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Svećeništvo koje obnašate poseban je dar, jer je davatelj sam Gospodin.  Koristite ga, veličajte i 
živite dostojno tog dara.  

 

Kad sam govorio na općem saboru prije 25 godina, predstavio sam vizualno pomagalo koje je 
stajalo pored mene.  Bio je to moj najstariji unuk.  On je nedugo prije toga primio Aronovo 
svećeništvo i bio zaređen za đakona.  Iskoristio sam priliku da mu tom prigodom uputim riječi o 
važnosti primanja Aronovog svećeništva.  

 

Rekao sam mu:  

 



»Nisam previše zadovoljan sa svjetovnim uvjetima koje ti i drugi mladići nasljeđujete dok 
preuzimate svoju ulogu u kretanju prema muževnoj dobi.  Iako mi koji smo stariji imamo godine i 
položaj da utječemo na svijet, vjerujem da smo vas uvelike iznevjerili zbog uvjeta u svijetu koje 
smo dopustili da nastanu.  To vas stavlja u položaj da se morate družiti s mnogima koji nisu 
odgojeni s razumijevanjem ili poštovanjem za tradicionalne vrijednosti.  Tako pritisak vršnjaka 
postaje sve teži i žešći.  

 

U naše smo domove donijeli radio uređaje, gramofone i televizore.  Iako sve te stvari imaju 
potencijal pružiti cjelovitu zabavu, toliko toga što je napravljeno za naše slušateljsko i gledateljsko 
zadovoljstvo nema kvalitetu koja će nadahnuti i ohrabriti mladiće.  Zapravo, većina onoga što je 
napravljeno je ponižavajuće.  Okretanje prekidača u vašem domu ima potencijal uništavanja vašeg 
osjećaja za ono što je ispravno i što je pogrešno« (»I Confer the Priesthood of Aaron«, Ensign, 
studeni 1985, 46). 

 

Što se više stvari promijeni, to više one ostanu iste - osim tehnologije.  U iskušenju sam da pitam 
mladiće u Aronovom svećeništvu znaju li uopće što je gramofon.  Za one koji ne znaju, to je nešto 
što smo koristili u obiteljskoj prostoriji i puštali kako bismo mogli slušati glazbu.  Zamislite to, 
morali smo ići do njega, umjesto da ga nosimo posvuda sa sobom.  

 

Također sam svog unuka Terryja podučio četiri lekcije zasnovane na priči o Danijelu iz Starog 
zavjeta.  Rekao sam mu da: 1. održava svoje tijelo zdravim i čistim; 2. razvije svoj um i postane 
mudar; 3. bude snažan i odupre se iskušenju u svijetu koji ga je pun; i 4. vjeruje u Gospodina, 
naročito kad treba njegovu zaštitu.  

 

Završio sam svoj savjet Terryju ovim riječima:  »Ove priče iz Svetih pisama neće nikada zastariti.  
Bit će jednako uzbudljive kad ih budeš čitao kao đakon, učitelj, svećenik, misionar, kućni učitelj, 
predsjednik zbora starješina ili u bilo kojem pozivu na koji te Gospodin pozove.  Podučit će te da 
imaš vjeru, hrabrost, ljubav za bližnje, pouzdanje i povjerenje u Gospodina« (Ensign, studeni 
1985, 48). 

 

Sretan sam što mogu reći da je Terry bio vjeran nalogu kojeg sam mu dao prije 25 godina.  
Kasnije je primio Melkizedekovo svećeništvo, služio vjernu misiju, a trenutno služi kao 
predsjednik zbora starješina i, naravno, otac je prekrasne djevojke. 

 



Mnogo se toga promijenilo u zadnjoj četvrtini stoljeća.  Dogodilo se i to da su mnogi moji unuci 
odrasli i dobili svoju djecu.  Ovog sam ljeta imao priliku stajati u krugu obnašatelja svećeništva i 
položiti svoje ruke na glavu mog najstarijeg praunuka kad mu je njegov otac udijelio Aronovo 
svećeništvo.  Iako moj praunuk nije prisutan da danas stane pored mene, uputio bih svoje riječi 
njemu i svima vama predivnim mladićima koji obnašate Aronovo svećeništvo.  

 

Primiti Aronovo svećeništvo doista je poseban blagoslov.  Povijest bilježi veličanstven dan kad je 
svećeništvo bilo obnovljeno na zemlju dajući ljudima pravo da ponovno djeluju kao Božji 
zastupnici dok obavljaju svete svećeničke uredbe.  Bilo je to 5. dana u travnju 1829. godine kada 
je Oliver Cowdery stigao u dom Josepha Smitha u Harmonyju, Pennsylvania.  Oliver je pitao 
proroka Josepha Smitha o njegovom djelu prevođenja drevnog zapisa, Mormonove knjige.  
Uvjeren u božansku narav tog djela, prihvatio je ulogu pisara u dovršenju prijevoda.  Prijevod je 
brzo napredovao kad se Oliver obvezao na ulogu pisara.  

 

Do 15. svibnja 1829. Joseph i Oliver stigli su već do 3. Nefija.  Povijest uskrslog Spasitelja koji je 
posjetio zapadnu polutku i njegova učenja o krštenju oduševili su ih.  Dok su čitali 3. Nefija, u 
svojim su mislima počeli razmišljati o krštenju.  Koji je oblik krštenja ispravan i tko ima ovlast 
izvršiti tu svetu, spasonosnu uredbu?  Tražili su odgovor na to temeljno pitanje nauka.  Odlučili su 
potražiti odgovor u molitvi i otišli su na obližnje mjesto na obali rijeke Susquehanna.  Izlili su 
svoja srca i nebesa su se otvorila pred njima.  Ukazao im se anđeo koji se predstavio kao Ivan 
Krstitelj, i rekao je Josephu i Oliveru da djeluje pod vodstvom Petra, Jakova i Ivana koji su 
obnašali više svećeništvo (vidi Josip Smith 2:72).  

 

Stavljajući svoje ruke na njihove glave rekao je:  »Vama, sudrugovi moji u službeništvu, u 
Mesijino ime, povjeravam Aronovo svećeništvo koje drži ključe posluživanja anđeoskog, i 
evanđelja obraćenja, i krštenja uranjanjem za otpust grijeha; i ono se nikad više sa zemlje uzeti 
neće dok sinovi Levijevi ne prinesu opet žrtvu Gospodu u pravednosti« (NiS 13:1). 

 

Oliver se kasnije prisjetio ovog događaja sljedećim riječima:  »No... razmisli, još trenutak kakva li 
radost ispuni naše srce, i s kakvim se iznenađenjem tada sagibasmo... dok primasmo pod 
njegovom rukom sveto Svećeništvo« (fusnota, Josip Smith 2:71).  

 

Nakon što je čovječanstvo stoljećima čekalo da Božja vlast bude obnovljena, moć i slava svetog 
Aronovog svećeništva vratili su se na zemlju.  U 107. odsjeku Nauka i saveza učimo zašto se niže 
svećeništvo naziva Aronovo svećeništvo:  

 

»Drugo se svećeništvo naziva Aronovo svećeništvo jer je ono povjereno Aronu i potomstvu 
njegovu za sva pokoljenja njihova.  

 



Ono se naziva niže svećeništvo i to stoga što je ono dopuna višega, to jest Melkisedekova 
svećeništva, a ima vlast posluživati vanjske uredbe.  

 

»Moć i vlast nižega, to jest Aronova svećeništva jest obnašati ključe posluživanja anđeoskog i 
posluživati u vanjskim uredbama, u slovu evanđelja, krštenju obraćenja za otpust grijeha, suglasno 
savezima i zapovijedima« (NiS 107:13-14; 20). 

 

Mladići u Aronovom svećeništvu ne primaju samo moć i ovlast da budu Gospodnji zastupnici u 
izvršavanju svojih svećeničkih dužnosti, već primaju i ključeve posluživanja anđela.  

 

Mladići u Aronovom svećeništvu, svjedočim vam da je Gospodin vezan svečanim savezom da 
blagoslovi vaše živote prema vašoj vjernosti.  Ako pazite na glas upozorenja Duha Svetoga i 
slijedite njegove smjernice, bit ćete blagoslovljeni posluživanjem anđeoskim.  Taj će blagoslov 
dodati mudrost, znanje, moć i slavu vašem životu.  To je siguran blagoslov kojeg vam obećava 
Gospodin.  

 

Prije nekoliko mjeseci imao sam priliku sudjelovati na sastanku posta i svjedočanstva u odjelu.  
Muškarac koji je ustao iznijeti svoje svjedočanstvo bio je savjetnik u Aronovom svećeništvu.  
Njegovo svjedočanstvo dalo mi je novo uvažavanje toga što znači za obnašatelja Aronovog 
svećeništva imati ključeve posluživanja anđeoskog.  

 

Savjetnik je opisao neka od svojih iskustava s Aronovim svećeništvom u odjelu tog jutra.  
Hodajući prema Crkvi primijetio je dva mlada đakona s omotnicama za posne prinose kako odlaze 
u domove članova.  Bio je impresioniran kako su bili odjeveni u nedjeljnu odjeću i kako su 
pristupili svom zaduženju s tihim dostojanstvom.  Zatim je u pratnji dvojice svećenika otišao 
poslužiti sakrament u dom za tjelesno i mentalno hendikepirane muškarce.  To je bila prva prilika 
za ta dva mladića da posjete taj dom, i njihov je savjetnik primijetio poštovanje i brigu s kojom su 
pristupili svom svećeničkom zaduženju.  

 

Zatim je savjetnik ispričao kratko iskustvo koje je duboko dirnulo njegovo srce jer ga je jedan od 
svećenika podsjetio što zaista znači biti pravi službenik Isusa Krista — doslovno, anđeo 
poslužitelj.  Mladi svećenik koji je podjeljivao vodu okupljenima prišao je čovjeku koji je izgleda 
imao Downov sindrom.  Njegovo stanje sprečavalo ga je da uzme čašicu s pladnja i pije iz nje.  
Ovaj mladi svećenik odmah je procijenio situaciju.  Postavio je lijevu ruku iza čovjekove glave 
kako bi bio u položaju da pije, a desnom je rukom uzeo čašicu s pladnja, te ju je nježno i polagano 
podigao do čovjekovih usana.  Izraz zahvalnosti došao je na čovjekovo lice - izraz nekoga kome je 
netko drugi posluživao.  Taj divni mladi svećenik nastavio je tada svoje zaduženje podjeljivanja 
blagoslovljene vode ostalim članovima.  

 



Savjetnik je u svom svjedočanstvu izrazio osjećaje koje je imao u tom dirljivom trenutku.  Rekao 
je da je tiho jecao od radosti i znao je da je Crkva u dobrim rukama s ovim mladim, brižnim i 
poslušnim obnašateljima Aronovog svećeništva.  

 

Predsjednik Ezra Taft Benson jednom je rekao:  »Pokažite mi mladića koji se čuvao moralno 
čistim i vjerno pohađao svoje crkvene sastanke.  Pokažite mi mladića koji je veličao svoje 
svećeništvo, primio nagradu Dužnost prema Bogu i kao izviđač primio Eagle Scout odličje.  
Pokažite mi mladića koji je završio vjeronauk i ima goruće svjedočanstvo o Mormonovoj knjizi.  
Pokažite mi takvog mladića, i ja ću vam pokazati mladića koji može izvoditi čudesa za Gospodina 
na misiji i u svom životu« (»To the ‘Youth of the Noble Birthright’«, Ensign, svibanj 1986., 45).  

 

Roditelji ovih čudesnih mladića i djevojaka, dajemo vam svetu odgovornost da podučavate svoju 
djecu u naucima o svetom svećeništvu.  Vaša djeca moraju učiti od malih nogu o blagoslovima 
posjedovanja Gospodinovog vječnog svećeništva i o tome što moraju učiniti pojedinačno kako bi 
mogli primiti te blagoslove.  

 

Biskupi, vi imate svećeničke ključeve da predsjedavate nad mladićima iz Aronovog svećeništva, 
da sjedite u vijećima s njima i podučavate ih o njihovim svećeničkim dužnostima.  Molim vas 
pobrinite se da svaki mladić koji je dostojan primiti Aronovo svećeništvo razumije obveze i 
blagoslove koje ima kao obnašatelj svećeništva.  Pomozite im da nauče veličati svećeništvo sada 
dajući im važna zaduženja i pomažući im da služe i poslužuju drugima.  

 

Mladići, pred vas stavljam izazov da gradite svoj život na temelju istine i pravednosti.  To je jedini 
temelj koji će odoljeti pritiscima ovoga života i ustrajati kroz vječnost.  Svećeništvo koje obnašate 
poseban je dar, jer je davatelj sam Gospodin.  Koristite ga, veličajte i živite dostojno tog dara.  
Želim da znate da imam posebno i osobno svjedočanstvo o njegovoj moći.  Ono je blagoslovilo 
moj život na mnogo načina.  

 

Također vam dajem izazov da danas odlučite kako ćete poštovati ovaj veliki blagoslov i pripremiti 
se da napredujete u svakoj službi u Aronovom svećeništvu — đakon, učitelj i svećenik.  
Pripremite se za veliki blagoslov primanja Melkisedekovog svećeništva, za koje ćete trebati biti 
dostojni primiti ga prije služenja cjelodnevne misije.  Gospodin vas treba da se pripremite za 
njegovu službu, naročito za veliku odgovornost koju ćete imati za pronošenje njegovog evanđelja 
svijetu.  Dajem vam obećanje da će on, ako se pripremite primiti njegovo sveto svećeništvo, 
doslovno izliti blagoslove na vaše glave.  To vam svjedočanstvo ostavljam u ime našega 
Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista. Amen.  

 

Liahona 

 



studeni 2010.  

 


