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Leta 1995 sta Prvo predsedstvo in kolegij dvanajstih apostolov izdala razglas
»Druœina: razglas svetu«. Ta razglas objavlja ter potrjuje nauke in postopke,
ki so jih preroki v zgodovini Cerkve vedno znova navajali. Vsebuje naçela,
ki so bistvena za sreço in dobrobit vsake druœine. Druœinski çlani naj razglas
preuçujejo in œivijo po njegovih napotkih.

»Druœina: Razglas svetu«

»Prvo predsedstvo in svet dvanajstih
apostolov Cerkve Jezusa Kristusa
svetih iz poslednjih dni sveçano raz-
glaøamo, da je zakon med moœem in
œeno odrejen od Boga in da je druœina
osrednji del v Stvarnikovem naçrtu za
veçno usodo njegovih otrok.

Vsi ljudje — moøki in œenske — so
ustvarjeni po Boœji podobi. Vsak je
ljubljeni duhovni sin ali hçi nebeøkih
starøev in kot tak ima vsak boœansko
naravo in usodo. Spol je bistvena zna-
çilnost posameznikove predzemelj-
ske, zemeljske in veçne identitete ter
namena.

V predzemeljskem obstoju so duhovni
sinovi in hçere poznali in çastili Boga
kot svojega veçnega Oçeta in sprejeli
so njegov naçrt, po katerem njegovi
otroci lahko prejmejo fiziçno telo, si
pridobijo zemeljske izkuønje in tako
napredujejo k popolnosti in na koncu
uresniçijo svojo boœansko usodo
dediça veçnega œivljenja. Boœanski
naçrt sreçe omogoça, da se druœinski
odnosi nadaljujejo tudi po smrti. Svete
uredbe in zaveze, ki so na voljo v sve-
tih templjih, posameznikom omogo-
çajo, da se vrnejo v Boœjo prisotnost,
druœinam pa, da so zdruœene za
veçno.
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Prva zapoved, ki jo je Bog dal Adamu
in Evi, se je nanaøala na njuno zmoœ-
nost, da kot moœ in œena postaneta
starøa. Izjavljamo, da Boœja zapoved
njegovim otrokom, naj se mnoœijo
in napolnijo zemljo, øe vedno velja.
Nadalje izjavljamo, da je Bog zapove-
dal, da sveto zmoœnost ustvarjanja
œivljenja lahko uporabljata le moøki
in œenska, ki sta zakonito poroçena
kot moœ in œena.

Izjavljamo, da je naçin, na katerega
se na zemlji ustvarja œivljenje, doloçil
Bog. Potrjujemo svetost œivljenja in
njegovo pomembnost v Boœjem veç-
nem naçrtu.

Moœ in œena imata sveçano odgovor-
nost, da ljubita ter skrbita drug za
drugega in za svoje otroke. ‘Glej, dar
Gospodov so sinovi.’ (Ps 127:3) Starøi
imajo sveto dolœnost, da svoje otroke
vzgajajo v ljubezni in praviçnosti,
da poskrbijo za njihove fiziçne in
duhovne potrebe, da jih uçijo medse-
bojne ljubezni in sluœenja, izpolnjeva-
nja Boœjih zapovedi in pokoravanja
zakonom drœave, kjerkoli œe œivijo.
Moœje in œene — matere in oçetje —
bodo pred Bogom odgovorni za
izpolnjevanje teh obveznosti.
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Druœino je odredil Bog. Zakon med
moœem in œeno je bistveni del njego-
vega veçnega naçrta. Otroci imajo pra-
vico, da se rodijo znotraj zakonskih
vezi in da jih vzgajata oçe in mati, ki
spoøtujeta zakonske obljube s popolno
zvestobo. Sreço v druœinskem œivlje-
nju bomo najverjetneje dosegli, ko bo
le–ta temeljila na naukih Gospoda
Jezusa Kristusa. Uspeøni zakoni in
druœine so osnovani in vzdrœevani
na naçelih vere, molitve, kesanja,
odpuøçanja, spoøtovanja, ljubezni,
soçutja, dela in koristnih rekreativnih
dejavnostih. Po Boœjem naçrtu oçetje
svojim druœinam predsedujejo v ljube-
zni in praviçnosti in so odgovorni, da
poskrbijo za œivljenjske potrebe in zaø-
çito svojih druœin. Matere so prven-
stveno odgovorne, da skrbijo za svoje
otroke. Oçetje in matere so kot enako-
pravni partnerji obvezani, da si med-
sebojno pomagajo pri izpolnjevanju

teh svetih obveznosti. Invalidnost,
smrt, ali druge okoliøçine vçasih zah-
tevajo prilagajanje posameznikovih
vlog. Ko je to potrebno, bi morali
pomagati tudi ostali sorodniki.

Tiste posameznike, ki krøijo zaveze
çistosti, zlorabljajo zakonca ali naraø-
çaj, ali ne izpolnjujejo druœinskih
obveznosti, opozarjamo, da bodo
nekega dne za to odgovorni pred
Bogom. Nadalje opozarjamo, da bo
razpad druœine posameznikom, skup-
nostim in narodom prinesel nadloge,
ki so jih napovedovali starodavni in
sodobni preroki.

Vse odgovorne drœavljane in vladne
usluœbence vsepovsod pozivamo, da
podprejo in posredujejo ukrepe, ki
so bili izdelani za vzdrœevanje in
krepitev druœine kot osnovne enote
druœbe. (Druœina: razglas svetu)





Ureditev
Druœina je v Cerkvi Jezusa Kristusa
svetih iz poslednjih dni sveta in je naj-
pomembnejøa druœbena enota v tem
œivljenju in veçnosti. Bog je ustanovil
druœino zato, da bi svojim otrokom
prinesel sreço, jim omogoçil spoznati

Ureditev in namen druœine
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prava naçela v ljubeçem vzduøju in
jih pripravil na veçno œivljenje.

Dom je najboljøi kraj za pouçevanje,
uçenje in œivljenje po evangelijskih
naçelih. To je kraj, kjer se posameznik
nauçi poskrbeti za hrano, oblaçila,
zatoçiøçe in druge œivljenjske potrebø-
çine. Oçe in mati naj kot enakopravna
partnerja vsakemu druœinskemu çlanu
pomagata:

• pri iskanju resnice in razvijanju vere
v Boga.

• pri kesanju zaradi grehov, pri odlo-
çitvi za kst za odpuøçanje grehov,
da bodo postali çlani Cerkve Jezusa
Kristusa svetih iz poslednjih dni in
prejeli Svetega Duha.
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• pri posluønosti Boœjim zapovedim,
marljivem preuçevanju svetih
spisov, vsakodnevni zasebni
molitvi in sluœenjem drugim.

• pri oznanjanju evangelija.

• pri prejemu tempeljske obdaritve
in tempeljski poroki z vrednim œiv-
ljenjskim sopotnikom za veçnost,
ustvarjanju sreçnega dóma za dru-
œino in podpiranju te z ljubeznijo
in œrtvovanjem.

• pri iskanju podatkov o umrlih
prednikih in izvajanju tempeljskih
uredb zanje.

• pri oskrbi s hrano, ki je potrebna
za duhovno, druœbeno, telesno in
çustveno zdravje.

Oçe predseduje druœini in je odgovo-
ren za pouçevanje otrok, blagoslavlja-
nje druœine in oskrbo te z œivljenjskimi
potrebøçinami. Vreden in odgovoren
oçe v Cerkvi ima priloœnosti za duhov-
niøtvo, ki pomeni moç in polnomoçje
za delovanje v Boœjem imenu. S to
moçjo in polnomoçjem oçe postane
duhovniøki voditelj v druœini, ki jo
vodi tako, da so njeni çlani priprav-
ljeni, da se lahko vrnejo v navzoçnost
nebeøkega Oçeta. Œena je zanj najpo-
membnejøa spremljevalka, druœica in
svetovalka. Moœ in œena naj se skupaj
posvetujeta o vseh zadevah, ki vpli-
vajo na druœino in dom.

Oçe bi moral skrbeti za duhovne
potrebe druœine. Poskrbeti bi moral
za to, da druœinske çlane pouçuje
evangelij Jezusa Kristusa, in narediti
vse, kar je v njegovi moçi, da bi jih
spodbujal in jim pomagal, da bi bili
posluøni Gospodovim zapovedim.

Oçe, ki je nosilec duhovniøtva, lahko
blagoslovi druœinske çlane in skrbi za
njihove duhovne potrebe. Z duhov-
niøkim polnomoçjem in s pooblastilom
duhovniøkega voditelja lahko:

1. imenuje in blagoslovi otroke.

2. krsti otroke (in druge).

3. potrdi otroke (in druge) za çlane
Cerkve in jim podeli Svetega Duha.

4. podeli duhovniøtvo svojim sino-
vom (in drugim) in jih posveti
v duhovniøke sluœbe.

5. blagoslavlja in razdeljuje zakrament.

6. posveti grobove.



Brez pooblastila duhovniøkega voditelja
lahko oçe, ki je nosilec Melkizedeko-
vega duhovniøtva, posveti olje in bla-
goslovi druœinske çlane in druge, ko
so bolani, in jim da posebne blago-
slove, ko jih potrebujejo (gl. navodila
o izvajanju duhovniøkih uredb in
blagoslovov, str. 18–25).

Oçe poskrbi, da njegova druœina
dejavno sodeluje pri naslednjih treh
osnovnih odgovornostih:

1. osebna in druœinska duhovna in
posvetna pripravljenost,

2. oznanjanje evangelija,

3. druœinska zgodovina in tempeljske
uredbe za œive in mrtve.

Mati je moœu enakovredna druœica
in svetovalka. Pomaga mu pouçevati
otroke o Boœjih zakonih. Çe v domu
ni oçeta, druœini predseduje mati.

Oçe in mati morata biti enotna. Cilj
jima mora biti priprava vse druœinske
çlane na vrnitev k nebeøkemu Oçetu.
V prizadevanjih, da bi ta cilj dosegla,
morata biti zedinjena. Gospod je usta-
novil Cerkev, da bi z njeno pomoçjo
oçetje in matere pouçevali in skrbeli
za druœino.

Ko v druœino pridejo otroci, jih
morajo starøi imeti radi, jih uçiti
o evangelijskih resnicah in jim biti
zgled praviçnega œivljenja. Otroci se
morajo nauçiti Boœjih zapovedi in jih
spolnjevati. Starøe morajo spoøtovati
in ubogati.

Moç Cerkve je odvisna od druœin in
posameznikov, ki œivijo po evange-
liju Jezusa Kristusa. Mera, do katere
druœina uœiva evangelijske blago-
slove, je v veçini odvisna od tega,
kako dobro oçe in mati razumeta
in izvajata osnovne dolœnosti, ki jih
imata kot starøa. Cerkev oçetom in
materam ne œeli naloœiti programov
ali odgovornosti, ki bi bile zanje pre-
teœki, ki bi jim odvzeli pogum ali bi
zaradi njih zanemarili najosnovnejøe
dolœnosti.

Namen
Ker nas ima nebeøki Oçe zelo rad, œeli,
da bi bili povzdignjeni, kot je on. Da bi
mu sledili, nam je v pomoç dal naçrt,
ki temelji na Boœjih zakonih resnice.
Tisti, ki se pouçijo o naçrtu in mu zve-
sto sledijo, lahko nekega dne postanejo
podobni nebeøkemu Oçetu in prejmejo
œivljenje, kakrønega œivi on.

Del naçrta je bil, da zapustimo nebesa
in pridemo na Zemljo. Tu dobimo
snovno telo, se uçimo iz izkuøenj in
se dokaœemo za vredne ponovnega
œivljenja v Boœji navzoçnosti. Da smo
vredni, dokaœemo tako, da se svo-
bodno odloçimo spolnjevati njegove
zakone (gl. Abr 3:23–25, 2 Ne 2:27).

Da bi nam pomagal pri pripravah
na œivljenje z njim, nas je nebeøki Oçe
uredil v druœine. Zaradi svetih uredb
in zavez so naøe druœine lahko zdru-
œene za veçno.

3



Prijazno in ljubeçe
pouçevanje otrok
Gospod je starøem zapovedal, naj
otroke pouçujejo evangelij. Dejal je:

Çe imajo starøi otroke v Sionu ali
v organiziranih okoliøih in jih ne uçijo
o razumevanju nauka kesanja, vere
v Kristusa, Sina œivega Boga, krsta in
daru Svetega Duha s polaganjem rok,
ko so stari osem let, bo greh na starøih.

To je, tako za prebivalce Siona kot za
kateri koli organiziran okoliø Siona,
zakon.

Ko bodo otroci stari osem let, se bodo
krstili za odpuøçanje grehov in prejeli
Svetega Duha s polaganjem rok.

4

Prav tako bodo starøi otroke uçili
moliti in hoditi pokonçno pred
Gospodom (gl. NaZ 68:25–28).

Starøi naj otroke uçijo prijazno in
ljubeçe ter vselej pomnijo Pavlov
nasvet, naj »/svoje otroke/ vzgajajo
v Gospodovi vzgoji in opominjanju«
(Ef 6:4).

Druœinsko prouçevanje
svetih spisov
Samo çe spolnjujemo zakone, na kate-
rih temelji ta blagoslov, lahko posta-
nemo podobni nebeøkemu Oçetu in
prejememo œivljenje, kakrønega œivi
on (gl. NaZ 130:20–21). Preden lahko
œivimo po teh zakonih, jih moramo
poznati. Nemogoçe je, da bi bil çlovek
odreøen v nevednosti (gl. NaZ131:6).

Pouçevanje evangelija doma



Jezus Kristus je naø vodja in zakono-
dajalec. Pozna pot in zakone, ki jih
moramo spolnjevati, in vsakega je
povabil, naj mu sledi. Dejal je: »Jaz
sem pot, resnica in œivljenje. Nihçe
ne pride k Oçetu razen po meni.«
(Jn 14:6) Da bi postali podobni nebeø-
kemu Oçetu in se vrnili k njemu, se
moramo nauçiti Jezusovih naukov in
jim slediti. Imamo svete spise, ki nam
pomagajo, da se uçimo o œivljenju,
naukih in zapovedih Jezusa Kristusa.

Øtiri knjige, ki jih Cerkev priznava za
svete spise, so: Sveto pismo, Mormo-
nova knjiga, Nauk in zaveze ter Dra-
goceni biser. Pojasnujejo evangelijske
zakone in merila, po katerih lahko
ocenjujemo vse misli, dejanja in pou-
çevanja. Pomagajo nam, da se uçimo
o œivljenju in naukih Jezusa Kristusa,
in nam dajejo zgled ljudi, ki so vero-
vali v Boga in spolnjevali njegove
zapovedi.

Jezus nas je uçil, naj se poglabljamo
v svete spise in jih prouçujemo
(gl. Jn 5:39, 3 Ne 23:1, NaZ 88:118).

Druœina naj redno skupaj preuçuje
svete spise, da se bodo nauçili in
sledili Gospodovim naukom. Starøi
naj vsak dan ob istem çasu zberejo

druœino k branju in pogovoru o sve-
tih spisih. Vsak druœinski çlan, ki zna
brati, mora dobiti priloœnost za
branje svetih spisov.

Pred branjem svetih spisov lahko
druœinski çlan moli in nebeøkega
Oçeta prosi, naj vsakega blagoslovi,
da bo razumel, kar bodo brali in si
o tem pridobil priçevanje. Po branju
svetih spisov ima druœina lahko
druœinsko molitev.

Çe bodo v druœini brali svete spise in
o njih razmiøljali, bodo œeleli postati
bolj podobni Odreøeniku in bodo
v œivljenju prejeli veçjo sreço in mir.

Osebna in druœinska molitev
Vsak od nas se mora preko molitve
nauçiti govoriti z nebeøkim Oçetom,
ki nas ima zelo rad in œeli, da se
z njim pogovarjamo. Œeli, da se mu
zahvalimo za blagoslove in ga pro-
simo za pomoç in vodstvo. Pomagal
nam bo, çe ga bomo prosili. Ko
molimo, sklonimo glavo in zapremo
oçi. Molimo lahko kleçe, sede ali stoje.

Ko molimo, si moramo zapomniti øtiri
pomembnekorake:

1. Molitev priçnemo tako, da nagovo-
rimo nebeøkega Oçeta: »Nebeøki
Oçe…«

2. Nebeøkemu Oçetu se zahvalimo
za to, kar nam daje: »Zahvaljujemo
se ti…«

3. Prosimo ga za pomoç, ki jo potre-
bujemo: »Prosimo te…«

5



6

4. Molitev zakljuçimo v Odreøeniko-
vem imenu: »V imenu Jezusa
Kristusa, amen.«

Ni potrebno, da v molitvi vedno sle-
dimo vsem øtirim korakom, toda çe
bomo mislili nanje, nam bo poma-
galo, da se bomo nauçili moliti. Moli-
tev moramo vedno zaçeti s prvim in
konçati z zadnjim korakom, kaj pa
bomo rekli vmes, bo odvisno od tega,
kar çutimo, da je pomembno. Vçasih
bomo veçji del molitve œeleli name-
niti temu, da se bomo nebeøkemu
Oçetu zahvalili. Drugiç bomo veçji
del molitve morda œeleli nameniti
temu, da ga bomo prosili za pomoç.

Osebna molitev

Vsakdo naj moli sam vsaj zjutraj in
zveçer. Starøi naj otroke, takoj ko zaç-
nejo govoriti, uçijo, naj molijo tudi,
ko so sami. Starøi lahko otroke nauçijo
moliti tako, da z njimi pokleknejo in
jim narekujejo stavke enega za dru-
gim. Otroci bodo kmalu lahko molili
sami.

Druœinska molitev

Vsaka druœina naj ima redno druœin-
sko molitev, pri kateri vsi druœinski
çlani pokleknejo skupaj. Gospodar
druœine izreçe molitev ali za to prosi
druœinskega çlana. Vsi morajo dobiti
priloœnost za molitev. Majhni otroci
lahko molijo izmeniçno ob pomoçi
starøev. Ças, namenjen druœinski
molitvi, je odliçna priloœnost za pouçe-
vanje otrok o tem, kako morajo moliti,
in za pouçevanje naçel, kot so vera v
Boga, poniœnost in ljubezen.

Posebne molitve

Starøi naj otroke uçijo, da je Bog
vedno pripravljen prisluhniti njiho-
vim molitvam. Poleg rednih osebnih
in druœinskih molitev lahko molijo,
kadar potrebujejo posebno pomoç
ali se œelijo zahvaliti.



Blagoslov hrane

Starøi naj poskrbijo, da se druœinski
çlani nauçijo zahvaljevati Bogu za
hrano in ga prositi, naj jo blagoslovi,
preden jo pojejo. Vsakdo, tudi otroci,
bi moral priti na vrsto za blagoslov.
Blagoslov hrane pomaga tako starøem
kot otrokom, da se nauçijo hvaleœno-
sti do nebeøkega Oçeta.

Druœinski veçer
Druœinski veçer je namenjen vsako-
mur, tako novoporoçenim parom,
oçetom in materam z otroki, samskim
starøem z otroki, starøem, ki doma
nimajo otrok, samskim odraslim v
skupinah za druœinski veçer in tistim,
ki œivijo sami ali s sostanovalci. Vsi,
ne glede na okoliøçine, bodo blago-
slovljeni, çe bodo prirejali druœinske
veçere. Cerkev puøça ponedeljkove
veçere proste drugih dejavnosti zato,
da je druœina lahko skupaj na druœin-
skem veçeru.

Prvo predsedstvo je dejalo: »Oblju-
bljamo vam velike blagoslove, çe
boste sledili Gospodovemu nasvetu
in imeli redne druœinske veçere.
Nenehno molimo, da bodo starøi

v Cerkvi sprejeli odgovornost, da
bodo otroke uçili in jim z zgledom
pribliœali evangelijska naçela. Naj
vas Bog blagoslovi, da boste marljivi
v tej najpomembnejøi odgovornosti.«
(Message from the First Presidency,
Family Home Evening Resource Book,
1983, str. iv)

Oçe kot patriarh druœine predseduje
druœinskemu veçeru. Çe je odsoten,
ga druœinski veçer vodi mati. Starøi
pouçujejo lekcijo ali pouçevanje zau-
pajo druœinskemu çlanu, ki je dovolj
star za izvajanje pouçevanja. Vsakdo,
ki je dovolj star, mora dobiti priloœno-
sti za sodelovanje. Mlajøi otroci lahko
pomagajo tako, da vodijo glasbo,
navajajo odlomke iz svetih spisov,
odgovarjajo na vpraøanja, kaœejo
slike, prinesejo prigrizek in molijo.

Predlagani osnutek druœinskega
veçera:

• otvoritvena pesem (druœina),

• otvoritvena molitev (druœinski çlan),

• pesem ali branje svetih spisov
(druœinski çlan),

• lekcija (oçe, mati ali starejøi otrok),
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• dejavnost (vodi jo druœinski çlan in
v njej sodeljujejo vsi druœinski çlani),

• zakljuçna pesem (druœina),

• zakljuçna molitev (druœinski çlan),

• prigrizek.

Druœina lahko druœinske veçere pri-
reja øe marsikako drugaçe. Druœinski
veçer je lahko vsaka dejavnost, ki
zdruœuje druœinske çlane, krepi med-
sebojno ljubezen, jim pomaga, da se
zbliœajo z nebeøkim Oçetom, in jih
spodbuja k praviçnemu œivljenju.
Primeri takønih dejavnosti so: branje
svetih spisov, pogovor o evangeliju,
priçevanja, izvajanje naçrta za sluœe-
nje, skupno petje, piknik, druœinske
igre in pohodi. Vsi druœinski veçeri
naj vkljuçujejo molitev.

Lekcije druœinskih veçerov lahko
temeljijo na odlomkih iz svetih spisov,
besedah prerokov svetih iz poslednjih
dni, zlasti na govorih z generalnih
konferenc, osebnih izkuønjah ali priçe-
vanjih. Mnogo lekcij naj bo osredoto-
çenih na Odreøenikovo rojstvo, œivlje-
nje, nauke in odkupno daritev. Gospel
Principles, Osnove evangelija, Zvesti
veri, Za moç mladih in cerkvene izdaje
vsebujejo çlanke in druge podatke
o témah, ki bi lahko bile del lekcij
druœinskih veçerov.

Predlagane téme za druœinske veçere:

• naçrt odreøitve,

• Jezusovo œivljenje in nauki,

• kesanje,

• molitev,

• post,

• Beseda modrosti,

• Gospodovo merilo moralnosti,

• pomen zakramenta,

• desetina,

• hvaleœnost,

• poøtenje,

• spoøtljivost do Boga in spoøtovanje
njegovih stvaritev,

• priprava na krst, posvetitev
v duhovniøtvo ali priprava na
zakonsko zvezo,

• priprava na vstop v tempelj,

• branje svetih spisov,

• posveçevanje nedelje,

• odpuøçanje drugim,

• pridobivanje in oznanjanje
priçevanja,

• oznanjanje evangelija,

• raziskovanje druœinske zgodovine

• razumevanje in sprejemanje smrti,

• reøevanje druœinskih teœav,

• vodenje druœinskih financ,

• razdelitev gospodinjskih nalog
v druœini,

• vrednotenje glasbe in uœivanje v njej.

Prazniki in posebne
priloœnosti
Prazniki in posebne priloœnosti, kot
so boœiç, velika noç, obletnica obnove
duhovniøtva, konference, odhod



druœinskega çlana na misijon, rojstvo
oziroma krst ali posvetitev druœin-
skega çlana, so lahko odliçne priloœ-
nosti za pouçevanje evangelijskih
resnic.

Desetina in darovanja

Gospod je svojemu ljudstvu zapove-
dal, naj œivijo po zakonu desetine in
naj bodo vredni obljubljenih blagoslo-
vov (gl. Mal 3:8–11).

Starøi imajo odliçno priloœnost za
pouçevanje o zakonu desetine s tem,
çe jo plaçujejo sami. Dejanja starøev
vplivajo na otroke. Otroci, ki preje-
majo œepnino, naj od nje plaçujejo
desetino. Vsak otrok naj ima tri hra-
nilnike: enega za desetino, enega za
misijon in enega za sprotno porabo.
Vsakiç, ko otroci prejmejo denar, se
morajo nauçiti, da morajo najprej
poloœiti deset odstotkov v hranilnik
za desetino, potem nekaj denarja
v hranilnik za misijon in preostanek
v hranilnik za sprotno porabo.

Ko otroci pripravljajo denar za dese-
tino, naj jih starøi nauçijo izpolniti
obrazec za desetino, ga z desetino
poloœijo v ovojnico in jo izroçijo ali

poøljejo çlanu økofovstva oziroma
predsedstvu veje. Druœine, ki œivijo
v odroçnih podroçjih, naj desetino
oddajo svojemu dodeljenemu duhov-
niøkemu vodji.

Pogovori med obroki
Ças obroka je lahko dobra priloœnost
za pogovor o evangeliju. Majhni
otroci radi postavljajo in odgovarjajo
na vpraøanja, povezana z evangeli-
jem. Çe odgovorov ne poznajo, lahko
oçe ali mati na kratko odgovorita in
uçita o evangeliju. Ni potrebno, da
se pri vsakem obroku pogovarjate o
evangeliju, toda takøen razgovor dva-
krat ali trikrat tedensko lahko druœini
pomaga, da se uçi o evangeliju.

Zgodbe za lahko noç
Ker ima veçina otrok rada zgodbe
za lahko noç, so odliçna priloœnost za
pouçevanje evangelija, saj lahko pri-
povedujemo ali beremo zgodbe iz sve-
tih spisov, cerkvenih izdaj ali pripove-
dujemo lastne izkuønje. Zgodbe o
poøtenju, dajanju in prijaznosti uçijo
pomembna evangelijska naçela.

Skupinsko delo

9
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Mnogo priloœnosti za pouçevanje
evangelija imamo, ko delamo skupaj
kot druœina. Na primer, pri çiøçenju
hiøe ali pri delu na dvoriøçu ali na
vrtu morajo biti starøi pozorni na
priloœnosti, da govorijo o evangeliju.
Otrok bo pogosto postavljal vpraøa-
nja. Starøi si morajo vedno vzeti ças
za preproste odgovore. Pripombe
kot so: »Dobro delaø. Prepriçana sem,
da je nebeøki Oçe ponosen nate.« ali
»Poglej çudovite oblake, ki jih je nare-
dil nebeøki Oçe.« lahko otrokom dajo
obçutek hvaleœnosti nebeøkemu
Oçetu in gotovosti, da œivi.

Druœinski posveti

Starøi lahko druœinske çlane zberejo
na druœinskem posvetu. Druœine
lahko te posvete namenijo zastavljanju
druœinskih ciljev, reøevanju druœinskih
teœav, pogovoro o financah, naçrtova-
nju, medsebojni podpori in krepitvi,
priçevanju in molitvi za druœinske
çlane. Druœinske posvete imate lahko
po potrebi. Starøi bodo morda œeleli
sklicati druœinski posvet vsako nedeljo
ali ga pripravili kot del druœinskega

veçera. Za uspeøen druœnski posvet je
bistvenega pomena spoøtovanje dru-
gaçnih mnenj in obçutkov.

Zasebni razgovori

Mnogo starøev je mnenja, da jim redni
zasebni razgovori z vsakim otrokom
pomagajo, da se z njimi zbliœajo, jih
spodbujajo in pouçujejo evangelij.
Takøni razgovori so lahko bodisi
uradni ali neuradni in so lahko
pogosti.

Starøi naj otroku izrazijo ljubezen in
zaupanje, otrok pa mora imeti priloœ-
nost, da izrazi obçutke glede vsake
stvari, teœave ali izkuønje. Starøi naj
otroku pazljivo prisluhnejo in teœave
ter zaupnosti jemljejo resno. Starøi in
otroci lahko molijo skupaj. Teœave,
ki se razkrijejo med razgovorom in
v katere so vpleteni drugi druœinski
çlani, lahko obravnavate na nasled-
njem druœinskem veçeru.



Druœinske dejavnosti
Starøi naj pogosto naçrtujejo ças, ko
bodo kot druœina stvari poçeli skupaj.
Pikniki, taborjenje, druœinski naçrti,
delo v hiøi in na dvoriøçu, plavanje,
pohodi, ogledi dobrih filmov in drugo
razvedrilo so le nekatere od mnogih
dejavnosti, v katerih lahko kot dru-
œina uœivajo skupaj.

Druœina, ki se skupaj udeleœuje raznih
dejavnosti, bo çutila veçjo ljubezen in
harmonijo. Otroci bodo bolj priprav-
ljeni prisluhniti starøem in slediti nji-
hovemu nasvetu, çe jim bodo blizu.
Starøi bodo evangelij pouçevali uçin-
koviteje.
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Poslanstvo Gospodove Cerkve je, da
vsem ljudem pomaga priti h Kristusu.
Druœina lahko pomagajo izpolniti to
poslanstvo, çe:

1. poskrbi za druœinske duhovne in
telesne potrebe ter pomaga poskr-
beti za potrebe drugih.

2. oznanja evangelij.

3. poskrbi, da druœinski çlani prej-
mejo tempeljske uredbe in te
uredbe opravijo tudi za svoje
umrle prednike.

Duhovne in telesne potrebe

Duhovne potrebe

Prejønje poglavje tega vodiça,
»Pouçevanje evangelija doma«,

Izpolnjevanje druœinskih odgovornosti
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vsebuje podatke, kako lahko druœina
poskrbi za svoje duhovne potrebe.

Telesne potrebe

Druœina mora postati samostojna,
da lahko poskrbi za telesne potrebe
druœinskih çlanov in pomaga dru-
gim. Zato morajo biti druœinski çlani
pripravljeni delati. Delo je telesno,
umsko ali duhovno prizadevanje. Je
vir doseœkov, sreçe, samospoøtovanja
in uspeønosti. Starøi se morajo tru-
diti, da bi bili samostojni, in morajo
o tem pouçiti tudi otroke. Çe boste
samostojni, boste lahko pomagali
ljudem v stiski.

Oçetje so odgovorni poskrbeti za
œivljenjske potrebøçine druœine in za
njeno zaøçito. Matere so prvenstveno



odgovorne za vzgojo otrok. Starøa
poskrbita, da ima druœina urejen
dom, zdravo hrano, oblaçila, zdrav-
niøko oskrbo, priloœnosti za izobraœe-
vanje, napotke za vodenje denarnih
sredstev in çe je mogoçe, napotke
o pridelavi lastne hrane. Starøi naj
otroke uçijo, kako hrano pripraviti in
kako jo shraniti za kasnejøo uporabo.

Starøi morajo biti pripravljeni trdo
delati, da lahko poskrbijo za telesne
potrebe otrok; ne smejo dopustiti, da
bi bili otroci laçni ali goli (gl. Moz
4:14). Starøi morajo naçrtovati in se
pripraviti, da bodo v çasu bolezni,
nesreç, nezaposlenosti ali drugih teœav
poskrbeli za potrebe druœine. Çe ima
oçe teœave pri oskrbovanju telesnih
potreb svoje druœine in çe drugi
druœinski çlani ne morejo pomagati,
lahko pomoç poiøçe preko duhovniø-
kih voditeljev.

Otroci lahko poskrbijo za telesne
potrebe svoje druœine tako, da star-
øem pomagajo pri delu, se v øoli
dobro uçijo, skrbijo za oblaçila in
drugo lastnino, skrbijo, da so çisti
in urejeni in da je takøen tudi njihov
dom, ter skrbijo za zdravje.

Druœinski çlani naj izboljøajo sposob-
nost branja, pisanja, osnov raçunanja
in izkoristijo vsako priloœnost za pri-
dobivanje znanja in izboljøanje svojih
spretnosti. Spolnjujejo naj Besedo
modrosti in jedo zdravo. Kjer je
mogoçe, naj druœine hranijo vsaj
enoletno zalogo osnovnih œivljenjsko
pomembnih stvari. Druœinski çlani naj
se izogibajo nepotrebnim dolgovom,

varçujejo naj za prihodnost, izpolnju-
jejo vse svoje obveznosti, svoje vire
uporabljajo modro in se izogibajo
razsipnosti z denarjem.

Starøi naj otroke uçijo, naj delijo
z drugimi. Skoraj vsak lahko kaj
podari, ne glede kako malo ima.
Eden od naçinov, kako lahko poma-
gamo tistim, ki so potrebni pomoçi, je
ta, da se vsak mesec postimo in pris-
pevamo postna darovanja, ki se upo-
rabljajo za nakup hrane za laçne, za
zatoçiøça za brezdomce, za oblaçila
za tiste, ki jih nimajo, in za pomoç
ljudem v stiski. Ko pomagamo
drugim, izkazujemo ljubezen do
Gospoda. Dejal je: »Karkoli ste storili
enemu izmed teh mojih najmanjøih
bratov, ste storili meni.« (Mt 25:40)

Oznanjanje evangelija

Gospod je po prerokih iz poslednjih
dni uçil, da ima vsak çlan Cerkve
odgovornost oznanjanja evangelija.
Dolœnost vsakogar, ki je bil posvarjen,
je, da posvari bliœnjega (gl. NaZ 88:81).
Alma, prerok v Mormonovi knjigi, je
pojasnil, da moramo po krstu vedno,
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v vsem in povsod biti pripravljeni pri-
çevati kot Boœje priçe (gl. Moz 18:9).

Druœinski çlani naj naredijo vse, kar je
v njihovi moçi, da bodo sorodnikom,
prijateljem in sosedom pomagali spo-
znati evangelij Jezusa Kristusa in bla-
goslove, ki jim jih lahko prinese v œiv-
ljenju. Çe starøi in otroci oznanjajo
evangelij, lahko okrepijo svoje priçe-
vanje in drugim prinesejo evangelij-
ske blagoslove. Druœina lahko:

• daje dober zgled, tako da druœinski
çlani spolnjujejo vse zapovedi
(gl. Mt 5:16).

• izkazuje hvaleœnost za çlanstvo
v Cerkvi (gl. Rim 1:16) in drugim
povedo, da so çlani.

• vpraøa znance, çe bi o Cerkvi radi
izvedeli veç.

• prosi Gospoda, naj jim pomaga
izbrati druœino ali posameznika,
ki je pripravljen sliøati za evangelij.

• neki druœini ali posamezniku pred-
stavi Cerkev, tako da jih povabi
na druœinski veçer, na cerkvene
sestanke ali dejavnosti, jim dajo
cerkvene knjige ali zgibanke, ki jih
lahko preberejo, ali se z njim pogo-
varjajo o evangelijskih blagoslovih.

• neko druœino ali posameznika
povabi k sebi domov, da jih bodo
pouçevali misijonarji.

Starøi so odgovorni, da se skupaj
z otroki pripravijo na sluœenje rednega
misijona. Da bodo starøi pripravili
otroke, øe posebej sinove, naj doma
pouçujejo evangelij, se zasebno in

kot druœina poglabljati v svete spise,
molijo in se pogosto pogovarjajo o
odgovornostih in blagoslovih zaradi
oznanjevanja evangelija. Otroke lahko
uçijo, naj varçujejo za misijon, mar-
ljivo delajo, naj bodo samostojni, naj
imajo druge radi in jim sluœijo.

Tempeljske uredbe
za œive in mrtve

Vredni çlani Cerkve v templju prej-
mejo svete uredbe in sklenejo zaveze
z Bogom. Sodelujejo tudi v uredbah
za mrtve prednike. Kjer je mogoçe,
naj tako oçe kot mati od duhovniøkih
voditeljev prejmeta tempeljsko dovo-
lilnico in gresta v tempelj, da bosta
prejela tempeljske uredbe. Çe ne
moreta v tempelj, naj œivita tako, da
bosta vredna tempeljske dovolilnice.

Druœine imajo sveto odgovornost, da
zagotovijo, da se opravijo tempeljske
uredbe za njihove mrtve prednike, ki
uredb niso prejeli. Çlani Cerkve, ki so
lastne uredbe prejeli, naj se v tempelj



çasopisne izrezke in podobno. Piøejo
naj svojo lastni dnevnik in vsakega
druœinskega çlana spodbujajo, naj
vodi osebni dnevnik. Mlajøim otro-
kom naj pomagajo zaçeti s pisanjem
dnevnika.

Druœina naj zbira podatke o svojih
prednikih in jih vkljuçi v druœinsko
zgodovino. Priçne naj z zbiranjem
podatkov o zadnjih øtirih rodovih.
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vraçati tako pogosto, kot jim to dovo-
ljujejojo ças, sredstva in oddaljenost
templja, da bodo opravljali uredbe
za svoje prednike.

Oçetje in matere naj zbirajo pisne
zapise o pomembnih dogodkih
v svojem œivljenju in v œivljenju
otrok. Vkljuçijo naj potrdila o blago-
slovu, krstu, posvetitvi, poroki in
smrti, pomembna pisma, fotografije,

Izobraœevanje voditeljev

Pod vodstvom voditeljev misijona,
okroœja ali okoliøa naj duhovniøki
voditelji in voditelji pomoœnih orga-
nizacij starøe uçijo, da bodo razumeli
in udejanjali tri osnovne druœinske
odgovornosti (gl. str. 12–15). Voditelji
naj oçete in matere uçijo, kako naj
vodijo svojo druœino. Çe druœina œivi
na odroçnem podroçju, naj voditelji
misijona, okroœja ali okoliøa poskr-
bijo, da so starøi pouçeni o svojih
odgovornostih in da jih izpolnjujejo.



Nekatere druœine œivijo na odroçnih
podroçjih in se ne morejo redno ude-
leœevati sestankov oddelka oziroma
veje. S pooblastilom predsednika misi-
jona, okroœja ali okoliøa naj te druœine
nedeljska bogosluœja prirejajo 
doma. Çe je oçe nosilec ustreznega
duhovniøtva, druœina deluje kot 
Cerkvena enota. Na podroçjih, kjer ni
cerkvenih enot, druœine potrebujejo
odobritev podroçnega predsednika.

Oçe ali kateri drug nosilec duhovniø-
tva lahko pripravi in blagoslovi
zakrament, çe je tega vreden, çe je
duhovnik Aronovega duhovniøtva
ali nosilec Melkizedekovega duhov-
niøtva in ima dovoljenje duhovniøkih
voditeljev. Zakrament lahko razdeli
katerikoli nosilec duhovniøtva.
Navodila za blagoslov in razdelitev

Bogosluœje doma
(za druœine na odroçnih podroçjih)
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zakramenta se nahajajo na straneh
od 21 do 23.

Nedeljsko bogosluœje naj bo prepro-
sto, spoøtljivo in dostojanstveno.
Sestavlja ga lahko:

1. otvoritvena pesem,

2. otvoritvena molitev,

3. blagoslov in razdelitev zakramenta,

4. eden ali veç naslednjih delov:

• eden ali dva kratka govora
oziroma priçevanja,

• branje svetih spisov in druœinski
pogovor,

• lekcija, ki jo uçi druœinski çlan;

5. zakljuçna pesem,

6. zakljuçna molitev.



Pri naçrtovanju nedeljskega bogo-
sluœja morajo starøi iskati in slediti
vodstvu Gospodovega Duha. ljudstvo
iz Mormonove knjige je bilo zgled
takega bogosluœja: »In /…/ sestanke
so vodili po delovanju Duha in po
moçi Svetega Duha; ker jih je moç
Svetega Duha vodila bodisi k pridiga-
nju oziroma k opominjanju oziroma 
k molitvi oziroma k proønjam oziroma
k petju, se je tako zgodilo.« (Mor 6:9)

Druœina naj svete spise uporablja
kot temeljni vodiç. Poleg tega lahko
uporablja govore z generalnih konfe-
renc, priroçnik Osnove evangelija,
Gospel Principles, Zvesti veri, Za moç
mladih misijonarske zgibanke, cer-
kvene revije, druge cerkvene izdaje
in audiovizualne pripomoçke.

Çe nihçe v druœini nima ustreznega
duhovniøtva, lahko oçe ali mati
zbereta druœinske çlane k petju hval-

nic, prouçevanju svetih spisov, molitvi,
da bi se medsebojno zbliœali in pribli-
œali nebeøkemu Oçetu. Duhovniøki
voditelj, ki je bil dodeljen druœini, naj
poskrbi za priloœnosti, da druœina
redno prejema zakrament.

Starøi naj imajo dejavnosti, kot so
izleti, pikniki, ogledi koristnih filmov,
obiski sorodnikov, øportne dejavnosti,
glasbeni programi in plavanje.

Druœina naj desetino, postna darovanja
in ostale prispevke odda svojemu
dodeljenemu duhovniøkemu voditelju.

Druœina ne oddaja Cerkvi nobenih
pisnih poroçil, vendar naj naj dode-
ljeni duhovniøki voditelj redno vodi
razgovor z oçetoem in ga prosi, naj
poroça o druœini. Kjer je potrebno,
lahko voditelji tak razgovor opravijo
po telefonu.
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Duhovniøke uredbe so sveta dejanja,
ki jih je dal Gospod in ki se izvajajo
z duhovniøkim polnomoçjem. Duhov-
niøki blagoslovi se dajejo z duhovniø-
kim polnomoçjem za ozdravljenje,
tolaœbo in spodbudo. Bratje, ki izva-
jajo uredbe in blagoslove, naj se pri-
pravijo tako, da œivijo po evangelij-
skih naçelih in se trudijo, da bi jih
vodil Sveti Duh. Vsako uredbo in
blagoslov naj izvajajo dostojno in
v skladu z naslednjimi zahtevami:

1. Uredba naj se izvede v imenu
Jezusa Kristusa.

2. Uredba naj se izvede z duhovniø-
kim polnomoçjem.

3. Uredba naj se izvede z vsemi
potrebnimi postopki tako, da
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se uporabi doloçene besede oziroma
posveçeno olje.

4. Çe je potrebno, naj se za uredbo
prejme pooblastilo dodeljenega
duhovniøkega voditelja, ki ima
ustrezne kljuçe.

Uredbe, za katere se zahteva pooblastilo
duhovniøkega voditelja, so: imenovanje
in blagoslov otroka, izvajanje krsta in
potrditve, podeljevanje duhovniøtva in
posvetitev v duhovniøko sluœbo, blago-
slov in razdelitev zakramenta ter posve-
titev groba.

Çe v uredbi blagoslova sodeluje veç
bratov, vsak od njih levico rahlo poloœi
na ramo brata na svoji levi. Ne spod-
buja se, da bi k blagoslovu povabili
veliko øtevilo nosilcev duhovniøtva.

Duhovniøke uredbe in blagoslovi



Uredbe in blagoslovi, ki so pojasnjeni
v tem razdelku, bodo oçetom poma-
gali, da bodo v svoji druœini lahko
sluœili kot patriarhi.

Imenovanje in
blagoslov otroka

Vsak çlan Kristusove Cerkve, ki
ima otroke, naj jih prinese pred sta-
reøine Cerkve, ki bodo nanje poloœili
roke v imenu Jezusa Kristusa in jih
v Odreøenikovem imenu blagoslovili
(gl. NaZ 20:70). V skladu s tem razo-
detjem lahko pri imenovanju in bla-
goslovu otroka sodelujejo samo
vredni nosilci Melkizedekovega
duhovniøtva. Uredba imenovanja in
blagoslova otroka zahteva pooblastilo
predsedujoçega.

Pri blagoslovu dojençka se nosilci
Melkizedekovega duhovniøtva zbe-
rejo v krog in dojençka drœijo na
rokah. Ko bratje blagoslavljajo starej-
øega otroka mu neœno poloœijo roke
na glavo. Tisti, ki daje blagoslov:

1. naslovi nebeøkega Oçeta.

2. izjavi, da blagoslov daje s polno-
moçjem Melkizedekovega duhov-
niøtva.

3. otroku podeli ime.

4. podeli duhovniøki blagoslov, kot
mu narekuje Duh.

5. zakljuçi v imenu Jezusa Kristusa.

Krst

Vreden duhovnik ali nosilec Melkizedeko-
vega duhovniøtva lahko pod vodstvom
predsedujoçega izvede krst. To naredi
tako, da:

1. stoji v vodi s tistim, ki se bo krstil.

2. zaradi prikladnosti in varnosti
çloveka z levo roko drœi za desno
zapestje; ta, ki se bo krstil, tega, ki
krst izvaja, z levo roko drœi za levo
zapestje.

3. desno roko dvigne pod pravim
kotom.

4. izreçe çlovekovo polno ime in reçe:
»Kakor mi je poverjeno po Jezusu
Kristusu, te krstim v imenu Oçeta
in Sina in Svetega Duha. Amen.«
(gl. NaZ 20:73)

19



20

5. zaradi prikladnosti çloveku reçe,
naj si z desnico zatisne nos; tisti, ki
izvaja krst, mu svojo desnico poloœi
na zgornji del hrbta in ga v celoti
potopi, vkljuçno z obleko.

6. pomaga mu iz vode.

Duhovnika ali nosilca Melkizedeko-
vega duhovniøtva sta priçi vsakega
krsta, da bi se zagotovilo, da je pra-
vilno izveden. Krst je potrebno pono-
viti, çe besede niso bile izgovorjene
tako, kot so napisane v Nauku in
zavezah 20:73 ali çe krøçenec oziroma
del oblaçila ni bil v celoti pod vodo.

Potrditev

Spreobrnjence, stare devet ali veç let
in osemletnike, katerih starøi niso
çlani, se potrjuje na zakramentnem
sestanku (gl. NaZ 20:41). Osemletnike
se lahko potrjuje takoj po krstnem
obredu, çe je vsaj eden od starøev çlan

Cerkve in çe oba starøa dovolita krst
in potrditev. Pod vodstvom økofa ali
predsednika veje lahko to uredbo
izvede eden ali veç nosilcev Melkize-
dekovega duhovniøtva. Posamezniku
rahlo poloœijo roke na glavo. Tisti, ki
izvaja uredbo:

1. izgovori njegovo polno ime.

2. izjavi, da se uredba izvaja s polno-
moçjem Melkizedekovega duhov-
niøtva.

3. ga potrdi za çlana Cerkve Jezusa
Kristusa svetih iz poslednjih dni.

4. podeli dar Svetega Duha tako, da
reçe: »Prejmi Svetega Duha.«

5. podeli duhovniøki blagoslov, kot
mu narekuje Duh.

6. zakljuçi v imenu Jezusa Kristusa.

Podeljevanje duhovniøtva
in posveçevanje v
duhovniøke sluœbe

Økof ali predsednik veje nadzira podelje-
vanje Aronovega duhovniøtva in posve-
çevanje v sluœbe diakona, uçitelja in



duhovnika. Preden se nekoga posveti
v sluœbo v Aronovem duhovniøtvu,
naj predsednik veje z njim opraviti
razgovor in ga prepozna za vrednega.
Nadalje naj se ga potrdi na zakrament-
nem sestanku veje. S pooblastilom
økofa ali predsednika veje lahko
duhovnik podeli Aronovo duhovniø-
tvo drugemu in ga posveti v sluœbo 
v Aronovem duhovniøtvu.

Økof ali predsednik misijona nadzira
podelitev Melkizedekovega duhovniøtva
in posvetitev v sluœbo stareøine ali viso-
kega stareøine.

Pri podeljevanju duhovniøtva ali pri
posvetitvi v duhovniøko sluœbo, eden
ali veç nosilcev ustreznega duhovniø-
tva, ki imajo pooblastilo predsedujo-
çega, rahlo poloœijo roke na glavo
çloveka. Tisti, ki izvaja uredbo:

1. ga pokliçe s polnim imenom.

2. izjavi, s katerim polnomoçjem se
posvetitev izvaja (z Aronovim ali
Melkizedekovim duhovniøtvom).

3. podeli Aronovo ali Melkizedekovo
duhovniøtvo, razen çe je bilo pode-
ljeno œe prej.

4. ga posveti v sluœbo v Aronovem ali
Melkizedekovem duhovniøtvu in
podeli pravice, moçi in polnomoçje
te sluœbe.

5. podeli duhovniøki blagoslov, kot to
narekuje Duh.

6. zakljuçi v imenu Jezusa Kristusa.

Zakrament

Zakrament je zelo sveta uredba. Ude-
leœba pri zakramentu nam daje priloœ-
nost, da se spomnimo œivljenja, naukov
in odkupne daritve Jezusa Kristusa. To
je ças, ko obnovimo zaveze, ki smo jih
ob krstu sklenili z Gospodom (gl. Moz
18:8–10).

Zakrament lahko pripravljajo uçitelji
in duhovniki; blagoslavljajo ga lahko
duhovniki; delijo pa ga lahko dia-
koni, uçitelji in duhovniki. Bratje, ki
so nosilci Melkizedekovega duhovniø-
tva, lahko pripravljajo, blagoslavljajo
in delijo zakrament, vendar to obi-
çajno poçnejo samo takrat, ko ni
dovolj nosilcev Aronovega duhovniø-
tva. Çe je nekdo zagreøil resen presto-
pek, ne sme pripravljati, blagoslavjati
ali deliti zakramenta, dokler se ne
pokesa in problema ne uredi s øko-
fom ali predsednikom veje.

Tisti, ki pripravljajo, blagoslavljajo in
delijo zakrament, to uredbo izvajajo
za druge v Gospodovem imenu. Vsak
nosilec duhovniøtva naj k tej nalogi
pristopi resno in spoøljivo. Naj bo ure-
jen, çist in primerno obleçen. Osebni
videz naj odraœa svetost uredbe.
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Bratje, ki pripravljajo zakrament, naj
to storijo pred zaçetkom sestanka. Na
zakramentno mizo naj poloœijo neraz-
lomljen kruh na çistnem pladnju in
podstavke z zakramentnimi kozarçki,
v katerih je sveœa voda. Kruh in vodo
naj prekrijejo s çistim, belim prtom.

Med zakramentno hvalnico bratje
ob zakramentni mizi odgrnejo prt,
s katerim je pokrit kruh, ki ga razlo-
mijo na koøçke. Po zapeti hvalnici
brat, ki blagoslavlja kruh, poklekne
in izreçe zakramentno molitev za
posvetitev kruha. Bratje zatem
spoøtljivo in po pravilih razdelijo
kruh med navzoçe. Predsedujoçi na
sestanku je prvi deleœen zakramenta.
Ko so vsi navzoçi imeli priloœnost
vzeti kruh, se bartje, ki so ga razde-
lili, s pladnji vrnejo k zakramentni
mizi. Bratje, ki so zakrament blago-
slovili, takoj po razdelitvi kruha
pladnje pokrijejo.

Bratje ob zakramentni mizi odgrnejo
prt, s katerim so pokriti pladnji z vodo.
Brat, ki blagoslavlja vodo, poklekne in
izreçe zakramentno molitev za posve-
titev vode. Bratje nato vodo razdelijo
med navzoçe. Pladnje vrnejo na zakra-
mentno mizo in jih ponovno pokrijejo.
Zatem se bratje, ki so zakrament bla-
goslovili in razdelili, posedejo med
obçestvo.

Zakrament je namenjen çlanom
Cerkve, vkljuçno z otroki. Ta, ki
vodi sestanek, naj ne objavja, da se
bo delil samo med çlane, in naj neçla-
nom ne prepreçi, da bi ga vzeli.

Zakramentni molitvi naj bosta izreçeni
jasno, natançno in dostojanstveno. Çe
se ta, ki zakrament blagoslavlja, pri
izgovorjavi zmoti in tega sam ne
popravi, naj ga økof ali predsednik
veje prosi, naj molitev ponovi in jo
izreçe natançno.

Molitev za posvetitev kruha:

»O Bog, veçni Oçe, prosimo te
v imenu tvojega Sina, Jezusa Kristusa,
da blagosloviø in posvetiø ta kruh za
duøe vseh tistih, ki od tega jedo, da
bodo jedli v spomin na telo tvojega
Sina in ti priçevali, O Bog, veçni Oçe,
da so voljni nase prevzeti ime tvojega
Sina in se ga vselej spominjati in spol-
njevati njegove zapovedi, ki jim jih
je dal, da bodo lahko vselej imeli
njegovega Duha ob sebi. Amen.«
(NaZ 20:77 in Mor 4)

Molitev za posvetitev vode:

»O Bog, veçni Oçe, prosimo te
v imenu tvojega Sina, Jezusa Kristusa,
da blagosloviø in posvetiø to vodo za
duøe vseh tistih, ki od tega pijejo, da
bodo to delali v spomin na kri tvojega
Sina, ki je bila prelita zanje; da ti lahko
priçajo, o Bog, veçni Oçe, da se ga
vselej spominjajo, da bodo lahko
imeli njegovega Duha ob sebi. Amen.«
(NaZ 20:79 in Mor 5)

Po sestanku je potrebno zakrament
çim prej pospraviti z mize. Ostanke
kruha lahko porabite kot hrano.

Za blagoslov in razdelitev zakramenta
je potrebno pooblastilo predsedujoçega.



Posvetitev olja
Nosilec (ali veç nosilcev) Melkizede-
kovega duhovniøtvo posveti çisto
olivno olje za sveti namen maziljenja
bolnih ali trpeçih. Tisti, ki posveçuje
olje:

1. drœi odprto stekleniçko z olivnim
oljem.

2. naslovi nebeøkega Oçeta.

3. izjavi, da deluje s polnomoçjem
Melkizedekovega duhovniøtva.

4. posveti olje (ne stekleniçke) in
ga oddeli za maziljenje bolnih in
trpeçih.

5. zakljuçi v imenu Jezusa Kristusa.

Blagoslov in
maziljenje bolnih
Samo nosilci Melkizedekovega
duhovniøtva lahko blagoslovijo in
mazilijo bolne ali trpeçe. Obiçajno pri
tem sodelujeta dva ali veç moœ, lahko
pa ga izvede tudi en sam. Çe posveçe-
nega olja ni na razpolago, lahko nosi-
lec Melkizedekovega duhovniøtva

podeli blagoslov z duhovniøkim pol-
nomoçjem.

Oçe, ki je nosilec Melkizedekovega
duhovniøtva, naj blagoslavlja in mazili
bolne çlane svoje druœine. Za pomoç
lahko prosi drugega nosilca Melkize-
dekovega duhovniøtva.

Blagoslov in maziljenje bolnih je
sestavljeno iz dveh delov: prviç,
iz maziljenja z oljem in drugiç,
iz peçatenje maziljenja.

Maziljenje z oljem

Nosilec Melkizedekovega duhovniø-
tva mazili bolnega tako, da:

1. mu na glavo kapne kapljico posve-
çenega olja.

2. mu na glavo rahlo poloœi roke in
ga pokliçe s polnim imenom.

3. izjavi, da ga mazili s polnomoçjem
Melkizedekovega duhovnøtva.

4. izjavi, da ga mazili z oljem, ki je
bilo posveçeno za maziljenje in
blagoslavljanje bolnih ter trpeçih.

5. zakljuçi v imenu Jezusa Kristusa.

Peçatenje maziljenja

Obiçajno dva ali veç nosilcev Melki-
zedekovega duhovniøva rahlo polo-
œijo roke na glavo bolnega. Eden od
njih peçati maziljenje tako, da:

1. ga pokliçe z njegovim polnim
imenom.

2. izjavi, da maziljenje peçati s polno-
moçjem Melkizedekovega duhov-
niøtva.
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3. podeli blagoslov, kot mu narekuje
Duh.

4. zakljuçi v imenu Jezusa Kristusa.

Oçetovi blagoslovi
in drugi blagoslovi
za tolaœbo ter nasvet

Oçetovi in drugi duhovniøki blago-
slovi se dajejo za vodstvo in tolaœbo,
kot to narekuje Duh.

Oçe, ki je nosilec duhovniøtva, lahko
svojim otrokom podeli oçetov blago-
slov. Takøen blagoslov je øe posebej
koristen takrat, ko otroci odhajajo
zdoma na øtudij, na misijon, se poro-
çijo, zaçenjajo vojaøko sluœenje ali se
sooçajo z izrednimi osebnimi izzivi.
Ti blagoslovi lahko druœini dajejo
veliko moç. Druœina lahko oçetov
blagoslov zabeleœi v druœinske
zapise, vendar se ga ne hrani v cer-
kvenih zapisih. Starøi naj otroke
spodbujajo, naj v çasu stiske prosijo
za oçetov blagoslov.

Vredni moœje, ki so nosilci Melkizede-
kovega duhovniøtva, lahko blagoslov
za tolaœbo in nasvet prav tako podelijo
œeni, ostalim sorodnikom in drugim, ki
za to prosijo.

Da bi podelil oçetov blagoslov ali drug
blagoslov za tolaœbo in nasvet, nosilec
duhovniøtva sam ali s pomoçjo enega
ali veç vrednih nosilcev duhovniøtva
rahlo poloœi roke na glavo tistega, ki
blagoslov prejema. Za takøne blago-
slove olje ni potrebno. Tisti, ki daje
blagoslov:

1. ga pokliçe s polnim imenom.

2. izjavi, da blagoslov daje s polno-
moçjem Melkizedekovega duhov-
niøtva.

3. podeli blagoslov, kot to narekuje
Duh.

4. zakljuçi v imenu Jezusa Kristusa.

Posvetitev grobov
Grob lahko posveti nosilec Melkize-
dekovega duhovniøtva. Imeti mora
pooblastilo duhovniøkega brata, ki bogo-
sluœje vodi.

Grob posveti tako, da:

1. naslovi nebeøkega Oçeta.

2. izjavi, da grob posveçuje s polno-
moçjem Melkizedekovega duhov-
niøtva.

3. posveti in blagoslovi grob kot poçi-
valiøçe pokojnikovega telesa.



4. kjer je primerno, moli, da bi bil kraj
posveçen in zaøçiten do vstajenja.

5. Gospoda prosi, naj tolaœi druœino,
in izrazi druge misli, kot mu jih
narekuje Duh.

6. zakljuçi v imenu Jezusa Kristusa.

Çe druœina œeli, lahko tisti, ki posve-
çuje (po moœnosti nosilec Melki-
zedekovega duhovniøtva) namesto
posvetitvene molitve izreçe nagrobno
molitev.
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Podatki o druœinski zgodovini so na
razpolago na cerkveni spletni strani
www.familysearch.org, ki je name-
njena druœinski zgodovini.

Nabava Cerkvenega gradiva in
iskanje podatkov o druœinski zgodovini
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Krajevni voditelji in drugi çlani lahko
cerkvenego gradivo, vkljuçno s sve-
timi spisi, priroçniki za prouçevanje,
cerkvenimi izdajami, garmami in tem-
peljskimi oblaçili prejmejo v cerkve-
nih nabavno–prodajnih srediøçih ali
v nabavnem oddelku nabavno–pro-
dajnega srediøça v Salt Lake Cityju
oziroma preko uradne cerkvene
spletne strani: www.lds.org.
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