveza 
in družina pomembni -  povsod po svetu, 
185. spomladanska generalna konferen-
ca, apr. 2015, 20.

3. Bonnie L. Oscarson, Zagovornice razglasa 
o družini, 185. spomladanska generalna 
konferenca, apr. 2015, 127.
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Family, Liahona, mar. 2011, 32, 34.
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Gradivo preučite v duhu molitve, da boste vedeli, o čem naj govorite. Kako vam  
bo razumevanje dokumenta »Družina: Razglas svetu« poglobilo vero v Boga in 
blagoslovilo tiste, nad katerimi bdite, ko opravljate obiskujoče poučevanje? Več  
o tem na reliefsociety. lds. org.

vera, družina, pomoč

Premislite naslednje
Zakaj je družina 
najpomembnejša enota  
v času in večnosti?


