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Ker je obnova v teku, evangelij 
najdemo po vsem svetu. Kenija 
je zgled rasti Cerkve v Afriki.

V Nairobiju so začele v celoti  
delovati področne pisarne, ki 
služijo 100.000 članom v osem-
najstih državah srednje Afrike.
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200 let luči
Nekega lepega, jasnega dne pred dvesto leti je mladenič šel v gaj z namenom, da bi prosil za 

odpuščanje in molil o tem, kateri cerkvi naj se pridruži. V čudežnem videnju je izvedel, naj se 
ne pridruži nobeni od njih. To je označilo začetek obnove evangelija Jezusa Kristusa – postopek, 
ki se nadaljuje še danes.

V tej izdaji obeležujemo dvesto let luči:
• Predsednik Russell M. Nelson uči, kako zbiranje Izraela na obeh straneh tančice lahko  

pripravi nas in druge na Gospodov drugi prihod (str. 6).
• Starešina LeGrand R. Curtis ml. pokaže, kako so sveti iz poslednjih dni prispevali k obnovi, 

 ki je v teku – in kako lahko prispeva vsak od nas (str. 18).
• Starešina Neil L. Andersen mladim pove pet resnic, ki se jih lahko naučimo iz prvega  

videnja (str. 52).
Ko se učimo iz besed našega preroka in zgodb zvestih svetih, se potrudimo, da se bomo 

dokopali do istega spoznanja, kot se je prerok Joseph pred dvesto leti: da sta nebeški Oče in Jezus 
Kristus resnični živi bitji, ki nas ljubita. In naj o tem spoznanju spregovorimo prijateljem in znancem.

S spoštovanjem,
starešina Randy D. Funk od sedemdeseterih
urednik cerkvenih revij

Skrbno služenje  
in generalna konferenca

14

Kaj mi  
pomeni  
velika noč?

28

Obnova, ki je v teku teku
starešina LeGrand R. Curtis ml.

18

Prihodnost Cerkve
predsednik Russell M. Nelson

6
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5 Generalna konferenca skozi leta

6 Prihodnost Cerkve
predsednik Russell M. Nelson
Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni pripravlja svet  
na Odrešenikovo vrnitev.

12 Portreti vere
Berglind Guðnason
Ko so težave z depresijo postale neznosne, je Berglind o njih spregovorila  
in nebeški Oče ji je pomagal, da je ozdravela.

14 Načela skrbnega služenja
Skrbno služenje in generalna konferenca
Generalna konferenca nam nudi številne priložnosti za skrbno  
služenje – pred, med in po generalni konferenci.

18 Obnova, ki je v teku
starešina LeGrand R. Curtis ml.
Obnova se je začela v svetem gaju pred dvesto  
leti in se nadaljuje še danes.

24 Upali so na Kristusov prihod – in tudi mi lahko
Mindy Selu
Tudi mi lahko upamo na Kristusov drugi prihod tako, kot so upali  
preroki v Mormonovi knjigi.

28 Pridi in hodi za menoj: Mormonova knjiga
Ta mesec s pomočjo teh tedenskih člankov podkrepite preučevanje  
Mormonove knjige.

32 Glas svetih iz poslednjih dni
Oče podari svoji hčeri neprecenljiv dar; žalujoča mati se spomni Božje  
milosti; sestra razmišlja o vrednosti duše; deček s svojo vero pomaga 
družini.

36 Lekcije iz Mormonove knjige
Mogočna sprememba v srcu
starešina Kyle S. McKay
Ko se pokesamo, se zaradi Odrešenikove odkupne daritve v srcu lahko 
močno spremenimo.

40 Izboljšajmo si tempeljsko izkušnjo
Prvo Predsedstvo

Mladi odrasli
42 
Mladi odrasli igrajo bistveno 
vlogo v obnovi, ki je v teku. 
Pozanimajte 
se, kako lahko 
pomagate!

Mladina
50 
Prvo videnje je dokaz, da Bog 
ljubi svoje otroke – zlasti tiste, 
ki ga iščejo.

Otroci
Prijatelj
Cerkev Jezusa 
Kristusa je 
obnovljena!

Na naslovnici
Fotografija:  

Stefano Cirianni

Kratki članki

Deli

Vsebina

Pomoč pri programu Pridi in hodi za menoj
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NAŠ KONTAKT
Svoja vprašanja ali povratne informacije pošljite  
na liahona@ChurchofJesusChrist.org.

Svoje zgodbe pošljite na  
liahona.ChurchofJesusChrist.org  
ali po navadni pošti na naslov:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Digitalna Liahona

VEČ O TEM
V aplikaciji Evangelijska knjižnica in na  
liahona .ChurchofJesusChrist .org lahko:

• najdete zadnjo izdajo.

• odkrijete digitalno vsebino.

• poiščete prejšnje številke revije.

• pošljete svoje zgodbe in povratne informacije.

• naročite revijo ali naročnino podarite.

• poglobite preučevanje z digitalnimi orodji.

• posredujete svoje najljubše članke in videe.

• naložite ali natisnete članke.

• poslušate svoje najljubše članke.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Aplikacija Evangelijska 
knjižnica

Radost pri opravljanju  
Gospodovega dela
Mladi odrasli širom sveta pripovedujejo, 
kako sodelujejo pri obnovi, ki je v teku.

Ali vas vaša preteklost ovira?
Jeff Bates
Mlad moški pove, kako nam to, da Jezusa 
Kristusa povabimo v svoje življenje, lahko 
pomaga, da gremo naprej.

Uporabljanje polnega imena Cerkve 
je bilo nerodno, a vredno tega.
Lauri Ahola
Mlad moški pove, kako mu je upoštevanje 
nasveta predsednika Nelsona pomagalo, 
da je bolje oznanjal evangelij.
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Govore s sedanjih in 

preteklih generalnih 

konferenc najdete na 

gc .ChurchofJesusChrist .org 

ali v razdelku »Generalna 

konferenca« v aplikaciji 

Evangelijska knjižnica.

Generalna konferenca poteka že 190 let, po dolgoletni tradiciji 
je to aprila in oktobra, vendar pa je bilo z leti kar nekaj zani-

mivih sprememb.

1967
Generalno konferenco 
so po televiziji predvajali 
v barvah. Pevci Taberna-
keljskega zbora so bili 
oblečeni v svetlomodre 
suknjiče, pevke pa v bluze 
v barvi lososa.

1949
Ker so v Tabernaklju 
uporabili kamere, so kon-
ferenco prvič predvajali 
po televiziji.
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1924
Na govorniškem odru v Ta-
bernaklju so prvič uporabili 
mikrofone. Pred tem so se 
govorniki za to, da se jih je 
slišalo, morali zanašati na 
moč svojega glasu.

1962
V Tabernaklju so prvič 
tolmačili govore v druge 
jezike – nemščino, nizo-
zemščino in španščino. 
Sedaj se govore prevaja v 
več kot 90 jezikov!

1977
Konferenco so iz tridnev-
ne s šestimi generalnimi 
zasedanji skrajšali na 
dvodnevno s petimi.

2000
Novo Konferenčno 
središče v Salt Lake Cityju, 
ki sprejme 21.000 ljudi, je 
gostilo svojo prvo gene-
ralno konferenco.

1830
Dva meseca po ustanovit-
vi Cerkve je Joseph Smith 
predsedoval na prvi gene-
ralni konferenci v Fayettu 
v New Yorku. Navzočih 
je bilo približno trideset 
članov in več drugih.

1850
Časopis Deseret News 
je objavil prvo celovito 
poročilo o konferenci, 
ker je mladi poročevalec 
George D. Watt govore 
znal stenografirati.

1867
Generalna konferenca je 
namesto običajnih treh dni 
trajala štiri dni, saj je občes-
tvo izglasovalo, da ostanejo 
še en dodaten dan.

GENERALNA KONFERENCA SKOZI  LETA
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Cerkev Jezusa 
Kristusa 
svetih iz po-
slednjih dni 
pripravlja svet 
na dan, ko bo 
dežela »polna 
Gospodovega 
spoznanja« 
(Izaija 11:9).
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Tako vi kot jaz sodelujemo pri obnovi evangelija Jezusa Kristusa, 
ki je v teku. Prečudovito je! To ni delo človeških rok! Prihaja 
od Gospoda, ki je rekel: »Svoje delo bom pospešil ob njegovem 
času.« (Nauk in zaveze 88:73) To delo je dobilo moč z Božjim 

sporočilom pred dvesto leti. Vsebovalo je le sedem besed: »To je moj ljublje-
ni Sin. Poslušaj ga!« (Gl. Joseph Smith – Življenjska zgodba 1:17.)

Ta napoved, ki jo je izrekel vsemogočni Bog, je mladega Josepha 
Smitha pripeljala h Gospodu Jezusu Kristusu. Teh sedem besed je spro-
žilo obnovo Božjega evangelija. Zakaj? Ker je naš živi Bog ljubeči Bog! 
Želi, da njegovi otroci prejmejo nesmrtnost in večno življenje! Veliko delo 
poslednjih dni, katerega del smo, je bilo vpeljano pravočasno za blagoslov 
sveta, ki čaka in joče.

O obnovi ne morem govoriti z umirjenim glasom. To zgodovinsko 
dejstvo je popolnoma osupljivo! Neverjetno je! Človeku jemlje dih! Kako 
osupljivo je, da so glasniki iz nebes predali polnomočje in moč za to delo.

Danes Gospodovo delo v Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih 
dni pospešeno poteka. Cerkev čaka neverjetna prihodnost, ki ji ni primere. 
»Oko ni videlo in uho ni slišalo, /. . ./ kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubi-
jo.« (1 Korinčanom 2:9; gl. tudi Nauk in zaveze 76:10.)

Predsednik  
Russell M. Nelson
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Prihodnost  
Cerkve  
PRIPRAVLJANJE SVETA NA  
ODREŠENIKOV DRUGI PRIHOD

200 LE T LUČ I

1820–2020
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Pomnite, da se bo polnost Kristusovega delo-
vanja zgodila v prihodnosti. Prerokbe o njego-
vem drugem prihodu se morajo še izpolniti. Smo 
vse bližje vrhuncu tega zadnjega razdobja – ko 
Odrešenikov drugi prihod postaja resničnost.

Zbiranje Izraela na obeh straneh tančice
Nujni uvod v ta drugi prihod je dolgo priča-

kovano zbiranje razkropljenega Izraela (gl. 1 Nefi 
15:18; gl. tudi naslovnico Mormonove knjige). 
Ta nauk zbiranja je eden od pomembnih naukov 
Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. 
Gospod je izjavil: »Dajem vam znamenje, /. . ./ 
da bom zbral svoje ljudstvo, o Izraelova hiša, 
z njihove dolge razkropitve, in bom med njimi 
ponovno ustanovil moj Sion« (3 Nefi 21:1).

Ne le, da ta nauk učimo, ampak v njem tudi 
sodelujemo. To delamo, ko pomagamo zbirati 
Gospodove izvoljene na obeh straneh tančice. 

Kot del načrtovane usode zemlje in njenih pre-
bivalcev morajo biti naši umrli odrešeni (gl. 
Nauk in zaveze 128:15). Povabilo, »naj pridejo 
h Kristusu« ( Jakob 1:7; Moroni 10:32; Nauk 
in zaveze 20:59), gre milostno tudi tistim, ki so 
umrli, ne da bi za evangelij vedeli (gl. Nauk in 
zaveze 137:6–8). Vendar pa so za te priprave 
deloma potrebna zemeljska prizadevanja drugih. 
Sestavljamo rodovnike, pripravljamo družinske 
liste in izvajamo namestniško tempeljsko delo, 
da bi posameznike zbrali pri Gospodu in njihovi 
družini (gl. 1 Korinčanom 15:29; 1 Peter 4:6).

Družine je treba pečatiti za vso večnost (gl. 
Nauk in zaveze 2:2–3; 49:17; 138:48; Joseph 
Smith – Življenjska zgodba 1:39). Med očeti in 
otroki je treba vzpostaviti trdno vez. V našem ča-
su je treba preplesti celotno, dovršeno in popol-
no zlitje vseh razdobij, ključev in moči (gl. Nauk 
in zaveze 128:18). Za te svete namene so zdaj po 

Pomnite, da se bo 
polnost Kristusovega 
delovanja zgodila 
v prihodnosti.
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vsej zemlji sveti templji. Ponovno poudarjam, da 
vam gradnja teh templjev nemara ne bo spre-
menila življenja, toda služenje v templju vam ga 
zagotovo bo.

Napočil bo čas, ko bodo tisti, ki niso poslušni 
Gospodu, ločeni od tistih, ki so (gl. Nauk in  
zaveze 86:1–7). Najvarneje se zavarujemo tako, 
da smo še naprej vredni vstopa v njegovo sveto 
hišo. Največji dar, ki ga lahko poklonite Gos-
podu, je, da se ohranjate neomadeževane pred 
svetom, vredne, da obiščete njegovo sveto hišo. 
Obdaril vas bo z mirom in gotovim vedenjem, da 
ste vredni srečanja z njim, ko napoči ta čas. 

Poleg tempeljskega dela je tudi obelodanje-
nje Mormonove knjige znamenje vsemu svetu, 
da je Gospod začel zbirati Izrael in izpolnjevati 
zaveze, ki jih je sklenil z Abrahamom, Izakom 
in Jakobom (gl. 2 Mojzes 12:2–3; 3 Nefi 21; 29). 

Mormonova knjiga razglaša nauk o zbiranju (gl., na primer, 1 Nefi 10:14). 
Zaradi tega se ljudje poučijo o Jezusu Kristusu, verjamejo v njegov evan-
gelij in se pridružijo njegovi Cerkvi. Če Mormonove knjige ne bi bilo, se 
obljubljeno zbiranje Izraela dejansko ne bi zgodilo.

Za zbiranje je ključnega 
pomena tudi misijonarsko 
delo. Gospodovi služabniki 
gredo in razglašajo obno-
vo. Med številnimi narodi 
so naši člani in misijonarji 
iskali Izraelove razkroplje-
ne; iskali so jih kakor lovci 
»v skalnatih razpokah« 
( Jeremija 16:16); in lovili so 
jih kakor ribiči v starodav-
nih dneh.

Misijonarsko delo povezuje ljudi z zavezo, ki jo je Gospod v starodav-
nih časih sklenil z Abrahamom:

»In v blagoslov boš svojemu potomstvu za teboj, da bodo v svojih 
rokah nosili to delovanje in duhovništvo vsem narodom;

In blagoslovil jih bom preko tvojega imena; kajti toliko, kolikor jih 
ta evangelij sprejme, se jih bo imenovalo s tvojim imenom in se jih štelo 
za tvoje potomstvo in bodo vstali in te blagoslavljali kot svojega očeta.« 
(Abraham 2:9–10)

Misijonarsko delo je zgolj začetek blagoslova. Ti blagoslovi se bodo 
izpolnili in dovršili, ko bodo tisti, ki so stopili v vode krsta, izpopolnili 
svoje življenje do te mere, da bodo lahko vstopili v sveti tempelj. Člani 
Cerkve, ki tam prejmejo obdaritev, so pečateni z Abrahamovo zavezo.

Odločitev, da pridemo h Kristusu, ni vprašanje tega, kje se nahajamo; 
to je stvar posameznikove predanosti. Vsi člani Cerkve imajo dostop do 
naukov, uredb, duhovniških ključev in evangelijskih blagoslov ne glede 
na to, kje so. Ljudje so lahko ʻprivedeni k spoznanju o Gospoduʼ (3 Nefi 
20:13), ne da bi zapustili domovino.

Res je, v zgodnjih dneh Cerkve je spreobrnitev pogosto pomenila 
tudi preselitev. Zdaj pa se zbiranje odvija med vsakim narodom. Gospod 
je odredil, naj se Sion ustanovi (gl. Nauk in zaveze 6:6; 11:6) na vsakem 

Največji dar, ki ga lahko poklonite 
Gospodu, je, da se ohranjate neo-
madeževane pred svetom, vredne, 
da obiščete njegovo sveto hišo.
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področju, kjer je svojim svetim dal rojstvo in 
državljanstvo. Kraj zbiranja za brazilske svete 
je v Braziliji; kraj zbiranja za nigerijske svete 
je v Nigeriji, kraj zbiranja za korejske svete je 
v Koreji. Sion so »čisti v srcu«(Nauk in zaveze 
97:21). To je, kjerkoli so pravični sveti.

Duhovna varnost bo vedno odvisna od tega, 
kako nekdo živi, in ne od tega, kje živi. Če bomo 
po svojih najboljših močeh udejanjali vero v 
Jezusa Kristusa in s kesanjem uporabili moč nje-
gove odkupne daritve, vam obljubljam, da bomo 
imeli Božje znanje in moč, ki nam bosta pomaga-
la, da bomo blagoslove obnovljenega evangelija 
Jezusa Kristusa ponesli vsakemu narodu, rodu, 
jeziku in ljudstvu ter svet pripravili na Gospodov 
drugi prihod.

Drugi prihod
Gospod se bo vrnil v deželo, ki jo je v ze-

meljskem življenju s svojim tamkajšnjim poslan-
stvom napravil sveto. Zmagoslavno se bo vrnil 

v Jeruzalem. V kraljevskih rdečih oblačilih, ki 
predstavljajo njegovo kri, ki je kapljala iz vsake 
pore, se bo vrnil v Sveto mesto (gl. Nauk in zave-
ze 133:46–48). Tam in drugod »se bo [razodelo] 
Gospodovo veličastvo in videlo ga bo hkrati 
vse meso« (Izaija 40:5; gl. tudi Nauk in zaveze 
101:23). »Imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni 
Bog, Večni Oče, Knez miru.« (Izaija 9:6) 

Vladal bo iz dveh svetovnih glavnih mest: 
tistega v starem Jeruzalemu (gl. Zaharija 14) 
in drugega v Novem Jeruzalemu, »zgrajenem 
na ameriški celini« (Členi vere 1:10). Iz teh 
središč bo vodil zadeve svoje Cerkve in kra-
ljestva. V Jeruzalemu bo zgrajen še en tem-
pelj. Iz tistega templja bo za vselej vladal kot 
Gospod gospodov. Voda bo pritekala izpod 
templja. Vode Mrtvega morja bodo ozdravlje-
ne. (Gl. Ezekiel 47:1–8.)

Tistega dne se bo imenoval z novimi imeni 
in bo v družbi posebnih svetih. Imenoval se bo 
»Gospod gospodov in Kralj kraljev; in [tisti, ki 

Če boste sledili 
Jezusu Kristusu, 
vam obljubljam, 
da boste našli 
trajni mir in 
pristno radost.
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bodo] z njim, [bodo tisti, ki bodo] poklicani, 
izvoljeni in zvesti« (Razodetje 17:14) glede na 
tozemeljsko zaupanje. Potem bo »kraljeval /. . ./ 
na veke vekov« (Razodetje 11:15).

Zemlja se bo povrnila v svoje rajsko stanje 
in bo postala nova. Nova nebesa bodo in nova 
zemlja (gl. Razodetje 21:1; Eter 13:9; Nauk in 
zaveze 29:23–24).

Naša dolžnost je – naš privilegij je – da poma-
gamo pripraviti svet na ta dan.

S prihodnostjo se soočimo z vero
Medtem pa, tukaj in zdaj, živimo v nemirnih 

časih. Potresi in cunamiji pustošijo, vlade padajo, 
ekonomski pritiski so hudi, družina je na udaru 
in odstotek ločitev se viša. Imamo veliko razlo-
gov za zaskrbljenost. Vendar ni potrebe, da bi 
naši strahovi izpodrinili našo vero. Te strahove 
lahko premagamo tako, da svojo vero okrepimo.

Zakaj potrebujemo takšno odporno vero? Ker 
so pred nami težki dnevi. V prihodnosti bo le 
poredkoma enostavno ali priljubljeno biti zvest 
sveti iz poslednjih dni. Vsak od nas bo preizku-
šen. Apostol Pavel je svaril, da bodo tisti, ki bodo 
marljivo sledili Gospodu, v poslednjih dneh 
»preganjani« (2 Timotej 3:12). Prav to prega-
njanje vas lahko bodisi zlomi v tiho šibkost ali 
spodbudi, da ste v vsakdanjem življenju še bolj 
vzorni in pogumni.

Kako ravnate v življenjskih preizkušnjah, je del 
razvoja vaše vere. Moč dobite, ko se spomnite 
svoje božanske narave, dediščine z neskončno 
vrednostjo. Gospod je opomnil vas, vaše otroke 
in vnuke, da ste zakoniti dediči, da ste v nebesih 
čakali, da se boste rodili v posebnem času in kra-
ju, da boste rasli in postali njegovi zastavonoše 

in ljudstvo zaveze. Ko boste hodili po Gospodovi poti pravičnosti, boste 
blagoslovljeni, da boste vztrajali v njegovi dobroti in da boste luč in odre-
šenik njegovemu ljudstvu (gl. Nauk in zaveze 86:8–11).

Delajte vse, kar je potrebno, da si okrepite vero v Jezusa Kristusa, tako 
da poglobite razumevanje nauka, ki ga uči njegova obnovljena Cerkev, in 
da neumorno iščete resnico. Ko boste trdni v čistem nauku, boste lahko 
z vero in s trmasto vztrajnostjo stopili korak naprej in veselo delali vse, 
kar je v vaši moči, da boste izpolnili Gospodove namene.

Prišli bodo dnevi, ko vam bo upadel pogum. Molite torej za pogum, 
da ne obupate! Na žalost se vam bodo nekateri, ki jih imate za prijatelje, 
izneverili. In nekatere stvari se bodo preprosto zdele nepravične.

Če pa boste sledili Jezusu Kristusu, vam obljubljam, da boste našli 
trajni mir in pristno radost. Če boste svoje zaveze spolnjevali vse bolj 
natančno in če boste zagovarjali Cerkev in današnje Božje kraljestvo 
na zemlji, vas bo Gospod blagoslovil z močjo in modrostjo, da boste 
dosegli, kar lahko dosežejo le člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz 
poslednjih dni.

Sami si zgradimo vero 
v Boga, vero v Gospoda 
Jezusa Kristusa in vero v 
njegovo Cerkev. Okrepimo 
družine in se pečatimo v 
svetih templjih. Zgradimo 
Cerkev in Božje kraljestvo 
na zemlji (gl. Matej 6:33). 
Pripravimo se na svojo 
božansko usodo: slavo, 
nesmrtnost in večno življenje (gl. Rimljanom 2:7; Nauk in zaveze 75:5).

Ponižno vam pričujem, da bo – kakor je oznanil prerok Joseph Smith 
– obnovljeni evangelij Jezusa Kristusa »šel odločno, plemenito in neod-
visno dalje, dokler ne bo prišel na vsako celino, v vsak podnebni pas, 
zajel vsako deželo in odzvanjal v vsakem ušesu, dokler Božji nameni ne 
bodo dovršeni in bo veliki Jahve rekel, da je delo opravljeno« (History of 
the Church, 4:540).

Opravljamo delo vsemogočnega Boga. Molim, da bodo Gospodovi 
blagoslovi z vsemi vami. ◼
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Moč dobite, ko se spomnite  
svoje božanske narave, dediščine 
z neskončno vrednostjo.
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Berglind Guðnason
Árnessýsla, Islandija

Berglind (levo) s sestro Elín (desno). Ko je 
Berglind zapadla v najglobljo depresijo, 
s katero se je kdaj soočila, je menila, da ne 
more več naprej. Svoje težave je zaupala 
družini in prijateljem ter s pomočjo 
pripomočkov, ki jih je priskrbel nebeški Oče, 
duhovno in čustveno okrevala.
FOTO: MINDY SELU

P O R T R E T I  V E R E

Zelo je pomagalo, da sem se o svoji depre-
siji pogovarjala z družino in prijatelji. Poka-
zalo mi je tudi pot do še več pomoči. Nisem 
hotela jemati zdravil ali hoditi na terapijo. 
Nenehno sem si govorila: »Boga imam.« 
Toda Bog priskrbi veliko drugih pripomoč-
kov, kot so zdravila in terapija, ki jih lahko 
izkoristimo poleg duhovnih stvari.

Ko sem bila hudo depresivna, so mi 
ljudje govorili: »Saj bo boljše.« Naveličala 
sem se poslušati to, a naj zveni še tako 
čudno, drži.

Nikdar si nisem mislila, da bom tako 
srečna, kot sem zdaj. Včasih še vedno 
trpim, vendar sem s pripomočki, ki mi jih je 
dal nebeški Oče, temu kos. Ko torej čutim, 
da tonem v depresijo, si rečem, da sem 
ljubljena, da imam ljudi, s katerimi se lahko 
pogovarjam, in stvari se bodo izboljšale.

ODKRIJTE VEČ
Več o Berglindinem potovanju 
po veri, vključno z dodatnimi 
fotografijami na spletu 
ali različici tega članka za 
Evangelijsko knjižnico, na 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
42013.
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Susie in Tom Mullen kot učitelja razreda za pripravo na misijon člane svojega raz-
reda nenehno spodbujata, naj povabijo nekoga na ogled generalne konference.

»To, da nekoga prosimo, naj nekaj naredi, je sestavni del misijonarskega dela 
in to velja tudi za skrbno služenje,« pravi. »Najini učenci so redno poročali o tem, kako 
dobro se je to izšlo zanje in za tiste, ki so jih povabili.«

Sledi nekaj poročil njunih učencev o tem, kako so to naredili:

• »Služimo prijatelju, ki se spopada z nekaterimi težavami. Povabili smo ga, naj 
glede rešitev nanje posluša generalno konferenco. Ko smo se po konferenci po-
govarjali, nam je povedal, da je slišal toliko koristnih zamisli.«

• »Pripravili smo generalnokonferenčno zabavo in vsakdo je prinesel posladek. 
Tako zabavno je bilo, da smo se odločili, da to ponovimo.«

• »Prijatelja sem povabil, naj si z mano ogleda generalno konferenco. Ko sva 
govorila o tem, sva se odločila, da se odpeljeva do zgradbe za bogoslužje in 
preveriva, ali lahko gledava tam. Ogledala sva si jo in to, da sva bila tam, je bila 
najboljša izkušnja!«

Mullenova in njuni učenci so spoznali, da obstaja veliko možnosti, da skrbno 
služimo z generalno konferenco. To je čudovit način za pogovor o navdihujočih na-
vedkih, družinskih izročilih, za smiselne razprave in pogovor o naukih Gospodovih 
služabnikov!

Načela skrbnega služenja

Z vsemi spodbudnimi navedki, družinskimi izročili in nauki Gospodovih 
služabnikov nam generalna konferenca nudi številne možnosti za skrbno 
služenje – pred, med in po generalni konferenci!

SKRBNO SLUŽENJE Z  
GENERALNO KONFERENCO
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NAČELA V RAZMISLEK

»Opazite«
Odrešenik si je ljubeče vzel čas, da je videl 
potrebe drugih, in potem ukrepal, da je za 
potrebe poskrbel (gl. Matej 9:35–36; Janez 
6:5; 19:26–27). Enako lahko storimo tudi mi.

»Nemudoma povabite«
Ko opazimo potrebe tistih, ki jim skrbno 
služimo, je naslednji korak, da ukrepamo.

»Poslušajte besede prerokov«
»Često [bi se morali sestajati]« (Moroni 6:5), 
da bi se skupaj učili, rasli in govorili o duhovnih 
stvareh, ki so za naše duše najpomembnejše.
»Pridite, prisluhnite prerokovemu glasu in 
poslušajte Božjo besedo« 2, je verjetno eno 
najpomembnejših povabil, ki ga lahko izreče-
mo tistim, katerim skrbno služimo.

»Ljubezen in prijateljstvo«
Da bi drugim zares pomagali in nanje vpli-
vali, moramo odnose razvijati s sočutjem in 
»nehlinjeno ljubeznijo« (gl. Nauk in zaveze 
121:41).

Povabite druge k sebi domov
»Odrešenik je svojim učencem zapovedal: ‘Ljubite [se] med seboj, kakor 
sem vas jaz ljubil’ (Janez 13:34). Torej poglejmo, kako nas je on ljubil. 
/. . ./ Če si Gospoda postavimo za vzornika, se moramo vselej truditi, 
da vključimo vse.« – predsednik Dallin H. Oaks 1

Pred leti je Mike, naš čudoviti hišni učitelj, opazil, da smo 
z mojimi tremi otroki imeli samo en majhen prenosnik, na katerem 
smo gledali generalno konferenco. Takoj nas je povabil, naj pride-
mo k njemu domov in naj gledamo z njim in njegovo ženo Jackie, 
zatrjujoč, da bodo veseli družbe. Moji otroci so bili navdušeni, da 
so konferenco gledali na pravem televizorju. Za pomoč sem bila 
zelo hvaležna in vsi smo uživali v skupnih trenutkih.

Potem je skupno gledanje generalne konference postalo tradi-
cija. Celo takrat, ko smo dobili svoj televizor, smo se za generalno 
konferenco z blazinami, beležkami in prigrizki veselo odpravili 
k Miku in Jackie. Ker smo besede prerokov poslušali skupaj, je 
bila ta še bolj posebna. Postali smo kot družina. Mike in Jackie sta 
postala ena mojih najboljših prijateljev in druga stara starša mo-
jim otrokom. Njuna ljubezen in prijateljstvo sta za mojo družino 
neverjeten blagoslov. Tako hvaležna sem, ker sta nam rade volje 
odprla vrata svojega doma in nas spustila v svoje srce.
Suzanne Erd, Kalifornija, ZDA
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 3. David A. Bednar, »Flood the Earth through Social Media«, Liahona, avg. 2015, 50.
 4. Pridigajte moj evangelij: Misijonarski vodič (2004), 185.

NAČELA V RAZMISLEK

»Oznanjajte evangelij«
Zavezali smo se, da bomo »[pričevali] o Bogu 
vselej in v vsem in povsod« (Mozija 18:9).

»Načnite razpravo«
Generalnokonferenčna sporočila lahko nav-
dihnejo osupljive, pomembne in duhovno vo-
dene pogovore. Tovrstne razprave vam lahko 
okrepijo medsebojne odnose, pomagajo 
pri poglabljanju pričevanja in vam prinesejo 
radost! (Gl. Nauk in zaveze 50:22.)

»Uporabite vprašanja«
»Dobra vprašanja vam bodo v pomoč pri 
razumevanju zanimanj, skrbi ali vprašanj, ki jih 
imajo drugi. Izboljšajo lahko poučevanje, pri-
vabijo Duha in pomagajo ljudem pri učenju.« 4

Objavljajte na spletu
»Kanali družbenih omrežij so globalno orodje, ki lahko osebno in pozitivno 
vpliva na veliko število posameznikov in družin. »Verjamem, da je prišel 
čas, da kot Kristusovi učenci primerno in učinkoviteje uporabimo ta nav-
dihnjena orodja, da bomo pričevali o Bogu, večnemu Očetu, njegovemu 
načrtu sreče za njegove otroke, in njegovemu Sinu Jezusu Kristusu kot o 
Odrešeniku sveta.« – starešina David A. Bednar 3

Splet nam omogoča, da evangelij oznanjamo vsemu svetu. To mi 
je všeč! Objavljam nekaj dejavnosti za generalno konferenco, veči-
noma pa poskušam pomagati drugim oblikovati razpravo o gene-
ralnokonferenčnih govorih. To, da vidimo vprašanja drugih, nam 
pogosto pomaga, da vidimo stvari v novi luči in je lahko odskočna 
deska za nova čudovita vprašanja za razpravo.

Ugotovila sem, da če uporabljate vprašanja, ko se z družinami, 
ki jim skrbno služite, pogovarjate o generalnokonferenčnih govorih, 
lažje vidite, v čem so močni, pa tudi njihove potrebe. Eno najljub-
ših vprašanj, ki jih zastavim, je: Kaj je bila po vašem mnenju tema 
zadnjega zasedanja generalne konference?

Odgovor vam skoraj vedno da vedeti, kaj se dogaja v njihovem 
življenju in kaj je zanje pomembno. Omogoča vam, da postanete 
boljši skrbni brat ali sestra, ker jih lahko bolje razumete. ◼
Camille Gillham, Kolorado, ZDA
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starešina  
LeGrand R. 
Curtis ml.
generalni voditelj 
sedemdeseteri, 
cerkveni 
zgodovinar in 
zgodovinopisec

Obnova se je pričela v svetem 
gaju pred dvesto leti in se 
nadaljuje še danes – in tako 
vi kot jaz lahko sodelujemo.

OBNOVA ,  
ki je v teku
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Čudovito in vznemirljivo je živeti na 
zemlji v tem času! Blagoslovljeni smo, 
da sodelujemo v velikih dogodkih, ki se 

dogajajo v razdobju polnosti časov kot priprava 
na Gospodov drugi prihod.1 Nismo zgolj opa-
zovalci razpleta teh čudovitih dogodkov, ampak 
smo tudi del tega.2

Včasih o evangelijski obnovi govorimo tako, 
kot da se je zgodila vsa naenkrat. Pred dvesto 
leti je prvo videnje sprožilo postopek, seveda 
pa se obnova takrat ni končala. Gospodovo 
delo se je nadaljevalo z Josephom Smithom in 
njegovimi sodelavci s prevajanjem Mormonove 
knjige, obnovo duhovništva, ustanovitvijo 
Cerkve, pošiljanjem misijonarjev, gradnjo 
templjev, ustanovitvijo Društva za pomoč in 
tako naprej. Ti dogodki obnove so se začeli 

leta 1820 in nadaljevali celo življenje Josepha 
Smitha.

Najsi je to, kar je Bog razodel Josephu 
Smithu, še tako čudovito, pa se obnova ni zak-
ljučila za časa Josephovega življenja. Po prerokih 
za njim se je še nadalje razvijalo tempeljsko delo, 
dobili smo dodatne svete spise in prevod svetih 
spisov v različne jezike, evangelij razglašamo 
po vsem svetu, nastale so organizacije Nedeljske 
šole, Mladenk, Osnovne in duhovniški zbori in 
prišlo je do številnih sprememb v cerkveni orga-
nizaciji in postopkih.

»Priče smo postopku obnove,« je dejal pred-
sednik Russell M. Nelson. »Če mislite, da je 
bila Cerkev že docela obnovljena, vidite le za-
četek. Zgodilo se bo veliko več. /. . ./ Počakajte 
do naslednjega leta. In potem naslednjega. 
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Vzemite vitaminske tablete. Privoščite si poči-
tek. Vznemirljivo bo.« 3

Skladno z izjavo predsednika Nelsona, da 
je obnova v teku, smo v Cerkvi od takrat, ko je 
postal predsednik, doživeli številne pomembne 
spremembe. Med drugim so bili preurejeni du-
hovniški zbori, hišno in obiskujoče poučevanje 
je zamenjalo skrbno služenje, preučevanje evan-
gelija pa se je začelo ob cerkveni podpori izvajati 
doma.4 Odtlej se je zgodilo še več sprememb in 
še več jih bo.

Primer v Zahodni Afriki
Na moje pričevanje o obnovi v teku je vpli-

valo pet let služenja v predsedstvu zahodno- 
afriškega področja. Že kot mladenič sem imel 
pričevanje o evangeliju. Toda življenje v Afriki 

me je povezalo z nekaterimi prvimi zahodnimi 
Afričani, ki so sprejeli evangelij. Prav tako sem 
doživel, kako se je Cerkev hitro širila po vsej 
celini z na stotine novoustanovljenimi oddelki 
in koli, templji in zgradbami za bogoslužje, ki 
so jih prenapolnili zvesti člani, in kako so dobre 
ženske in moški z vsem srcem sprejeli obnovljeni 
evangelij. Pred očmi sem doživel izpolnitev pre-

rokbe Josepha Smitha, da bo Cerkev 
»napolnila svet« 5.

Dva takšna zvesta člana, James 
Ewudzie in Frederick Antwi, sta mi 
nekega dne pomagala v templju v Akri 
v Gani. Že več let preden so misijo-
narji svetih iz poslednjih dni prispeli 
v Gano, je bil James del skupine kakih 
tisoč ljudi, ki so pri svojih cerkvenih ob-
redih uporabljali Mormonovo knjigo 

in drugo cerkveno gradivo. Molili so za dan, ko 
bo Cerkev v Gani. Pridružil se je drugim mladeni-
čem, ki so potovali po Gani in evangelij poučevali 
iz našega gradiva. Brž ko so leta 1978 prišli misi-
jonarji, se je krstil že prvi dan, ko so v Gani začeli 
izvajati krste svetih iz poslednjih dni.

Ko je bil Fred član šele kratek čas, se je ude-
ležil pogreba sorodnika, ki je bil plemenski 
poglavar. Tam je izvedel, da ga družina namerava 
postaviti za novega poglavarja. Vedoč, da bi na 
takšnem položaju počel stvari v nasprotju z evan-
gelijskimi prepričanji, je po pogrebu naglo odšel 
in obrnil hrbet položaju, ki bi mu prinesel ugled 
in bogastvo.

Ko je bil tempelj v Akri posvečen, sta tako 
James kot Fred vsak teden potovala več kot štiri 
ure v eno smer, da sta lahko bila tempeljska 

delavca. Ko sem z njima opravljal uredbe, sem 
bil pod vtisom zgodovine, ki me je obdajala. Ker 
sem se zavedal zgodovine Cerkve v Afriki, ki sta 
jo oba predstavljala, sem se počutil, kot da bi 
uredbe z mano opravljala John Taylor ali Wilfford 
Woodruff ali drugi prvotni člani Cerkve.

To, kar sem videl, doživel in občutil v 
Zahodni Afriki, je bilo del tega, kar je Gospod 
povedal Henohu, da se bo zgodilo: »In pravič-
nost bom poslal iz nebes; in resnico bom poslal 
iz zemlje, da bo pričevala o mojem Edinorojen-
cu; /. . ./ in povzročil bom, da bosta pravičnost 
in resnica šli po vsej zemlji kakor v povodnji, 
da se zberejo moji izvoljeni s štirih strani zem-
lje.« (Mojzes 7:62)

Videl sem, kako se pravičnost in resnica širita 
po afriški celini in kako se zbirajo izvoljeni s tega 
konca sveta. Moje pričevanje o obnovi se je 

Bog nam je dal 
čudovito prilož-

nost, da v tem 
delu odigramo 

pomembno vlogo.

Samuel Smith, eden prvih misijonar-
jev, podarja Mormonovo knjigo

Fred Antwi, pionir Cerkve v Gani

SA
M

 L
AW

LO
R:

 S
AM

UE
L 

SM
IT

H:
 P

RV
I M

IS
IJO

NA
R



 A p r i l  2 0 2 0  21

okrepilo, ker sem videl ta pomembni del obnove, 
ki se je dogajal pred mojimi očmi.

Videl sem tudi nekaj drugega glede nepre-
kinjene obnove: močno vero in duhovno ener-
gijo med afriškimi člani. Starešino Davida A. 
Bednarja iz zbora dvanajstih apostolov sem sli-
šal reči: »Kirtland [kjer so v tridesetih letih de-
vetnajstega stoletja živeli sveti] ni le v Ohiu. Je 
tudi v Afriki.« Veliko ljudi se pridružuje Cerkvi 
v Afriki zaradi svojih močnih osebnih duhovnih 
izkušenj. Ti novi člani prinašajo duhovno ener-
gijo in potrebo po nadaljnjem evangelijskem 
učenju. Zanje se obnova nadaljuje v osebnem 
smislu. Ko vse bolj in bolj spoznavajo Cerkev, 
se evangelijske resnice še naprej odvijajo pred 
njimi. To velja tudi za vse nas, ko nadalje širimo 
svoje evangelijsko znanje.

Kako na tri načine pomagamo pri obnovi, 
ki je v teku

Bog nam je dal čudovito priložnost, da pri 
tem delu odigramo pomembno vlogo. Gospod 
je rekel, da »telo [Cerkev] potrebuje vsak ud« 
(Nauk in zaveze 84:110). Vsi člani Cerkve so 
blagoslovljeni, ker lahko sodelujejo v tej nepreki-
njeni obnovi. Kako to dosežemo?

Sodelujemo tako, da sklepamo in spolnjuje-
mo svete zaveze. Uredbe, vključno s tempeljskimi 
uredbami, nimajo nikakršnega pomena, če ljudje 
dejansko ne sklenejo in spolnjujejo zavez, poveza-
nih s temi uredbami. Sestra Bonnie Parkin, nek-
danja generalna predsednica Društva za pomoč, 
je učila: »Sklepanje zavez je izraz voljnega srca; 
spolnjevanje zavez pa je izraz zvestega srca.« 6

Ko sklenemo in spolnjujemo zaveze, na 
večno življenje ne pripravimo le sebe, ampak 

Pri obnovi, ki je v teku, lahko sodelujemo 
tudi tako, da opravljamo poklice in zadolžitve, 
ki jih prejmemo. Tako Cerkev napreduje. Preda-
ni učitelji poučujejo evangelij otroke, mladino in 
odrasle. Skrbne sestre in bratje skrbijo za posa-
mezne člane Cerkve. Predsedstva in škofovstva 
nudijo navodila kolom, okrožjem, oddelkom, 
vejam, zborom, organizacijam, razredom in 
skupinam. Voditeljice in voditelji mladih skrbijo 
za mladenke in mladeniče. Tajniki zapisujejo bi-
stvene podatke, ki so potem zapisani v nebesih, 
še množice drugih pa odigrajo bistvene vloge v 
pripravi ljudi na večno življenje in drugi Odreše-
nikov prihod.

Tretji način, kako lahko sodelujemo pri 
obnovi, je, da pomagamo zbirati Izrael. Že 
od prvih dni obnove je to ključno pri tem delu. 
Predsednik Nelson je učil, da imamo priložnost 

pomagamo pripraviti in okrepiti tudi ljudi, ki jih 
Gospod imenuje »moje ljudstvo zaveze« (Nauk 
in zaveze 42:36). Zaveze z Bogom sklenemo 
s krstom, potrditvijo, zakramentom, Melkizede-
kovim duhovništvom in tempeljskimi uredbami 
ter tako postanemo del njegovega ljudstva zaveze.

Mladina stoji v vrsti za vstop v tempelj v Akri v Gani
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jo prosila, naj izreče molitev. Po molitvi je 
vstala s solzami v očeh in rekla: »Prav, krstila 
se bom.« In nekaj minut kasneje se je. Nasled-
nje leto se je poročila s Sebastianom Carusom, 
vzgojila sta štiri otroke, ki so vsi služili misi-
jon in od takrat naprej nepretrgoma služili 
v Cerkvi.

in dolžnost, da pomagamo pri zbiranju, ki 
se dogaja na obeh straneh tančice. Predsed-
nik Nelson je v svojem zaključnem sporočilu 
na prvi generalni konferenci kot predsednik 
Cerkve jedrnato izjavil: »Naše sporočilo sve-
tu je preprosto in iskreno: Vse Božje otroke 
na obeh straneh tančice vabimo, naj pridejo 
k Odrešeniku, prejmejo blagoslove svetega 
templja, vzdržujejo radost in izpolnijo pogoje 
za večno življenje.« 7

Zbiranje Izraela na tej strani tančice pome-
ni misijonarsko delo. Vsi mi, ki lahko služimo 
redni misijon, bi morali o tej priložnosti 
skrbno premisliti. Štejem si za velik blagoslov, 
da sem misijon v Italiji lahko služil v času, 
ko je bila Cerkev tam še v povojih. Naše veje 
so se sestajale v najetih dvoranah in upali 

smo, da bodo nekega dne tam koli in oddelki. 
Opazoval sem pogumne pionirje, ki so prihajali 
v Cerkev in položili temelj za zbiranje Izraela 
v tej izjemni deželi.

Ena od teh je bila Agnese Galdiolo. Vsi smo 
močno čutili Duha, ko sva jo poučevala misijo-
narske lekcije. A četudi je čutila Duha, je vedela, 
da bo njena družina krstu odločno nasproto-
vala. Vendar se je v določenem trenutku, ko jo 
je navdajal Duh, odločila, da se krsti. Toda na 
jutro predvidenega krsta se je premislila. Zgodaj 
je prišla v najete prostore, kjer naj bi se krstila, 
da bi nama povedala, da zaradi pritiska družine 
tega ne more storiti.

Pred odhodom je privolila v kratek pogo-
vor. Šli smo v učilnico, kjer sva predlagala, 
naj skupaj molimo. Ko smo pokleknili, sva 

Agnese in Sebastiano sta prav tako služila 
misijon, Sebastiano kot predsednik misijona. 
Ko sem petindvajset let po prvem misijonu 
drugič služil v Italiji, sem lahko videl, kaj sta 
naredila Carusova in drugi pionirji, da so tam 
razširili Božje kraljestvo. Z misijonarji smo 
gradili Cerkev in sanjali, da bo nekoč morda 
v Italiji zgrajen tempelj. Predstavljajte si mojo 
radost spričo dejstva, da imamo sedaj rimski 
tempelj.

Le malo je radosti, ki se lahko primerjajo 
z misijonarsko radostjo. Kakšen velik blagoslov 
je, da smo se rodili v času, ko lahko radostno 
sodelujemo v obnovi, ki je v teku, tako da poma-
gamo zbirati Izrael.

Misijonarske radosti seveda ne občutijo le red-
ni misijonarji. Vsak od nas lahko pomaga našim 

Predsednik Nelson 
je učil, da ima-

mo priložnost in 
dolžnost, da poma-
gamo pri zbiranju, 

ki se dogaja na obeh 
straneh tančice.

Na krstu Agnese Galdiolo

Starešina in sestra Curtis z nekaterimi člani 
družine Caruso



 A p r i l  2 0 2 0  23

S tempeljskim 
delom in dru-

žinsko zgodovino 
pomagamo zbirati 

Izrael na drugi 
strani tančice.

sestram in bratom, da se spreobrnejo ali vrnejo, 
tako da tesno sodeluje z rednimi misijonarji. Ko 
povabimo druge, naj pridejo in pogledajo, in ko 
smo prijatelji tistim, ki se jih poučuje, imamo 
priložnost, da zbiramo Izrael.

S tempeljskim delom in družinsko zgodo-
vino pomagamo zbirati Izrael na drugi strani 
tančice. Opravljanje tega dela je že leta naša 
sveta odgovornost. Pred smrtjo Josepha Smitha 
so sveti izvajali krste za mrtve in nekaj jih je 
prejelo lastno obdaritev in pečatenja. Obdaritve 
za žive so se v večji meri začele, ko so dokončali 
nauvoojski tempelj. Obdaritve in pečatenja za 
prednike so se začela tudi v templjih v Utahu.

Eliza R. Snow, ključna udeleženka v tem 
obnovitvenem postopku, je razumela pomemb-
nost tega dela obnove. Veliko časa je preživela 

v obdaritveni hiši in pomagala pri uredbah.8 Leta 
1869 je na enem od obiskov Društva za pomoč 
sestre učila: »Razmišljala sem o velikem delu, ki 
ga moramo opraviti, in sicer pomoči pri odre-
šitvi živih in mrtvih. Biti hočemo /. . ./ primerne 
družabnice Bogov in Svetih.« 9

In seveda se je dostopnost tempeljskih uredb 
neizmerno razširila, ko smo zgradili številne 
templje po svetu, in veliko jih še bomo.

Z orodji, ki jih imamo zdaj na voljo, lahko 
s tempeljskim delom in družinsko zgodovino 
redno sodelujemo v obnovi, ki je v teku. Leta 
sem se zanimal za družinsko zgodovino in pri 
tem sodeloval, vendar so spletna orodja zelo 
povečala moj uspeh pri tem, da sem družinska 
imena odnesel v tempelj. Sveto se spominjam, 
kako sem sedel za mizo v stanovanju v Gani in 

iskal imena svojih evropskih prednikov, ki bi jih 
z ženo lahko odnesla v tempelj v Akri v Gani. To 
radostno priložnost sva imela povsod, kamor sva 
bila poslana.

Bog je s prerokom Josephom Smithom začel 
postopek »za izvedbo obnove vsega, o čemer so 
govorila usta vseh svetih prerokov, odkar se je za-
čel svet« (Nauk in zaveze 27:6). Ta obnova se na-
daljuje vse do danes, kajti Bog »razodeva sedaj« 
in »bo razodel še mnogo velikega in pomembne-
ga, kar se nanaša na Božje kraljestvo« (Členi vere 
1:9). Globoko sem hvaležen, da sodelujemo v tej 
obnovi, ki je v teku. ◼

»Če mislite, da je bila Cerkev 
docela obnovljena, vidite le 

začetek. Zgodilo se bo veliko več.«  
– predsednik Nelson
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Katere besede vam pridejo na pamet, ko razmišljate 
o Mormonovi knjigi?

Nefijci, Lamanci, drugi - ci?
Vojna, divjina, gorje?
Kesanje, odkupitev, pravičnost?
Jezus Kristus?
Upanje?
Velika noč je popoln čas, da ponovno razmislimo o spo-

ročilu Mormonove knjige. Najpomembnejše pa je sporočilo, 
da Jezus je Kristus, Odrešenik in Odkupitelj. Zaradi njega 
bomo nenazadnje lahko rešeni telesnih in duševnih bolečin. 
Smrti in greha. Premagali bomo lahko vse, kar se nam v svetu 
slabega dogaja.

Preprosto rečeno, res lahko upamo.
Upanje – pravo upanje, ki se osredotoča na Jezusa Kristusa 

– je starodavne preroke navdihnilo, da so vodili zapise na zla-
tih ploščah, iz katerih je Mormonova knjiga. Jakob nam pravi: 
»Kajti s tem namenom smo zapisovali te stvari, da bodo lahko 
vedeli, da smo vedeli o Kristusu in smo več sto let pred njego-
vim prihodom upali na njegovo slavo.« ( Jakob 4:4; poudarek 
dodan)

”O
BI

SK
”, 

N
AS

LI
KA

L 
JO

RG
E 

CO
CC

O
 S

AN
TA

N
G

EL
O

.

Preroki Mormonove knjige so upali na Kristusov prihod. Ob branju 
njihovih besed lahko tudi mi upamo na njegov ponovni prihod.

UPALI  

Jakob je želel, da vemo, da so tako on kot drugi pre-
roki, ki so vodili zapise, vedeli za Kristusov prihod. Že 
veliko sto let preden je prišel! To upanje so v njih navdih-
nile besede prerokov, ki so jih brali. Jakob pojasni: »Na 
njegovo slavo pa nismo upali samo mi, ampak tudi vsi 
sveti preroki, ki so bili pred nami.

Glejte, verjeli so v Kristusa in v njegovem imenu častili 
Očeta in tudi mi Očeta častimo v njegovem imenu. /. . ./

Zatorej preučujemo preroke in imamo veliko razodetij in 
duha preroštva; in ker imamo vsa ta pričevanja, prejmemo 
upanje in naša vera postane neomajna« ( Jakob 4:4–6; gl. 
tudi 1 Nefi 19:21; Jakob 7:11; Mozija 3:13; Helaman 8:16).

Upanje, ki so ga pridobili tako iz svojih izkušenj kot 
prerokb, ki so jih prebrali v svetih spisih, jih je pripravilo 
na dan, ko bo Kristus prišel. Današnji preroki nas podob-
no spodbujajo, naj se pripravimo na Kristusov ponovni 
prihod. Če želimo upati enako, moramo tudi sami »pre-
učevati preroke in si prizadevati, da bomo imeli veliko 
razodetij in duha preroštva«. Njihova pričevanja o Jezusu 
Kristusu ne bodo le okrepila našega, ampak nam bo to 
tudi pomagalo, da se bomo pripravili na njegov prihod.

SO NA KRISTUSOV PRIHOD –  
IN TUDI MI LAHKO

Mindy Selu
cerkvene revije
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Lehi
»Kako zelo pomembno je zatorej, da se to razkrije prebivalcem 
zemlje, da bodo lahko vedeli, da ni mesa, ki lahko prebiva v Božji 
navzočnosti, kakor le po zaslugah in milosti in milostljivosti 
Svetega Mesija, ki da svoje življenje po mesu in ga spet vzame 
z močjo Duha, da bo lahko uresničil vstajenje mrtvih in on sam 
bo prvi, ki bo vstal.«
2 Nefi 2:8

Nefi
»In govorimo o Kristusu, radostimo 
se v Kristusu, pridigamo o Kristusu, 
prerokujemo o Kristusu in zapisujemo 
glede na naše prerokbe, da bodo naši 
otroci lahko vedeli, h kateremu viru 
naj se ozirajo za odpuščanje grehov.«
2 Nefi 25:26
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Lamanec Samuel
»Kajti glejte, da bi odrešitev prišla, mo-
ra zagotovo umreti; da, zanj je nujno in 
potrebno, da umre, da uresniči vstaje-
nje mrtvih, da bodo ljudje tako lahko 
privedeni v Gospodovo navzočnost.

Da, glejte, ta smrt uresniči vstajenje in 
vse človeštvo odkupi od prve smrti – tiste 
duhovne smrti; kajti vse človeštvo, ki je 
zaradi Adamovega padca ločeno od Gos-
podove navzočnosti, velja za mrtvo tako 
glede posvetnega kot glede duhovnega.

Toda glejte, Kristusovo vstajenje 
odkupi človeštvo, da, prav vse človeš-
tvo, in ga pripelje nazaj v Gospodovo 
navzočnost.«
Helaman 14:15–17

Amulek
»In tista velika in poslednja žrtev bo 
Božji Sin, da, neskončna in večna.

In tako bo prinesel odrešitev vsem 
tistim, ki bodo verjeli v njegovo ime; to 
je namen tega poslednjega žrtvovanja, 
da bi jih do obisti navdajala milost, ki 
prevlada nad pravico, in ljudem nudi 
sredstvo, da verujejo v kesanje.

In tako lahko milost zadostí zahtevam 
pravice in jih obda z rokami varnosti, 
medtem ko je ta, ki ne udejanja vere 
v kesanje, izpostavljen celotni postavi 
zahtev pravice; zato se samo njemu, ki 
veruje v kesanje, uresniči veliki in večni 
načrt odkupitve.«
Alma 34:14–16

Alma
»In šel bo in prenašal bolečine in stiske 
in skušnjave vsake vrste; in to zato, 
da bi se izpolnila beseda, ki pravi, da 
bo prevzel bolečine in bolezni svojega 
ljudstva.

In prevzel bo smrt, da bo lahko 
razvezal spone smrti, ki vežejo njegovo 
ljudstvo; in prevzel bo njihove slabosti, 
da ga bo do obisti navdajala milost, po 
mesu, da bo po mesu lahko vedel, kako 
podpirati svoje ljudstvo glede na njihove 
slabosti.«
Alma 7:11–12
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Mormon
»Vedite, da morate priti do spoznanja svojih očetov 
in se pokesati vseh svojih grehov in krivičnosti in 
verjeti v Jezusa Kristusa, da je on Božji Sin in da so 
ga Judje ubili in da je z Očetovo močjo spet vstal, s 
čimer je dosegel zmago nad grobom; in v njem je 
premagano tudi želo smrti.

In on uresniči vstajenje mrtvih, zavoljo česar 
mora človek vstati, da bo stal pred njegovim sodnim 
stolom.

In on je uresničil odkupitev sveta, s čimer je temu, 
ki je pred njim na sodni dan spoznan za nedolžnega, 
dano prebivati v Božji navzočnosti v njegovem kra-
ljestvu, da bo z zbori zgoraj pel nenehne hvale Očetu 
in Sinu in Svetemu Duhu, ki so en Bog, v stanju 
sreče, ki nima konca.«
Mormon 7:5–7 ◼
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Kralj Benjamin
»In imenoval se bo Jezus Kristus, Božji Sin. /. . ./

In glej, pride k svojim, da bi k človeškim otrokom prišla odre-
šitev, in sicer po veri v njegovo ime; /. . ./ 

In tretji dan bo vstal od mrtvih; /. . ./
Kajti glej, in prav tako njegova kri plača odkupnino za grehe 

tistih, ki so padli zaradi Adamovega prestopka, ki so umrli, ne da 
bi vedeli za Božjo voljo glede njih samih, ali ki so nevede grešili.«
Mozija 3:8–11
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Kaj mi pomeni  
velika noč?

Kesanje
Jezus Kristus vsakega od 
nas vpraša: »Se mar torej 
ne boste vrnili k meni 
in se pokesali svojih 
grehov in se spreobrnili, 
da vas lahko ozdravim?« 
Obljublja: »Kdor bo prišel, 
ga bom sprejel.« (3 Nefi 
9:13–14) Kaj občutite, ko 
se pokesate?

Pridi in hodi za menoj:  
M O R M O N O V A  K N J I G A

30. MAREC – 12. APRIL 

 Velika noč

OPOMBE
 1. Dieter F. Uchtdorf, »Glejte, 

Človek!« generalna konferenca, 
apr. 2018.

 2. Russell M. Nelson, »Ko gremo 
skupaj naprej«, generalna konfe-
renca, apr. 2018.

Na veliko noč slavimo 
»najpomembnejši 

dan v zgodovini« 1 – vsta-
jenje Odrešenika Jezusa 
Kristusa. To je osrednji 
dogodek v načrtu sreče 
nebeškega Očeta.

V predzemeljskem živ-
ljenju je bil Jezus Kristus 
izbran za našega Odreše-
nika. Obljubil je, da bo 
priskrbel način, da nam 
bodo odpuščeni grehi in 
da se bomo vrnili v nebeš-
ki dom.

Jezus je na prvo veliko-
nočno jutro izpolnil svojo 
obljubo. Premagal je smrt. 
Zaradi tega je Jezus »luč 
in življenje sveta; da, luč, 
ki je neskončna, ki nikoli 
ne more potemneti; da, in 
tudi življenje, ki je ne-
skončno, da smrti ne more 
več biti« (Mozija 16:9).

Kakšne blagoslove vam 
prinaša vstajenje?



 A p r i l  2 0 2 0  29

ST
EV

E 
H

AR
T:

 P
RA

ZE
N 

GR
O

B 
NA

 V
RT

U

Večno življenje
Odrešenikova odkup-
na daritev omogoča 
večno življenje oziroma 
povzdignjenje. Da bi 
ta blagoslov prejeli, 
moramo spolnjevati 
zapovedi. Predsednik 
Russell M. Nelson je 
pot v večno življenje po-
imenoval »pot zavez«2. 
Kaj moramo delati, da 
bomo sledili tej poti 
v večno življenje?

Vstajenje
Smrt je neizogibna, 
toda Odrešenikova 
zmaga nad smrtjo 
zagotavlja, da bomo 
vsi vstali – telo in duh 
se bosta spet združila 
v popolno obliko (gl. 
Alma 11:43). Kako vam 
spoznanje o vstajenju 
prinaša upanje?

Kaj mi pomeni  
velika noč?
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Zakaj nas kralj Benjamin poziva, 
naj postanemo kot otrok?13. – 19. APRIL  

Mozija 1–3

A li se vam ob pogledu 
na otroka kdaj omeh-

ča srce? Otroci pogosto 
govorijo iz srca in izražajo 
ljubezen in preprosto go-
vorijo o veri. Odrešenik je 
učil: »Kdor se torej poniža 
kot ta otrok, bo največji 
v nebeškem kraljestvu.« 
(Matej 18:4)

To bi bil lahko eden 
od razlogov, zakaj je kralj 
Benjamin prosil svoje ljud-
stvo, naj odvržejo posvet-
nega človeka in postanejo 
kot otroci (gl. Mozija 3:19).

Kako postanemo kot 
otroci? V odlomku Mozija 
3:19 poiščite besede, ki jih 
je kralj Benjamin uporabil 
za opis otroške narave, in 
z njimi izpolnite prazna 
polja.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

POGOVOR
Poiščite otroške lastnosti 
vaših priljubljenih junakov iz 
Mormonove knjige. Kako lahko 
sledite njihovemu vzoru?

To, da postanemo kot majhen otrok, 
nam omogoča, da se zbližamo s Kristu-
som in izkusimo radost, da postanemo 
sveti zaradi njegove odkupne daritve.
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20. – 26. APRIL  

Mozija 4–6

Kaj pomeni  
imeti Kristusovo ime  

zapisano v srcu?

Ljudstva v Mormonovi 
knjigi se imenujejo 

z veliko imeni – Nefijci, 
Lamanci in Anti- Nefi- 
Lehijci so le nekatera. Toda 
kralj Benjamin je želel, da 
bi se njegovo ljudstvo ime-
novalo z uglednejšim, sve-
tejšim imenom – imenom 
Jezusa Kristusa.

Poglejmo, kako Odreše-
nikovo ime lahko ohranja-
mo »vselej zapisano v srcu« 
(Mozija 5:12):

SKLENEMO ZAVEZO 
S KRSTOM

Ob krstu se z Bogom zavežemo, 
da bomo prevzeli Kristusovo 

ime. Kaj mislite, da to pomeni? 
(Gl. Mozija 18:8–9.)

VZAMEMO ZAKRAMENT
Zapovedano nam je, naj vsak teden 
vredni vzamemo zakrament. Med 

zakramentom se ponovno obvežemo 
z zavezo, da bomo prevzeli ime 
Jezusa Kristusa (gl. Moroni 4:3).

POGOVOR
Kaj počnete vsak dan, da 
poskrbite, da ohranjate 
Kristusovo ime vselej 
zapisano v srcu?

DELUJEMO KOT 
KRISTUSOV UČENEC
Zaveze od nas zahtevajo, 
da spolnjujemo zapovedi. 
Naša dejanja naj odražajo 

željo, da bi sledili Kristusu in 
mu postali podobni. Če tako 
ravnamo, se še naprej lahko 

imenujemo z njegovim 
imenom. Tako ohranjamo 
Kristusovo ime zapisano 
v srcu (gl. Mozija 5:12).
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Študij prava sem končal približno v času hčerinega prvega 
rojstnega dne. Z ženo sva se veselila praznovanja diplome, 

hčerinega rojstnega dne in novih priložnosti, ki bi se nama 
ponudile, a nič ni potekalo po načrtu.

Malce po zaključku študija sem ostal brez zaposlitve in 
imel sem težave pri iskanju dela. Kmalu so nastopile finan-
čne težave. Že samo to, da bi imeli preprosto rojstnodnevno 
slavje, bi bilo težko.

Z ženo sva se po številnih pogovorih sprijaznila s situacijo. 
Meni kot očetu ni bilo lahko, da hčeri nisem mogel kupiti 
niti preprostega darila in da sem videl, kako je moja 
ljubljena žena potrta.

Nisem razumel, kaj se dogaja. Molil sem in ne-
beškega Očeta prosil, naj mi pomaga razumeti, 
kaj pričakuje od mene. Nenadoma sem, 
kot bi mi v mislih spregovoril glas, 
zaslišal naslednje besede: »Imaš 
nekaj, kar je dragocenejše od 
vsakršne materialne dobrine 
na tej zemlji. Duhovništvo 
imaš. Bi mar lahko podaril 
hčerki še boljši dar, kot je 
duhovniški blagoslov?«

V oči so mi stopile sol-
ze, ko sem premišljeval, kaj 
mi duhovništvo pomeni. 

V srcu me je navdala hvaležnost, ko sem pomislil, da je duhov-
ništvo moč, ki mojo družino lahko poveže za vso večnost.

Svoje občutke sem zaupal ženi. Povedal sem ji, da je blago-
slov vse, kar lahko dam najini hčeri. Družno sva se odločila, 
da ji bo to prineslo srečo in mir in da bo to dovolj.

Na dan hčerinega rojstnega dne so prijatelji, sorodniki 
in sosedje prinesli torto in preprosto okrasje. Hvaležna sva 
bila, da sva ta poseben dan praznovala s tistimi, ki jih imava 

rada. Tistega večera sem roke položil na hčerino 
glavo in ji dal blagoslov. Blagoslovil sem jo 

z vsem, kar mi je Gospodov Duh nareko-
val, naj rečem.

Še vedno se zaradi nezaposlenosti 
in financ prebijamo skozi obdobje 
sprememb in izzivov. Toda celo sredi 
žalosti in nemoči zaradi Odrešenika 
Jezusa Kristusa občutiva mir in 
tolažbo. Ne dvomim, da je to, da si 
član Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz 
poslednjih dni in da imaš dostop do 

duhovniške moči, blagoslov. To je 
bilo vse, kar sem hčeri lahko dal 
za rojstni dan, in bilo je več kot 
dovolj. ◼

Jonathan Mafra Sena de Santana, 
Santa Catarina, Brazilija
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Blagoslov je bilo vse, kar sem lahko dal

G L A S  S V E T I H  I Z  P O S L E D N J I H  D N I

Kot da bi mi v mislih spregovoril 
glas, sem zaslišal: »Imaš nekaj, 
kar je dragocenejše od vsakršne 
materialne dobrine na tej zemlji.«
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Stara sem bila šestindvajset let, ko 
sva z možem izgubila prvega otro-

ka. Kennedy so odkrili tumor na mož-
ganih, ko je bila stara komaj trinajst 
mesecev. Po treh operacijah, petih sklo-
pih kemoterapij in številnih zdravilih 
in zdravljenih nama je umrla na rokah, 
ko je bila stara dvajset mesecev.

Ob izgubi svoje lepe, radovedne in 
energične deklice sem bila skrušena. 
Kako se je to lahko zgodilo? Kako naj 
živim naprej? Imela sem toliko vpra-
šanj, odgovorov pa nobenih. Nekaj 
dni po pogrebu sva z možem obiskala 
grob, ki je bil od pogreba še vedno 
prekrit s čudovitim rožnatim cvetjem 
in pentljami.

Ko sem razmišljala o hčeri, sem 
zagledala drobno ptičico, premlado, 
da bi letela, ki je skakljala po travi. 
Spomnila me je na Kennedy, ki je 
imela rada živali. Ptičica je priskakljala 
do groba in se igrala sredi pentelj in 
rož. Nasmehnila sem se, vedoč, da bi 
si Kennedy želela prav to. Ptičica je 
potem skakljala proti meni. Nisem si 
drznila niti premakniti. Ptičica je pri-
skakljala čisto do mene, se mi naslonila 
na nogo, zatisnila oči in zaspala.

Stežka pojasnim to, kar sem v tistem 
trenutku občutila. Čutila sem, kot 
bi me objela moja Kennedy. Hčerke 
nisem mogla objeti, toda ta ptičica 

Ptičica me je spomnila
– stvaritev Očeta v nebesih – je lahko 
prišla, svojo drobceno glavo naslonila 
name in me spomnila, da nebeški Oče 
razume mojo bolečino in da me bo 
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vselej tolažil in mi pomagal prebroditi 
to preizkušnjo.

Starešina David A. Bednar iz zbo-
ra dvanajstih apostolov je rekel: »Ko 
besede ne morejo zagotoviti utehe, ki jo 
potrebujemo, /. . ./ ko logika in razum  
ne moreta podati zadostnega razume-
vanja o nepravičnosti in neenakosti 
 v življenju /. . ./ in ko se zdi, da smo 

čisto sami, smo resnično blagoslovlje-
ni z Gospodovimi blagimi milostmi« 
(»Gospodove blage milosti«, generalna 
konferenca, apr. 2005).

Še vedno nisem imela vseh odgovo-
rov na vprašanja, toda ta blaga milost 
mi je zagotovila, da nebeški Oče ljubi 
obe, Kennedy in mene, in da lahko 
zaradi odkupne daritve njegovega Sina 
Jezusa Kristusa upam, da bomo Kenne-
dy, moj mož in jaz nekega dne ponovno 
skupaj kot družina. ◼
Laura Linton, Utah, ZDA

Ko sem razmišljala 
o hčeri, je drobna 
ptičica, premlada, da 
bi letela, skočila na 
travo proti meni.
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Ko so me prosili, naj v Društvu za 
pomoč vodim pogovor o Odreše-

nikovem naročilu, naj hranimo njegove 
ovce, sem se odločila, da bi morala, če 
bi želela motivirati sestre, storiti nekaj 
za eno od njegovih ovc.

Zbrala sem pogum in povabila manj 
dejavno sestro, naj se mi pridruži na de-
javnosti Društva za pomoč. Povabilo je 
sprejela in preživele smo prijetne trenut-
ke. Čutila sem, da je to dober primer in 
o svoji izkušnji sem želela spregovoriti. 
Toda Gospod me je hotel naučiti več.

Nekega jutra sem med oblačenjem 
ugotovila, da pogrešam srebrno zapest-
nico. Dobila sem jo za rojstni dan, ko 
sem bila na obisku v Franciji, zato mi je 
veliko pomenila. Začela sem jo iskati na 

Dragocenejše od srebrne zapestnice

v Cerkvi? Ali so zate tako dragocene 
kot tvoja zapestnica? Kaj pa tvoje 
sestre zunaj Cerkve? Ali moliš tudi 
zanje?«

Ko sem izkušnjo z izgubljeno za-
pestnico povedala v Društvu za pomoč, 
smo imele čudovit pogovor. Sestram 
sem povedala, da sem spoznala, da se 
moramo takrat, ko nas Odrešenik prosi, 
naj hranimo njegove ovce, spomniti, da 
je »vrednost duš /. . ./ velika v Božjih 
očeh« (Nauk in zaveze 18:10). Želi, da 
smo pozorne na tiste okrog nas in da 
jih imamo rade, zanje skrbimo in vneto 
molimo. Če bomo to delale, bomo ugo-
tovile, da je vsakdo zdaleč dragocenejši 
od srebrne zapestnice. ◼
Sylvie Houmeau, Quebec, Kanada IL
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najverjetnejših mestih, a je nisem našla. 
Potem sem si rekla, da jo bom hitro 
našla, če bom le molila.

Po molitvi sem pogledala povsod. 
Dva dneva sem na moč molila in vneto 
iskala. Nebeškega Očeta sem prosila, naj 
mi jo pomaga najti, a je še vedno nisem 
našla. V srcu sem občutila žalost, saj je 
bila ta zapestnica zame zelo dragocena.

Nekega večera je z mano ob pos-
telji molil moj sin. Po molitvi je nekaj 
pobral s tal in mi to izročil. Bila je moja 
zapestnica! Našel jo je pod posteljo. 
Med iskanjem sem jo nekako spregle-
dala. Jokala sem od radosti, ker sem jo 
spet dobila nazaj.

Nenadoma me je prešinilo: »Ali 
tako goreče moliš tudi za svoje sestre 

Nekega jutra sem ugotovila, da pogrešam 
srebrno zapestnico. V srcu sem občutila 
žalost, saj je bila zame zelo dragocena.
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Pred časom sva z ženo odpeljala 
najmlajša sinova v Francijo na 

potovanje po področjih, kjer sem služil 
redni misijon. Obiskali smo cerkvene 
veje, v katerih sem služil, in se veselili 
s člani, ki sem jih učil. Obiskali smo 
tudi zgodovinske kraje.

Eden od teh so bile ruševine gradu 
Château de Châlucet. Pred stoletji je bil 
ta ogromni srednjeveški grad napaden 
in večinoma uničen. Vse naokrog ruše-
vin je raslo rastlinje in pot, ki je vodila 
do tja, je bila ozka in strma. Težko smo 
se povzpeli, a ko smo prispeli, je bilo 
vredno vsakega truda.

Fanta sta uživala, ko sta se spustila 
v nekdanjo grajsko ječo in povzpela vi-
soko na ostanke grajskega obzidja. Grad 
jima je vzdramil domišljijo, prav kakor 
jo je pred štiriindvajsetimi leti meni.

Ko smo bili tam, se je v daljavi poja-
vila poletna nevihta. Hitro se je bližala. 
Temni oblaki in bliskanje so prekrili 
nebo in sledilo je močno grmenje.

Hiteli smo po poti navzdol in tekli 
proti avtu, ko je neurje divjalo proti 
nam. Kmalu nas je zalil hud, močan dež 
in peščena pot se je spremenila v blato. 
Skrbelo nas je, da bomo izgubili tla pod 
nogami in padli po strmi, kamniti poti.

Med drevesi na robu poti smo si našli 
zavetje. Stisnili smo se drug k drugemu 

in se spraševali, kako dolgo bomo 
morali čakati, da se bomo vrnili do 
vznožja.

»Dajmo, molimo,« je dejal najmlajši 
sin.

Prosil je, če jo lahko on izreče, in 
molil, da bo dež ponehal, da se bomo 
lahko varno spustili po hribu navzdol. 
Pogledal nas je in rekel: »Vse, kar zdaj 
potrebujemo, je dovolj vere.«

Pojasnil sem, da molitve ne delujejo 
vedno tako.

»Ne,« je rekel, »prenehalo bo čez 
deset minut!«

Čez približno deset minut je prene-
halo deževati.

»Dobro, pojdimo!« je rekel.
»Če se bomo odpravili zdaj, bo po-

novno začelo deževati in nas bo ujelo,« 
je dejal starejši sin.

»Ne bo!« je odvrnil najmlajši. 
»Pojdimo!«

Utrli smo si pot po bolj suhih delih 
poti in med hojo odmikali grmičke in 
veje. Ko smo bili spet v avtu, smo izrekli 
zahvalno molitev. Kmalu je spet začelo 
deževati.

»Vidite, kaj lahko naredi malo vere?« 
je rekel sin ponižno.

Tistega dne nas je vse naučil veliko 
lekcijo. ◼
Godfrey J. Ellis, Washington, ZDA

»Vidite, kaj lahko  
naredi malo vere?«

Hiteli smo po poti navzdol in tekli proti avtu, ko je neurje  
divjalo proti nam. »Dajmo, molimo,« je dejal najmlajši sin.
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S padcem Adama in Eve sta na svet prišla bolezen in greh. Oboje je lahko usodno 
na svojem področju. Od vseh bolezni morda nobena ni tako razširjena oziroma 
uničujoča, kot je rak. V nekaterih državah bo več kot tretjina prebivalstva zbolela 

za neko obliko raka, ki povzroči skoraj četrtino vseh smrtnih primerov.1 Rak se pogosto 
začne z eno samo celico, tako majhno, da se jo lahko vidi le pod mikroskopom. Vendar 
lahko hitro raste in se širi.

Bolniki z rakom prestanejo zdravljenje s terapijo, da bi raka spravili v mirovanje. 
Popolno mirovanje pomeni, da ni več nobenih zaznavnih dokazov o bolezni. Vendar 
strokovnjaki radi poudarijo, da čeprav je morda rak v mirovanju, to še ne pomeni, da 
je bolnik ozdravljen.2 Čeprav mirovanje raka nudi olajšanje in upanje, pa bolniki ved-
no upajo na nekaj več kot le mirovanje – upajo, da bodo ozdraveli. V nekem viru piše: 
»Da nekoga razglasimo za ozdravljenega od raka, mora počakati in videti, ali se bo 
rak kdaj ponovil, zato je čas ključni dejavnik. Če rak miruje nekaj let, potem je bolnik 
morda ozdravljen. Nekatere oblike raka se lahko po veliko letih mirovanja ponovno 
pojavijo.« 3

Bolezen in greh
Kot je rak uničujoč za telo, je greh še bolj uničujoč za dušo. Greh 

je sprva običajno majhen – včasih neopazno majhen – vendar lahko 
hitro raste. Dušo razjeda, potem ohromi, potem ubije. To je glavni 
vzrok – oziroma edini vzrok – duhovne smrti v vsem stvarstvu. 
Terapija za greh je kesanje. Pravo kesanje stoodstotno učinkovito 
vodi grešnika v stanje mirovanja oziroma povzroči odpuščanje gre-
hov. To odpuščanje duši prinese olajšanje in radost. Vendar to, da je 
greh odpuščen in ni čutiti njegovih znakov in učinkov, ne pomeni 

starešina  
Kyle S. McKay
od sedemdeseterih

Mogočna  
sprememba v srcu

Greh razjeda, ohromi 
in ubije dušo. Greh je 

glavni vzrok – oziroma 
edini vzrok – za du-

hovno smrt. 

Terapija za greh je 
kesanje.
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nujno, da je grešnik povsem ozdravljen. V srcu padlega človeka obstaja 
nekaj, kar omogoča greh oziroma je dovzetno zanj. Tako se greh lahko 
ponovi celo po več letih mirovanja. To, da ostanemo v mirovanju oziroma 
drugače rečeno, da prejmemo odpuščanje grehov, je za to, da se povsem 
pozdravimo, ključnega pomena.

Očiščeni in ozdravljeni
Ta analogija nam pomaga razumeti, da moramo biti duhovno ne le očiš-

čeni greha, temveč tudi ozdravljeni grešnosti. Vojna, v kateri se naša volja, 
da bi delali dobro, pomeri z našo naravo, da bi delali slabo, je lahko utru-
jajoča. Če bomo zvesti, bomo zmagali, ne le zato, ker bomo svoji naravi 
vsilili svojo voljo, ampak zato, ker bomo svojo voljo podvrgli Bogu, on pa 
bo spremenil našo naravo.

Kralj Benjamin je učil: »Kajti naravni človek je Bogu sovražnik in je 
od Adamovega padca in bo na veke vekov, če se ne prepusti očarljivostim 
Svetega Duha in ne odvrže posvetnega človeka /. . ./ zaradi odkupne da-
ritve Gospoda Kristusa.« (Mozija 3:19) V odgovor na to in druge nauke je 
Benjaminovo ljudstvo molilo: »O usmili se in se sklicuj na Kristusovo od-
kupno kri, da bomo prejeli odpuščanje grehov in da bo naše srce očiščeno.« 
(Mozija 4:2; poudarek dodan.) Potem ko so molili, jim je Gospod odgovoril 
na dvojno prošnjo. Prvič, »nadnje je prišel Gospodov Duh in navdala jih je 
radost in prejeli so odpuščanje grehov in imeli so mirno vest« (Mozija 4:3).

Ko je kralj Benjamin videl, da je njegovo ljudstvo »v mirovanju«, jih je 
spodbudil k popolnemu okrevanju tako, da jih je učil, kako naj v mirova-
nju ostanejo (gl. Mozija 4:11–30). Obljubil je: »Če boste to delali, [se boste] 
vselej radostili in navdajala vas bo Božja ljubezen in vselej boste ohranili 
odpuščanje grehov.« (Mozija 4:12)

Ljudstvo je verjelo in se zavezalo besedam kralja Benjamina, nakar je 
Gospod odgovoril na drugi del njihove molitve – da jim bodo srca očiš-
čena. V znak hvaležnosti in hvale je ljudstvo vzkliknilo: »[Duh] Gospoda 
Vsemogočnega /. . ./ je v nas oziroma v našem srcu povzročil veliko 
spremembo, da nismo več nagnjeni k temu, da bi delali húdo, ampak da 
bi nenehno delali dobro.« (Mozija 5:2) Kralj Benjamin je pojasnil, da ta 
mogočna sprememba pomeni, da so se rodili v Bogu (gl. Mozija 5:7).

»Kako se je to zgodilo?«
Prerok Alma je učil, da se moramo tako pokesati kot ponovno roditi 

– roditi v Bogu in se v srcu spremeniti (gl. Alma 5:49). Če se bomo še 

naprej kesali, nam bo Gospod odvzel vse naše 
grehe in odvzel nam bo to, kar nam običajno 
povzroča oziroma dopušča greh. Toda z Eno-
ševimi besedami: »Gospod, kako se je to zgo-
dilo?« (Enoš 1:7) Odgovor je preprost, vendar 
globok in večen. Za tiste, ki so bili ozdravljeni 
kakršnekoli bolezni, telesne ali duhovne, je 
Gospod izjavil: »Tvoja vera te je rešila.« (Gl. 
Marko 5:34; Enoš 1:8.)

Mogočna sprememba v srcu, ki jo je izkusil 
Alma, se je zgodila glede na njegovo vero, njego-
vi privrženci pa so se v srcu močno spremenili, 
ko so »zaupali v pravega in živega Boga« (Alma 
5:12, 13). Ljudstvo kralja Benjamina se je »v srcu 
[spremenilo] po veri v [Odrešenikovo] ime« 
(Mozija 5:7).

Če želimo imeti tovrstno vero, da bomo 
z vsem srcem lahko zaupali v Gospoda, potem 
moramo delati to, kar nas vodi do vere, in potem 

Ta mogočna sprememba 

v srcu se zgodi v nas, 

ne povzročimo je mi.

delati to, k čemer nas vera vodi. Med številnimi 
stvarmi, ki v smislu te spremembe srca vodijo 
k veri, je Gospod poudaril post, molitev in Božjo 
besedo. In čeprav vera privede do marsičesa, pa 
je kesanje njen prvi sad.

Premislite o naslednjih dveh verzih iz 
Helamanove knjige, ki poudarjata ta načela. 
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Prvič, beremo o ljudeh, ki »so se često postili in molili in postajali /. . ./ vse 
trdnejši v veri v Kristusa, /. . ./ in sicer do očiščenja in posvetitve srca, do 
posvetitve, ki pride zaradi predajanja srca Bogu.« (Helaman 3:35) Potem 
se od preroka Samuela Lamanca učimo, da sveti spisi, da, prerokbe svetih 
prerokov, privedejo »k veri v Gospoda in h kesanju, k veri in kesanju, kate-
ra ju v srcu spremenita« (Helaman 15:7).

Zanašati se na Boga
Tukaj bi se morali za trenutek ustaviti in priznati, da se ta mogočna 

sprememba v srcu, o kateri govorimo, zgodi v nas in je ne povzročimo mi. 
Zmožni smo se pokesati, spremeniti svoje obnašanje, naravnanost, celo 
svoje želje in prepričanja, vendar pa nimamo ne moči ne zmožnosti, da bi 
spremenili svojo naravo. Za to mogočno spremembo se docela zanašamo 
na vsemogočnega Boga. On je tisti, ki dobrohotno čisti naša srca in spre-
meni našo naravo »po vsem, kar lahko storimo« (2 Nefi 25:23). Nenehno in 
nedvomno nas vabi. Pravi, naj se pokesamo in v srcu trdno odločeni pride-
mo k njemu in nas bo ozdravil (gl. 3 Nefi 18:32; poudarek dodan).

Ko smo ozdravljeni grešnosti, se posledično spremenimo »iz mese-
nega in padlega stanja v stanje pravičnosti /. . ./ in [postanemo] njegovi 

sinovi in hčere; in tako [postanemo] nova 
bitja« (Mozija 27:25, 26). Naše obličje 
izžareva Kristusovo luč. Še več, sveti spisi 
nam govorijo, da »tisti, ki se rodi v Bogu, 

ne greši« (1 Janez 5:18). Pa ne zato, ker ne 
bi bili zmožni grešiti, ampak zato, ker je sedaj 
v naši naravi, da ne grešimo. To je zares mogoč-
na sprememba.

Spomniti je treba, da je doživljanje mogočne 
spremembe v srcu postopek, ki se zgodi sčasoma 
in ne v nekem trenutku. Sprememba je običajno 
postopna, včasih zaradi postopnosti neopazna, 
vendar je resnična, silna in nujna.

Če še niste doživeli takšne mogočne spre-
membe, bi vas vprašal: Ali ste se pokesali in 
prejeli odpuščanje grehov? Ali preučujete svete 
spise? Ali se pogosto postite in molite, da bos-
te lahko postali vse trdnejši v veri v Kristusa? 
Ali imate dovolj vere, da z vsem srcem zaupate 
Gospodu? Ali ste v tej veri stanovitni? Ali bdite 
nad svojimi mislimi, besedami in dejanji in spol-
njujete Božje zapovedi? Če boste to delali, se 
boste vselej radostili in navdajala vas bo Božja 
ljubezen in vselej boste ohranili odpuščanje 
grehov. In če boste to ohranili, boste ozdravlje-
ni in spremenjeni!

Jezus Kristus ima moč, da nas očisti grehov in 
tudi, da nas ozdravi naše grešnosti. Mogočen je, 
da odreši, in zato je mogočen, da spremeni. Če 
bomo svoja srca predali Bogu, udejanjali vero 
tako, da bomo spremenili vse, kar smo sposob-
ni spremeniti, bo v nas udejanjal svojo moč, 
da bo uresničil to mogočno spremembo v srcu 
(gl. Alma 5:14). ◼
OPOMBE
 1. Gl. Stacy Simon, »Facts & Figures 2019: US Cancer Death 

Rate Has Dropped 27% in 25 Years«, American Cancer 
Society, 8. jan. 2019, cancer.org.

 2. Gl. »Remission: What Does It Mean?« webMD.com.
 3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (2019).

Zahvaljujoč odkupni daritvi se ne le očistimo greha,  
lahko se tudi ozdravimo grešnosti.
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»Kronski dragulj obnove je sveti tempelj. Svete uredbe in zaveze v njem so 
ključne, da pripravijo ljudi, ki bodo pripravljeni pozdraviti Odrešenika 
ob njegovem drugem prihodu.« 1

Prvo predsedstvo občasno uvede spremembe v tempeljskih obredih in postopkih,  
zato da bi izboljšali tempeljsko izkušnjo članov in pomagali vsem, ki vanj vstopijo, 
da bi v teh svetih prostorih začutili tesnejšo povezanost z Bogom.

Člani si za tempeljsko izkušnjo nadenejo obredna oblačila z doktrinarnim in sim-
boličnim pomenom, ki se ga lahko poveže s tempeljskim čaščenjem v Stari zavezi 
(gl. 3 Mojzes 8 in 2 Mojzes 28).

Objavljene so bile nekatere spremembe glede tempeljskih obrednih oblačil.  
Te spremembe ne odražajo sprememb v tempeljski simboliki ali nauku, temveč  
so namenjene temu, da bi bila tempeljska izkušnja preprostejša, prijetnejša in 
dostopnejša s tem, da bi bila oblačila enostavnejša za oblačenje in vzdrževanje 

ter cenovno dostopnejša.
Nekatere od teh sprememb vključujejo:

•  enostavnejši kroj tančice in ogrinjala,
•  odstranitev plastičnega vložka na pokrivalu in pentlje na 

pokrivalu in tančici,
•  uporabo trpežnejšega materiala, enakega za ogrinjalo, po-

krivalo in trak, kar bo pripomoglo k njihovi daljši obstoj-
nosti in lažjemu vzdrževanju.

Upamo, da vam bodo te spremembe pomagale izboljšati to 
sveto izkušnjo, ko bo tempeljsko čaščenje postalo stalen del 
vašega življenja. ◼

OPOMBA
 1. Russell M. Nelson, »Zaključne besede«, generalna konferenca, okt. 2019.

Prvo predsedstvo

Izboljšajmo si 
tempeljsko izkušnjo

»Kakršnekoli spremembe 
v uredbah in postopkih ne 
spremenijo svete narave 
zavez, ki jih sklenemo 
[v templju]. Spremembe 
dopuščajo, da se zaveze 
vsadijo v srca ljudi, ki 
živijo v različnih časih in 
okoliščinah.«
Predsednik Russell M. Nelson, 
sestanek voditeljev generalne 
konference, okt. 2019.
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ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA

Ali lahko še naprej uporabljam obredna  
oblačila, ki jih že imam?

Da. Prejšnja oblačila lahko še naprej uporablja-
te, vse dokler jih ne bo treba nadomestiti z novimi.
Kako naj ustrezno zavržem stara obredna 
oblačila?

»Člani naj ponošena tempeljska obredna 
oblačila uničijo oziroma razrežejo tako, da ne bo 
razvidno, čemu so prvotno služila (Handbook 2: 
Administering the Church [2010], 21.1.42).
Ali sedanja oblačila lahko predelam tako, 
da bodo prilagojena novim spremembam?

Da. Nadaljnje informacije o tem, kako to 
storite, lahko ob prijavi s članskim računom 
najdete na store.ChurchofJesusChrist.org/

ceremonialclothing ali pa o tem povprašajte 
prodajalca v nabavno- prodajnem središču.
Ali lahko podarim stara obredna oblačila?

Kadar je primerno, lahko malo nošena obla-
čila podarite družinskim članom ali prijateljem, 
ki so že prejeli obdaritev. Vendar obrednih 
oblačil ne glede na to, v kakšnem stanju so, 
ne bi smeli darovati templju, trgovini Deseret 
Industries ali kakšni drugi organizaciji za izme-
njavo oblačil.
Kako naj dobim nova oblačila?

Za več informacij o ceni in dostopnosti  
v vašem področju pojdite na store.Churchof 
JesusChrist.org/ceremonialclothing ali obiščite 
nabavno–prodajna središča.
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V tem delu

44 Kako mladi odrasli vplivajo 
na obnovo, ki je v teku

Povejte svojo zgodbo
Ali nam želite povedati neverjet-
no zgodbo? Ali pa bi radi videli 
članke o določenih temah? Če bi 
radi, nam pišete! Svoj članek ali 
povratne informacije lahko pošljete na 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Te in druge članek najdete:
• na liahona .ChurchofJesusChrist .org
• v MO – tedensko (v delu za mlade odras-

le v Evangelijski knjižnici)

Mladi odrasli

Širimo lahko evangelijsko luč

Samo v digitalni obliki

Mislite, da kot mlad odrasel niste 
našli smisla? Pomislite znova
Cesar Gervacio

Uporabljanje polnega imena Cerkve 
je bilo nerodno, a vredno tega
Lauri Ahola

Okusite radost pri opravljanju  
Gospodovega dela

Gradnja kraljestva v Novi Kaledoniji
Mindy Selu

Začetek odraslosti je čas rasti, priložnosti in možnost, da si začnete ustvarjati 
življenje. To pa je lahko obenem zahtevno, razburljivo in tudi strašno (za nas 
je to vsekakor bilo).

A čeprav nemara ne poznamo odgovorov na vsa najbolj pereča življenjska vpra-
šanja, obstaja eno, o čemer smo povsem gotovi – da so bili mladi odrasli vselej 
ključna sila pri obnovi Cerkve Jezusa Kristusa, ki je v teku.

Ko smo načrtovali rubriko za ta mesec, smo govorili z veliko mladimi odraslimi 
o njihovem sodelovanju pri zbiranju Izraela. Počaščeni smo zaradi njihove iskrene 
ljubezni do evangelija Jezusa Kristusa in predanosti temu. Ti mladi sveti ne glede 
na svoje okoliščine razumejo bistveno vlogo, ki jo imajo v tem zadnjem raz-
dobju. Na 44. strani si v članku »Kako mladi odrasli vplivajo na obnovo, ki je v teku« 
lahko preberete, kako mladi odrasli iz Indije, Madžarske, Barbadosa, Avstralije in 
Združenih držav pripravljajo svet na Odrešenikov drugi prihod.

V digitalnih člankih nam Cesar podaja vpogled v to, kako lahko najdemo smisel 
in postanemo boljši voditelji. Lauri govori o blagoslovih, ki jih prejmemo, če sledi-
mo prerokovemu nasvetu. Drugi mladi odrasli spregovorijo o svojih izkušnjah s slu-
ženjem v templju, skrbnim služenjem, družinsko zgodovino in misijonarskim delom. 
Mi pa vam podajamo zgled nekega mladega odraslega v Novi Kaledoniji, ki nazorno 
kaže, kako mladi člani v manjših področjih Cerkve opravljajo Gospodovo delo.

Ne glede na to, kje ste in kakšne so morda vaše okoliščine, lahko k zbiranju 
Izraela pripomorete veliko bolj, kot nemara mislite. Kot mladi odrasli smo 
bodoči voditelji te Cerkve. In iskra naših današnjih prizadevanj bo prižgala in širila 
evangelijsko luč po vsem jutrišnjem svetu.

S spoštovanjem,
Chakell Wardleigh in Mindy Selu
urednika dela za mlade odrasle pri cerkvenih revijah
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Kako mladi odrasli  
pripomorejo k  
obnovi, ki je v teku

Kadar slišite povabilo cerkvenega voditelja, naj sodelujete pri obno-
vi, ki je v teku, ali naj pomagate zbirati Izrael, ali kdaj pomislite: »Kaj 
lahko naredim? Samo en sem.« »Premlad sem!« »Nisem še poro-

čen!« ali »Ne vem dovolj! Kaj sploh lahko spremenim?«
Takšne misli občasno prešinejo vsakogar od nas. Vendar skušajte 

utišati takšne dvome, ko boste brali naslednjih nekaj stavkov:
• Joseph Smith je bil star komaj dvaindvajset let, ko je začel prevajati 

Mormonovo knjigo.
• Tudi Oliver Cowdery je bil star dvaindvajset let, John Whitmer pa 

šestindvajset (oba sta bila samska), ko sta začela delati kot Josepho-
va pisarja.

• Ko je bil leta 1835 poklican prvi zbor dvanajstih apostolov, so bili 
stari od triindvajset do petintrideset let.

• Veliko prvih svetih, ki so se pridružili Cerkvi in oznanjali evangelij,  
je bilo mladih odraslih.

Skratka, Bog je v prvih dneh obnove evangelija Jezusa Kristusa delal 
z mladimi odraslimi. Z ljudmi, prav kakor ste vi.

To si vtisnite v spomin!
Cerkev se danes ne bi širila po vsem svetu, če bi vsi misli, da ne mo-

rejo ničesar spremeniti. In vi – da, vi! – ste del izvoljenega rodu, ki danes 
nadaljuje z obnovo in vodenjem Cerkve Jezusa Kristusa. ZE
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Mladi odrasli 
so vselej imeli 
pomembno 
vlogo pri odre-
šenjskem delu.
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Bog je v prvih dneh obnove  
delal z mladimi odraslimi.  
Z ljudmi, prav kakor ste vi.

Poslani ste bili sem! 
Zdaj! Z razlogom!

Ko je predsednik Nelson govoril o našem ro-
du, je učil: »Živite v ‘enajsti uri’. Gospod je izjavil, 
da je tokrat poslednjič, da bo poklical delavce 
v vinograd, da bodo zbrali izvoljene s štirih stra-
ni zemlje (gl. Nauk in zaveze 33:3–6). In vi ste bili 
poslani, da sodelujete pri zbiranju.« 1

Pomislite na moč 65.000 rednih misijonar-
jev, ki evangelij oznanjajo vsak dan, ves dan, 
po vsem svetu. Pomislite na mlade odrasle, ki 
v templju sklepajo zaveze in koristijo prednosti 
obnovljenega duhovništva in tempeljskih blago-
slovov in se obvežejo, da bodo zvesti, da bodo 
krepili svoje družine in gradili Božje kraljestvo 
na zemlji. Pomislite na mlade odrasle, ki služijo 
kot cerkveni voditelji po vsem svetu. Pomislite 
na tiste, ki v nasprotju s pričakovanji vztrajno 
sledijo Jezusu Kristusu. Mladi odrasli so že od 
začetka bistveni del obnove. In obnova, ki je 

JOSEPH SMITH,  
22 LET
Začel je prevajati 
Mormonovo knjigo. OLIVER COWDERY,  

22 LET
Začel je delati kot 
Josephov pisar. JOHN WHITMER,  

26 LET
Začel je delati kot 
Josephov pisar.
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v teku, je bistveni del življenja neštetih mladih 
odraslih članov Cerkve.

Kaj nam pomeni 
obnova

Številni od nas sodelujemo pri obnovi 
zaradi tega, kar nas je naučila. Za Vennelo 
Vakapalli, mlado odraslo spreobrnjenko iz 
Andre Pradeša v Indiji, »obnova pomeni pre-
jemanje razodetij. Joseph Smith je razodetje 
iskal v gozdu. Posvetoval se je z Gospodom 
in potrpežljivo čakal na odgovor. Prav to 
mi je všeč.« Vennela pojasni: »Preden sem 
slišala za obnovo, nisem vedela prav veliko 
o iskanju razodetij. Od vsega me najbolj 
preseneča, koliko časa je porabil, da je 
prejel razodetje od Boga. To sem se naučila 
iz obnove.«

Emma in Jacob Roberts, mladi par iz 
Utaha v Združenih državah, soglašata, da 

obnova pomeni »neprekinjeno razodetje« – 
za nas in za svet – »da lahko imamo pre-
roka, Božjega glasnika na zemlji, kar nam 
zagotavlja, da imamo ne glede na izzive, ki 
nam jih prinaša svet, nekoga, ki dela in moli 
in se pogovarja z Bogom, da poskrbi, da 
smo pripravljeni in smo zmožni soočiti se s 
kakršnimikoli izzivi, ki jih prinaša spreminja-
joči se svet«.

»Zaradi toliko spoznanj, ki jih prinaša ob-
nova, mi je v življenju lažje in manj stresno,« 
pravi Jacob. Vse to pride z zagotovilom, »da 
obstaja Bog, ki nas ljubi in bdi nad nami,« 
pravi Emma. »Namenil nam je srečo. Kot 
mladi odrasli mu lahko povsem zaupamo 
in mu sledimo, ker vemo, da je njegov cilj 
naša sreča. Vemo, da smo večna bitja in to 
mi vliva veliko upanja in vere, da se lahko ne 
glede na to, kaj sedaj delam in kakšne napa-
ke naredim, še vedno pokesam in izkoristim 
ta čas za napredek in učenje.«

Tovrstno zagotovilo je prav tako poma-
galo Ramoni Morris, mlademu odraslemu 
dekletu z Barbadosa, ko je prvič slišala 

Pri obnovi 
gre za to, 
da iščemo 
razodetje.

VENNELA VAKAPALLI,  
22 LET, INDIJA

Zaradi toliko spoznanj, ki 
jih prinaša obnova, mi je 
v življenju lažje in manj 
stresno.

JACOB ROBERTS,  
29 LET, ZDRUŽENE DRŽAVE
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za obnovo. Med drugim je prejela pričevanje, 
da nam »nebeški Oče stoji ob strani. Obnova 
preprosto prinaša mir tistim, ki se sprašujejo o 
svojem življenju in podvomijo v Božji načrt zanje.

Ker razume obnovo, ji je v življenju vse bolj jas-
no, a tudi priznava: »Ker sem tako daleč od sedeža 
Cerkve, se težko povežem z evangelijem, a ker 
imam močno pričevanje o obnovljenem evangeliju, 
vem, da celo tako daleč, kot sem, lahko občutim, 
da sem del obnove, da nisem sama.«

In ni! Mladi odrasli po vsem svetu sodelujejo pri 
obnovi s tempeljskim služenjem, družinsko zgodo-
vino in misijonarskim delom. Ko se učimo o prvem 
videnju Josepha Smitha in obnovi, dojamemo 
osebno razodetje in si tako še naprej prizadeva-
mo, da bi spoznali Božjo voljo in kakšen del lahko 
igramo v obnovi, ki je v teku.

Mladi odrasli vodijo 
Cerkev

Morda smo mladi odrasli, vendar smo lahko že sedaj 
voditelji v Cerkvi. Čeprav je Janka Toronyi iz Győra na 
Madžarskem edina članica Cerkve v družini, jo krepi 
to, da njeni prijatelji mladi odrasli sodelujejo v drugih 
vidikih obnove: »Veliko mojih prijateljev je odšlo na 
misijon in čudovito je videti njihov napredek, potem pa 
se vrnejo in zaradi svojih izkušenj duhovno tako zelo 
močno zrastejo. To je čudovita izkušnja za vse nas. 
Vselej je čudovito videti moje mlade odrasle prijatelje, 
ki služijo v svojih poklicih in včasih celo ob priložnostih, 
ki si jih ustvarijo sami, kot to, da se javijo za svetovalce 
na konferencah Za moč mladih. Občutek imam, da pri 
obnovi ne gre vedno za poučevanje ljudi o evangeliju – 
ampak za krepitev članov, ki jih imamo.«

Obnova prinaša mir 
tistim, ki se sprašujejo 
o svojem življenju in 
Božjem načrtu zanje.

RAMONA MORRIS,  
28 LET, BARBADOS

Pri obnovi gre za to, da krepimo člane,  
ki jih imamo.

JANKA TORONYI,  
24 LET, MADŽARSKA
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Mladi odrasli na Madžarskem razumejo, 
da so bodoči voditelji Cerkve. »Potrebujejo 
nas in biti moramo dorasli nalogi, ki je 
včasih zahtevna,« prizna Janka. »Gospod 
pospešuje delo in mi smo del tega. Včasih 
pomislimo: ‘Kako naj to naredim?’ Vendar 
je lepo videti, da nam voditelji tako močno 
zaupajo. To je spodbudno za tiste, ki 
ljubimo Cerkev in imamo močno pričevanje, 
saj vemo, da bomo nekega dne odgovorni. 
Prevzeti moramo odgovornost za svoj 
duhovni razvoj.«

Sean in Stefany Joseph iz Zahodne Avstra-
lije sodelujeta pri obnovi kot mentorja mladih 
v oddelku. »Zame je sodelovanje pri obnovi 
to, da prihodnjim rodovom pomagam razu-
meti, kaj je evangelij in kako lahko pomaga 
njim in drugim v njihovem življenju,« pravi 
Stefany. »Pomagava lahko ustvariti trden 
temelj za Cerkev v naši deželi.

Mladim želiva pomagati, da bodo prejeli 
pričevanje o Mormonovi knjigi in Josephu 
Smithu ter spoznali, da so sami dejansko Božji 
otroci,« pojasni Sean. »Nočeva, da bi o tem 
zgolj prepevali v Osnovni – želiva, da dejansko 
spoznajo, da je to res.«

Kar se tiče Vennele, življenje po evangeliju 
v Indiji ni vedno lahko, vendar ve, da bo moč 
tamkajšnjih mladih odraslih članov navdihovala 
druge in pripomogla k napredku obnove. »Tu 
so vsi mladi odrasli zelo zvesti. Iščejo priložnosti 
za pričevanje,« pravi. »Smo kakor pionirji v Indiji. 
Prihajamo iz različnih krajev, nekateri od nas pa 
celo zapustijo svojo družino. Tukajšnje življenje 
utegne biti polno izzivov, vendar se kljub temu 
odločamo, da bomo živeli po evangeliju. Sveti 
spisi mi vlivajo obilo upanja, moči in poguma.«

Ne glede na to, kje smo, lahko kot mladi od-
rasli z vero in predanostjo evangeliju še naprej 
močno vplivamo na obnovo, ki je v teku.

Zame sodelovanje pri obnovi 
pomeni pomoč prihodnjim 
rodovom, da bodo razumeli, 
kako evangelij lahko pomaga 
njim in drugim v njihovem 
življenju.

STEFANY JOSEPH,  
28 LET, AVSTRALIJA
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Prihodnost Cerkve: 
Odvisna je od nas

Mi smo prihodnost Cerkve. Smo v poslednji 
bitki. Nebeški Oče računa, da mu bomo pomagali 
opraviti njegovo delo – njegovo večno delo, ki spre-
minja življenja. Ve, da smo dovolj močni, da bomo 
vztrajali in se bojevali proti vsemu, kar ima na-
sprotnik za bregom. Satan pa obupuje. Ve, da bije 
izgubljeni boj, saj bo Gospodovo delo prevladalo.

»Vemo, da Gospod pospešuje delo in tega ne 
more ustaviti nihče,« pravi Janka. »Vemo, da se 
bo to zgodilo ne glede na vse. Vendar se mora-
mo odločiti, ali želimo biti del tega in pomagati 
ali pa opazovati od strani. Imamo svobodno 
voljo, da smo del tega, in imamo pričevanje, da 
se lahko odločimo prav in da se odločimo, da 
bomo sledili Kristusu. Biti moramo del tega.«

Na nas je torej, da se odločimo, na čigavi 
strani smo.

Na nas je, da pogumno zagovarjamo svoja 
prepričanja.

Na nas je, da iščemo osebna razodetja za 
svoje življenje.

Na nas je, da dopustimo, da nam bodo težki izzivi, s katerimi se 
soočamo, okrepili vero v Odrešenika.

Na nas je, da mu sledimo in delamo vse, kar lahko, da k njemu 
pripeljemo druge.

Na nas je, da po svojih najboljših močeh vztrajamo do konca.
Resnično smo v poslednjih dneh. In vodenje Cerkve v tem, po 

besedah predsednika Nelsona, »najbolj zanimivem razdobju v zgodo-
vini sveta« 2 zveni kot resnično zastrašujoča odgovornost. A pomislite 
– nebeški Oče nam je dovolj zaupal in nas prihranil, da smo na zemljo 
prišli v tem določenem trenutku, v tem času, ko se soočamo z nešteti-
mi skušnjavami in odvračanji pozornosti ter preštevilnimi nasprotujo-
čimi se mnenji.

Ko nas je nebeški Oče poslal sem v tem najodločilnejšem razdobju, 
nas ni obsodil na neuspeh. Pozna naš potencial, našo moč, naš po-
gum in nenazadnje ve, da lahko prispevamo k obnovi Cerkve ne glede 
na starost ali zakonski stan. Ne glede na to, kako brezizhodne so 
naše preizkušnje ali kako brezizhodno se nam nemara zdi vodenje in 
razglašanje evangelija na zemlji, kdo sploh se lahko bojuje zoper nas, 
če je Gospod na naši strani? Pomagal nam bo doseči nemogoče. ◼

OPOMBE
 1. Russell M. Nelson, »Stand as True Millennials«, Liahona, okt. 2016, 48.
 2. Russell M. Nelson, »Stand as True Millennials«, Liahona, okt. 46.

Več zgodb o mladih odraslih po svetu, ki sodelujejo pri obnovi, lahko najdete  
v digitalnem članku »Okusite radost pri opravljanju Gospodovega dela«.





 A p r i l  2 0 2 0  51

52 Okrepite vero s prvim 
videnjem
starešina Neil L. Andersen

56 Taksi, šolar in odgovor 
na molitev
Sydney Chime Ihunwo

58 Vero pridobivam korak 
za korakom
starešina Edward Dube

62 Vprašanja in odgovori: 
Prvo videnje in Mormo-
nova knjiga

64 Štiri slike iz velikonočnega 
tedna

V Cerkvi sem 
spreobrnjenka.  
Ena od stvari, ki so me najprej pritegnile, 
so bile mladinske dejavnosti. Celo sedaj 
še vedno rada preživljam čas s prijatelji iz 
cerkve, ki imajo dober, pozitiven smisel za 
zabavo. Zlasti mi je všeč, ko grem z njimi 
vsak teden v tempelj v Suvi na Fidžiju.

Na Fidžiju je pritisk vrstnikov velik. 
Trgovine pri nakupu alkohola, cigaret 
in podobnega večinoma ne preverjajo 
osebnega dokumenta. Otroci jih kupujejo 
ves čas. Včasih se je težko odločiti za to, 
kar je prav.

Ena od stvari, ki me ohranjajo moč-
no, so moji mlajši bratje in sestre. Sem 
najstarejša, zato vsakič, ko me mika, da 
bi storila kaj napačnega, pomislim na-
nje. Nočem, da bi sprejeli kakšne slabe 
odločitve zato, ker so najprej videli mene, 
da to počnem. Mami sem pred smrtjo 
morala obljubiti, da bom skrbela zanje in 
da jim bom vselej stala ob strani.

Od svojih bratov in sester sem tre-
nutno edina članica Cerkve. Toda zanje 
molim vsak dan. Nebeškemu Očetu se 
zahvalim, ker jim je naklonil še en dan 
življenja, in molim, da bodo prejeli spo-
znanje o njegovem evangeliju. Ohranjajo 
me močno.

Mikayla J., 17 let, Fidži
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KO SEM BIL STAR ŠESTNAJST LET, 
sem iz Idaha, kjer sem bil doma, odpotoval 

na konferenco na vzhodni obali Združenih 

držav, ki so se je udeležili fantje in dekleta 

iz vseh petdesetih zveznih držav in skoraj 

štiridesetih narodov. Pred tem sem se red-

ko znašel v situaciji, ko sem se zaradi svojih 

verovanj in prepričanj razlikoval od drugih.

Nekega večera je na neformalnem 

srečanju prišlo do razprave o nekaterih 

verovanjih in običajih Cerkve Jezusa 

Kristusa svetih iz poslednjih dni. Velika 

skupina učencev je svojo pozornost 

nenadoma preusmerila name in začela 

postavljati vprašanja, pri čemer so bila 

nekatera kritična do naših verovanj.

Ujelo me je nepripravljenega. Ko pa 

sem za trenutek pomislil, sem spregovoril IL
U

ST
RI

RA
L 

DA
VI

D 
M

AL
AN

.

starešina  
Neil L. Andersen
iz zbora dvanajstih 
apostolov

Nekateri so me celo prosili, naj jim 

povem več o Cerkvi. Ko sem se tistega 

večera vrnil v svojo sobo, sem spoznal, 

da je ta izkušnja najbolj vplivala prav 

name. Začutil sem moč pričevanja o 

Bogu Očetu, Jezusu Kristusu in prvem 

videnju.

Od te izkušnje pred več kot petdeseti-

mi leti sem neštetokrat pričeval o Očetu, 

Sinu in preroku Josephu Smithu. Ob teh 

izkušnjah sem neprestano čutil, da mi 

Sveti Duh pričuje.

Rad bi predstavil pet načel, ki sem se 

jih naučil iz svojega duhovnega razume-

vanja prvega videnja. Ta načela mi kre-

pijo vero in željo, da sledim nebeškemu 

Očetu in njegovemu ljubljenemu Sinu. 

Upam, da krepijo tudi vas.

OKREPITE  
VERO S PRVIM  
VIDENJEM

o nekaterih osnovnih evangelijskih nače-

lih. Pojasnil sem, da imamo nebeškega 

Očeta, da smo njegovi sinovi in hčere in 

da smo na zemlji zato, da razvijemo vero 

v Jezusa Kristusa in se dokažemo, ko se 

odločimo za dobro in ne za zlo.

Ta načela so me pripeljala do priče-

vanja Josepha Smitha. Drugi učenci niso 

spraševali o Josephu Smithu, vendar sem 

se zalotil, kako govorim o izvoru tega, 

zakaj verjamem to, kar verjamem. Ko sem 

povedal, kako sta se v svetem gaju prika-

zala Oče in Sin, so nenadoma vsi obmolk-

nili. Prostor je napolnil globok občutek 

svetosti in v sebi in v svojih besedah sem 

začutil neznanski občutek duhovne moči.

Pozneje se mi je več študentov 

zahvalilo za moje trdno prepričanje. 
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Molim, da boste sledili 
Josephovemu vzorcu molitve, 
spoznali resnice, ki jih je 
spoznal, in si okrepili vero 
v nebeškega Očeta in v 
njegovega Sina Jezusa Kristusa.
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1. Oče, Sin in Sveti Duh so  
ločena bitja

Verski učenjaki in filozofi so stoletja 

razpravljali o naravi Boga Očeta, Jezusa 

Kristusa in Svetega Duha. Številni so ver-

jeli, da so ena oseba. Zaradi Josephove 

izkušnje v svetem gaju pred 200 leti poz-

namo popolno resnico o Božji naravi.

Prvič, Bog živí! Drugič, Oče in Sin sta 

ločeni, veličastni, vstali bitji, ki se med 

spoznal, da Bog ni neka oddaljena 

sila, ki je ustvarila svet in prebivalce in 

potem nanje pozabila. V resnici je vsak 

od nas »ljubljena hči [ali sin] nebeških 

staršev« 1.

Razglas o družini navaja: »Vsi ljudje 

– moški in ženske – so ustvarjeni po 

Božji podobi. Vsak je ljubljeni duhovni 

sin oziroma hči nebeških staršev in vsak 

ima kot tak božansko naravo in usodo.« 2 

Oče je jasno izrazil to usodo: »Moje delo 

in moja slava [je], da uresničim člove-

kovo nesmrtnost in večno življenje.« 

(Mojzes 1:39)

Naša istovetnost je povezana z Bogom 

in tu na zemlji smo zato, da mu postane-

mo bolj podobni. To razumevanje prvega 

videnja mi je omogočilo, da sem kot mlad 

fant vedel, da imam osebnega nebeškega 

Očeta, ki me ljubi in želi, da se vrnem 

k njemu.

3. Grehi so nam lahko odpuščeni
Josepha je močno skrbelo, ali mu 

bodo grehi odpuščeni. Gospod je 

v enem od poročil o prvem videnju 

mladega iskalca resnice nagovoril 

z naslednjimi besedami: »Joseph, sin 

moj, grehi so ti odpuščeni. Pojdi svo-

jo pot, ravnaj se po mojih zakonih in 

spolnjuj moje zapovedi. Glej, jaz sem 

Gospod slave. Križan sem bil za svet, 

da bi vsi tisti, ki verjamejo v moje ime, 

imeli večno življenje.« 3

Joseph je spoznal, da so mu zaradi 

odkupne daritve grehi lahko odpuščeni 

seboj razlikujeta. Joseph je kasneje 

izvedel tole: »Sveti Duh pa nima telesa 

iz mesa in kosti, temveč je osebnost iz 

Duha. Če ne bi bilo tako, Sveti Duh v nas 

ne bi mogel prebivati.« (Nauk in zaveze 

130:22)

2. Smo Božji sinovi in hčere
Prerok Joseph Smith je s pomočjo 

prvega videnja in drugih izkušenj 

IZ PRVEGA VIDENJA IZVEMO, DA 
NAS TI CELESTIALNI BITJI POZNATA 
OSEBNO, PRAV KAKOR STA POZNALA 
JOSEPHA.
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in lahko postane čist in neomadeževan 

pred Bogom. Trdno je spoznal, da je 

Jezus Kristus prevzel grehe in bremena 

vseh, ki so kadarkoli in bodo kadarkoli 

živeli na zemlji.

Iz prvega videnja izvemo, da so nam 

zaradi milosti našega Odrešenika Jezusa 

Kristusa grehi lahko odpuščeni in da bo-

mo nekega dne stali čisti pred Očetom.

4. Nebeški Oče sliši naše molitve 
in nanje odgovarja

Joseph je tistega dne leta 1820 v gaju 

spoznal, da nebeški Oče sliši molitve in 

nanje odgovarja. Kasneje je rekel: »Docela 

sem zaupal, da bom prejel božansko 

razodetje, kot sem ga že prej.« ( Joseph 

Smith – Življenjska zgodba 1:29) Njegov 

zgled nas uči, da se lahko približamo ne-

beškemu Očetu v molitvi, da prejmemo 

odgovore.

Joseph je ta vzorec molitve vedno 

znova ponavljal. Zaupal je, da bo Gospod 

slišal njegove molitve in nanje odgovoril. 

Molil je o stvareh, za katere ste najverjet-

neje molili tudi sami.

Molil je za modrost (gl. Joseph Smith – 

Življenjska zgodba 1:12–13).

Molil je o krstu (gl. Joseph Smith – 

Življenjska zgodba 1:68).

Molil je za rešitev (gl. Nauk in zaveze 

121:1–4).

Molil je za misijonarje (gl. Nauk in 

zaveze 109:22).

Molil je za Cerkev, njene člane in njene 

voditelje (gl. Nauk in zaveze 109:71–76).

In molil je za svojo družino (gl. Nauk in 

zaveze 109:68–69).

To je vzorec za nas. Joseph nam je 

pokazal, da se v molitvi lahko vsi zateče-

mo k Očetu.

5. Oče in Sin nas osebno poznata
Iz prvega videnja izvemo, da nas ti 

celestialni bitji poznata osebno, prav 

kakor sta poznala Josepha. Oče je Josep-

ha poklical po imenu in, »pokazujoč na 

drugega«, rekel: »To je moj ljubljeni Sin. 

Poslušaj ga! « ( Joseph Smith – Življenjska 

zgodba 1:17).

Oče in Sin sta poznala Josephove 

potrebe, skrbi, hrepenenja, prav kakor 

poznata naše. Poznata tudi naše uspehe 

in žalosti.

V mladosti sem molil za veliko stvari. 

Ko sedaj gledam nazaj, se nekatere od 

tistih stvari ne zdijo tako pomembne. 

Vendar so zame bile pomembne takrat 

in že v ranih letih sem razumel, da imam 

Očeta v nebesih, ki me posluša. Odgovo-

ra nisem vselej prejel takoj, vendar sem 

čutil, da bo ob svojem času in na svoj 

način uslišal mojo prošnjo tako, kot je 

zame dobro.

Verujte in zaupajte, da vam bo Bog 

spregovoril. Verjemite v občutke, ki vam 

sežejo globoko v srce. Ker sem vedel, 

kaj je doživel prerok Joseph Smith, sem 

pričel verjeti v molitev in razumel njeno 

moč. Vedel sem, da me Bog pozna po 

imenu in da mi bo odgovoril, prav kakor 

pozna po imenu vas in vam bo odgovoril.

Pričevanje
V svojih oseminšestdesetih letih 

življenja sem velikokrat preizkusil 

Josephov vzorec molitve. Kakor vsi zvesti 

Odrešenikovi učenci sem tudi jaz preje-

mal odgovore iz nebes. Vem, da Jezus je 

Kristus. On je Božji Sin. Vstal je od mrtvih 

in danes živi. Ima moč, da nam odpusti 

grehe. Zaradi naše vere, poslušnosti in 

kesanja nas lahko privede varno nazaj 

v nebeški dom.

Kot apostol Gospoda Jezusa Kristusa 

in kot njegova posvečena priča pričujem 

z gotovostjo in prepričanjem, ki ga potrdi 

Sveti Duh, da sta se Oče in Sin v svetem 

gaju prikazala Josephu Smithu. Molim, da 

boste sledili Josephovemu vzorcu molit-

ve, spoznali resnice, ki jih je spoznal, in 

okrepili svojo vero v nebeškega Očeta in 

v njegovega Sina Jezusa Kristusa. ◼

OPOMBE
 1. »Vodilo Mladenk«, 

 youngwomen .ChurchofJesusChrist .org.
 2. »Družina: Razglas svetu«, vir: splet.
 3. »Joseph Smith’s Accounts of the First Vision«, 

josephsmithpapers .org.
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Začutila sva navdih, da 
ga bova našla, zakaj 
torej to ne deluje?

TAKSI,  
ŠOLAR in  

ODGOVOR 
NA MOLITEV



 A p r i l  2 0 2 0  57

IL
U

ST
RI

RA
LA

 C
O

RE
Y 

EG
BE

RT
.

Nekega dne sva z misijonarskim družabnikom  

prejela priporočilo, naj učiva moškega, ki je živel  

v vasi po imenu Tema v bližini prelepega mesta 

Akra v Gani. Ker številčenje hiš v tej vasi ni bilo preveč 

dosledno, so nama dali pisni opis, da bi nama bil v pomoč 

pri iskanju hiše.

Ko sva prispela v vas, sva sledila navodilom, vendar te-

ga človeka nisva mogla najti, saj se je zdelo, da temu opisu 

ustreza veliko hiš. Zmedena sva se odločila potrkati na vrata 

v soseski in povprašati, vendar se je zdelo, da nihče ne pozna 

moškega, ki ga iščeva. Začutil sem, naj za pomoč prosiva 

nebeškega Očeta.

Po molitvi sem imel občutek, da bova našla moškega, ki 

ga iščeva, zato sva se še bolj potrudila. Kljub vsemu ga nisva 

našla. Utrudila sva se in se odločila vrniti v najino oznanjeval-

sko področje, saj sva bila dogovorjena drugje. Ko sva prišla 

do parkirišča taksijev, je taksist, ki naju je pripeljal v vas, videl 

razočaranje na najinih obrazih in vprašal, ali sva našla tistega, 

ki sva ga iskala. Odgovorila sva seveda nikalno.

Predlagal je, naj greva v šolo na vogalu in povprašava tam. 

Povedala sva mu, da to ne ustreza danemu opisu, vendar je 

vztrajal. Izstopila sva iz taksija in se odpravila do šole – ne 

zato, ker sva menila, da bova koga našla, ampak zgolj zato, 

da bi ustregla zaskrbljenemu prijatelju.

Ko sva se odpravila proti upravni zgradbi pri šoli, je k na-

ma pritekel majhen deček. Nasmehnil se je in nama povedal, 

da sta z bratom edina člana Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz 

poslednjih dni v tem področju in da nama lahko pomaga.

Z družabnikom sva se nejeverno spogledala. To je bil ču-

dež! Deček nama je pomagal najti moškega, ki sva ga iskala, 

in sčasoma je sprejel evangelij in se krstil.

Ta izkušnja me je naučila, da nebeški Oče odgovarja na 

molitve ob svojem času in na svoj način. Ko na svoje molitve 

ne dobimo takojšnjega odgovora, lahko udejanjamo vero 

vanj in se naučimo biti potrpežljivi. ◼
Avtor živi v zvezni državi Rivers v Nigeriji.

Sydney Chime Ihunwo
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Eden od prelomnih trenutkov 

v mojem življenju se je zgodil, ko 

sem bil star deset let, ko sem dva 

tedna preučeval katoliške nauke v rimo-

katoliškem misijonu Loreto, približno 

dvaintrideset kilometrov daleč od mojega 

podeželskega doma v Silobeli v Zimbab-

veju. Spoznal in vzljubil sem Odrešenika 

Jezusa Kristusa in se na podlagi teh prvih 

lekcij in vtisov zanašal na Gospoda.

Ko sem bil v katoliški kapeli, sem videl, 

da so na steni prilepljene slike s prizori iz 

Odrešenikovega življenja: prizori o rojstvu 

Jezusa Kristusa, poučevanju v templju, mo-

litvi v getsemanskem vrtu, nošenju križa 

na Kalvarijo, križanju na Golgoti in njegovo 

vstajenje. Zares me je užalostilo, ko sem 

videl tiste žeblje in trnje. Preden sem prišel 

do slike križanja, so se mi oči napolnile 

s solzami. In vsakič sem zajokal in rekel: 

»Hej, zares je veliko prestal, samo zame.«

Med obredom birme me je eden od 

duhovnikov pogledal v oči in rekel: »Ti 

si luč sveta.« (Gl. Matej 5:14.) Potem pa 

je pokazal na gorečo svečo in navedel 

Odrešenikove besede: »Takó naj vaša 

luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša 

dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je 

v nebesih.« (Matej 5:16)

Ko sem bolje spoznal Jezusa, sem si 

zaželel, da bi služil drugim. Na primer, po 

vodo smo morali hoditi osem kilometrov 

daleč od naše vasi. Ženske v vasi, vključno 

z mojo materjo, so na glavi pogosto nosile 

dvajsetlitrsko posodo, napolnjeno z vodo. 

Po svoji izkušnji v katoliškem semenišču 

sem pogosto potiskal dvestolitrsko posodo 

vode, da bi pomagal materi, pomagal pa 

sem tudi dvema drugima vdovama, ki sta 

bili naši sosedi. Spominjam se, kako dobro 

sem se počutil vsakič, ko sem pomagal.

Te izkušnje so mi pomagale razviti vero 

v nebeškega Očeta in Jezusa Kristusa in 

me posredno pripravile, da sem sprejel 

evangelij Jezusa Kristusa, ko sem bil star 

dvaindvajset let.

Za to, da prejmemo pričevanje, 
je potreben čas. Pogosto zados-
tuje skupek manjših izkušenj.

KAKO SEM PREJEL MORMONOVO 
KNJIGO

Odraščal sem v času, ko so se v moji 

deželi dogajale spremembe. Leta 1965 

je bela manjšina, ki jo je vodil Ian Smith, 

razglasila neodvisnost od Britanije. To je 

spodbudilo sankcije Združenih narodov 

in sprožilo leta državljanske vojne, ki je 

trajala do leta 1980, ko je Zimbabve postal 

neodvisen. Ko sem končal s šolanjem, 

sem se zaradi dela preselil v mesto in več 

let nisem šel v nobeno cerkev.

Nekega dne sem se igral s šefovima 

sinovoma. Stara sta bila devet in sedem 

let. Rekla sta: »Saj veste, da je najin oče 

predsednik veje v naši Cerkvi.« Pojasnila 

sta, kaj je predsednik veje, jaz pa sem 

nepremišljeno rekel: »Vajin oče ne bo šel 

v nebesa.« Spoznal sem, da sem naredil 

veliko napako, in obupan razmišljal, kaj 

naj jima rečem, da bi mojo opazko po-

zabila. Ko sta ob koncu dneva zagledala 

očeta, sta pritekla k njemu in ponovila, kar 



60 L i a h o n a

postaje in bral. Ko sem tistega dne bral, 

me je spodbudilo, naj delam dobro, a to, 

kar se me je kasneje med branjem dejan-

sko dotaknilo, je bil 3 Nefi 11. Bral sem 

o preživelih Nefijcih, ki so se prebili skozi 

vojno in stiske, potem pa se jim je prikazal 

Jezus Kristus.

Moja dežela se je vojskovala petnajst 

let. Nekateri, s katerimi sem v vasi odraš-

čal, so šli v vojno in se niso vrnili. Drugi so 

ostali pohabljeni za vse življenje.

Ko sem torej bral o Nefijcih, sem se 

počutil, kot da se Jezus Kristus obrača 

name, ko je rekel: »Vstanite in pristopite, 

/. . ./ da boste otipali tudi sledove žebljev 

na mojih rokah in na mojih nogah, da 

boste vedeli, da sem Izraelov Bog in Bog 

vse zemlje, in so me ubili zavoljo grehov 

sveta.« (3 Nefi 11:14)

Počutil sem se, kot da se obrača oseb-

no name in me vabi, naj pridem k njemu. 

Prešinilo me je, da to lahko storim. To je 

spremenilo vse.

PRIDOBIVANJE PRIČEVANJA
Potreboval sem več mesecev, da 

sem se opogumil in šel v cerkev. Vedel 

sem, kje je cerkev, vendar v naši mali 

veji ni bilo misijonarjev. Februarja 

1984 sem stopil v kapelo v mestu 

Kwekwe. Hotel sem odkorakati ven. 

Nisem bil prepričan, da spadam sem, 

zato sem se usedel zadaj, nared za od-

hod. Po uvodnem delu je predsednik 

veje Mike Allen pričeval o Odrešeniku 

Jezusu Kristusu in Mormonovi knjigi. 

Začutil sem povezanost. Tudi naslednji 

je pričeval o Odrešeniku in Mormo-

novi knjigi in tretji prav tako. Bil sem 

vzhičen. Nisem mogel zbrati poguma, 

da bi šel za govorniški oder, zato sem 

vstal, kjer sem bil, in rekel: »Rad imam 

Jezusa. Berem Mormonovo knjigo.« 

In sem se usedel. To je bil začetek 

mojega pričevanja.

S temi pričevanji se je Gos-

pod obračal name, ker so v 

sem rekel. Mislil sem, da bom ostal brez 

službe.

Šef mi je nekoč prej pokazal suknjič iz 

časa, ko je bil v vojski, kar je pomenilo, da 

je ubijal. Zato sem rekel, kar sem rekel. Ze-

lo mirno me je vprašal, zakaj sem to rekel. 

Rekel sem: »Šef, se spomnite, povedali ste 

mi, da ste v vojni ubijali. V Svetem pismu 

piše: »Ne ubijaj!«

Vprašal me je, v katero cerkev hodim. 

Povedal sem mu, da sem včasih hodil 

v katoliško cerkev, a nisem šel že sedem 

let. Navedel je zgodbe iz Stare zaveze o 

vojnah in bitkah, nato pa mi je dal izvod 

Mormonove knjige. Tako navdušen sem 

bil, da nisem izgubil službe.

Mormonovo knjigo mi je dal leta 1981, 

vendar je nisem bral, dve leti je nisem 

niti odprl. Neko nedeljo, ko so bili moji 

prijatelji v mestu, mi je bilo dolgčas, zato 

sem vzel knjigo in šel do bližnje železniške 
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Spoznal sem, da je 
to, da si učenec, 
postopek in da 
je potrebno, da 
vztrajamo.

meni vzbudi-

la občutek, da 

sodim tja. Ob-

čutil sem, da so to 

moji bratje in sestre. 

V naslednjih dneh sem 

molil zanje in za to, da bi 

me sprejeli. Tam sem srečal 

člane, ki so bili tako prijazni in  

ki so mi pomagali.

Veliko se je zgodilo tistega dne, 

ko sem stopil v kapelo. Sprašujem se, 

kaj bi se zgodilo, če ti člani ne bi priče-

vali. Nikoli ne veš, ali je tam kdo, ki se 

bori. Ko vstanete in poveste, kaj čutite, 

je morda to prav to, kar mora nekdo 

slišati.

Pogosto pričujte. Če boste to delali, 

boste okrepili sebe in druge okrog  

vas. Zavzemajte se za to, kar veste.  

Če boste upoštevali nasvete iz Mor-

monove knjige, se boste zbližali z 

Odrešenikom.

ZBLIŽAJTE SE Z ODREŠENIKOM
Čas, ki sem ga preživel v rimokatoliš-

kem misijonu Loreto, me je spravil na 

pot učenca Odrešenika Jezusa Kristusa. 

Od takrat spoznavam, da je to, da si 

učenec, postopek in moramo naprej 

ne glede na svoje šibkosti in omejitve. 

Če bomo sprejeli povabilo »Bodite torej 

popolni, kakor je popoln vaš nebeški 

Oče« (Matej 5:48), bomo napredovali 

proti večnemu življenju »vrstico za 

vrstico, nauk za naukom« (gl. Nauk in 

zaveze 98:12).

Vemo, da pot ne bo vedno lahka, izku-

sili bomo tudi nekaj težav in srčnih bole-

čin, toda to, da se oziramo h Gospodu, je 

edini način, da v življenju najdemo mir.

Odkupna daritev Odrešenika Jezusa 

Kristusa mi pomeni vse. Vem, da se Od-

rešenik obrača k nam. Ozreti se moramo 

navzgor, slediti Gospodu in si prizadevati 

pomagati drugim, ko nam sam pomaga 

in nas povzdigne. ◼
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Razvijte vero
Pri duhovnih vprašanjih 

ne potrebujemo samo 

logike; imeti moramo tudi 

vero v to, da bomo vedeli, 

da se je prvo videnje dejansko lahko 

zgodilo. Takšno vero lahko razvijemo 

tako, da vprašamo nebeškega Očeta in 

prisluhnemo Duhu.

Julia B., 17 let, Kalifornija, USA

Preučujte Sveto pismo
Prijatelje prosite, naj preučujejo Sveto 

pismo. Če verjamejo, da je to Božja bese-

da, potem bi morali verjeti, da nam Bog 

danes govori po videnjih, kakršno je prvo 

videnje, saj je prav to na različne načine 

počel z Adamom, Mojzesom, Izaijem in 

drugimi preroki.

starešina Muanda, 22 let, misijon Kenija Nairobi

V P R A Š A N J A  I N  O D G O V O R I

Prosite Boga
Dejstvo, da je odpad tra-

jal več sto let, ne pomeni, 

da je Bog opustil svoja 

videnja. Imeti moramo 

ponižno srce in vprašati Boga s pravim 

namenom in iskrenim srcem, kot je to 

storil Joseph Smith.

Jeremi E., 19 let, Kinšasa, Demokratična  
republika Kongo

Kaj rečete, če 
vaši prijatelji ne 
verjamejo, da bi 
se prvo videnje 
lahko zgodilo?

»Preko osebnega 
razodetja lahko 
prejmete pričevanje, 
da je Mormonova 
knjiga Božja beseda, 
da je Joseph Smith 
prerok in da je to 
Gospodova Cerkev. 
Ne glede na to, 
kaj nemara rečejo 
ali naredijo drugi, 
vam nihče ne more 
odvzeti pričevanja 
o resnici, ki ste ga 
prejeli v srcu in 
mislih.«
Predsednik Russell M. Nelson, 
»Razodetje za Cerkev, razodetje 
za naša življenja«, generalna  
konferenca, apr. 2018.
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Verjemite v Boga
Prijatelje bi vprašala: 

»Ali verjameš v Boga? Ali 

verjameš, da je ustvaril 

vse? Ali verjameš, da se je 

prikazal prerokom v starodavnih časih? 

In če verjameš, zakaj ne verjameš, da je 

to možno danes? Možno je.«

Sarah M., 16 let, Utah, ZDA

Pričujte
Prijateljem pričujem, da nebeški Oče 

razodeva stvari svojim otrokom, če ga 

z iskrenim srcem prosijo, da bi poznali 

resnico. Joseph Smith je želel poznati 

resnico in je ravnal v skladu s svojo vero. 

Tudi sami lahko doživite čudovito izkuš-

njo, če v molitvi z vsem srcem prosite 

nebeškega Očeta.

Mara C., 20 let, Lima, Peru

Kako je Joseph Smith prevedel 
Mormonovo knjigo?
Preden je Moroni, zadnji prerok Mormonove knjige, skril zlate plošče, 

je na naslovno stran knjige zapisal, da bo Mormonova knjiga prevedena 

»z Božjim darom in močjo«. To je še vedno najboljši opis prevajanja 

Mormonove knjige.

Joseph Smith je prevod narekoval pisarjem, večinoma Oliverju Cow-

deryju. Ker je prevajal povsem neznan jezik, se je moral zanašati na 

Gospoda. Gospod je med drugim pomagal tako, da mu je kot pomoč pri 

prevajanju priskrbel orodja. Priče so rekle, da je Joseph gledal ta orodja in 

prikazale so se mu besede v angleščini. Prevajalska orodja so vključevala 

»tolmača« oziroma »urim in tumim« – dva prosojna kamna, pritrjena na 

kovinsko držalo, tako da je Joseph lahko gledal skoznju. Joseph ju je prejel 

skupaj s ploščami. Še eno orodje, ki ga je Joseph uporabljal, je bil »vid-

čev kamen«, v katerega je gledal, pogosto tako, da ga je položil v klobuk. 

Joseph je ta kamen našel že prej in ga je uporabljal za iskanje skritih oziro-

ma izgubljenih stvari. Ko je prevajal, je uporabljal tako tolmača kot vidčev 

kamen in se vselej zanašal na navdih iz nebes.

Prevod Mormonove knjige je bil zares čudež in je bil opravljen 

»z Božjim darom in močjo«.

Več o prevodu Mormonove knjige si lahko preberete pod temo »Book of 
Mormon Translation« na topics .ChurchofJesusChrist .org ali v Vodiču po 
svetih spisih v aplikaciji Evangelijska knjižnica.

Kaj menite?

Svoje odgovore in, po želji, fotografijo  
visoke resolucije pošljite do 15. maja 
2020 na liahona .ChurchofJesusChrist .org 
(kliknite »Submit an Article« [Pošljite 
članek ali povratne informacije]). 
Ali pa svoj odgovor pošljite na 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Odgovore lahko zaradi dolžine in jasnosti 
popravimo. Objavljeni odgovori so mišljeni 
kot pomoč in stališče, ne kot uradne izjave 
cerkvenega nauka. 
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»S starši težko shajam. Kako 
naj izboljšam naš odnos?«
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Gl. Matej 27:29; Marko 15:17; Janez 19:2.
Rimski vojaki so Odrešeniku nadeli trnovo kro-
no. »S tem krutim dejanjem so morda na sprijen 
način poskušali posnemati polaganje cesarskega  
lovorjevega venca na njegovo glavo. /. . ./ Kako bridko je 
bilo to, če upoštevamo, da je trnje predstavljalo Božje nezado-
voljstvo, ko je zaradi Adama preklel zemljo, da bo odslej dajala 
trnje. Toda zaradi Jezusove trnove krone je trnje postalo simbol 
njegove slave (predsednik James E. Faust, apr. 1991, generalna 
konferenca).

»Moje kraljestvo ni 
od tega sveta.«  

(Janez 18:36)

Gl. Matej 27:28; Marko 15:17; Janez 19:2.
Škrlatna barva je bila kraljevska in vojaki so s tem ogrinjalom 
posmehljivo ogrnili Jezusa Kristusa, ker je trdil, da je judovski 
kralj. Seveda je v resnici veliko več kot to – on je »kralj kraljev in 
Gospod gospodov« (1 Timotej 6:15; Razodetje 19:16).
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»Kri priteče iz vsake 
pore, tako velika bo 

njegova tesnoba.« 
(Mozija 3:7)

Štiri slike iz  
VELIKONOČNEGA 
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Trnova krona

Škrlatni plašč
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Gl. Matej 26:36; Marko 14:32; Luka 22:39–40; 
 Janez 18:1.
»Nadvse simbolično je, da je Jezusu ‘kri [pritekla] iz vsake 
pore’ [Mozija 3:7], ko je trpel v Getsemaniju, kraju z oljčno 
stiskalnico. V Odrešenikovem času so oljčno olje pridobiva-
li tako, da so olive najprej zmleli tako, da so jih povaljali z 
velikim kamnom. Dobljeno ‘drozgo’ so dali v mehke, rahlo 
pletene košare, ki so jih nakopičili eno na drugo. Njihova teža 
je iztisnila prvovrstno in najboljše olje. Potem so za dodatno 
obremenitev poskrbeli tako, da so na vrh naloženih košar 
položili velik tram ali klado in iztisnili več olja. Naposled so 
zato, da bi iztisnili še zadnje kapljice, klado na enem koncu 
obložili s kamni, da je nastal največji možni pritisk. In da, olje, 
ki priteče najprej, je krvavo rdeče.« (starešina Christofferson, 
generalna konferenca, okt. 2016)

»Ni ga tukaj, tem-
več je bil obujen.« 

(Luka 24:26)

Gl. Matej 28:1–8; Janez 20:1–18.
»Prazen grob je tistega prvega velikonoč-
nega jutra prinesel odgovor na Jobovo 
vprašanje: ‘Ko človek umre, ali bo oživel?’ 
[ Job 14:14] Vsem, ki slišite moj glas, 
izjavljam: Če človek umre, bo ponovno 
živel. To vemo, kajti imamo luč razo-
dete resnice.« (Predsednik Thomas S. 
Monson, »Vstal je!«, generalna konferen-
ca, apr. 2010.)
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Prazen grob

Oljčna stiskalnica
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

KA J JE VAŠ NAMEN?

Kot mladi odrasli moramo vsi 
odigrati določeno vlogo v obnovi, 

ki je v teku. Kako sodeluješ?
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Jezus Kristus živi in  

je obnovil svojo  
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Leta 1820 sta se Josephu Smithu prikazala nebeški Oče in 
Jezus Kristus. Nebeški Oče je rekel: »To je moj ljubljeni Sin. 

Poslušaj ga!« Tistega dne pred dvesto leti se je začela evangelijska 
obnova. Nadaljuje se še danes!

Nekega dne bo Jezus Kristus ponovno prišel na zemljo. Sledijo 
štirje predlogi, kako lahko pomagaš pri obnovi in se pripraviš na 
čas, ko se bo vrnil Jezus:

• Utrdi si vero v Jezusa Kristusa.
• Razišči svojo družino in pomagaj, da se bo zanje opravilo 

tempeljsko delo.
• Pripravi se na odhod v tempelj.
• Pomagaj ljudem, da se bodo poučili o Jezusu Kristusu in 

njegovi Cerkvi.

Če boš to delal, boš pomagal pripraviti svet na  
čudoviti dan, ko bo Jezus spet prišel! ●

O D  P R V E G A  P R E D S E D S T V A

predsednik 
Russell M. 

Nelson

Pomoč pri  
OBNOVI

Povzeto po govoru »Izraelovo upanje« (svetovne duhovne minute za 
mlade, 3. jun. 2018), 19, HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

Predsednik Nelson je 
rekel, da otroci lahko 
pomagajo pri obnovi. 
Kako lahko pomagaš ti?
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Učenje o obnovi
Misijonarki poučujeta družino o tem, kako je bil obnovljen evangelij Jezusa Kristusa.  

Med spodnjimi predmeti poišči tiste, ki predstavljajo dele obnove.

Obrni stran, da izveš več o obnovi!
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Beseda 
modrosti zakrament

misijonarsko 
delo

sveti spisi dar Svetega 
Duha

templji

družinska 
zgodovina cerkev duhovništvo
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Cerkev Jezusa Kristusa  
je obnovljena!
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Preden smo prišli na zemljo, smo živeli z nebeškimi starši. Ljubila sta nas! 
Nebeški Oče je imel za nas čudovit načrt. Prišli bomo na zemljo, da bomo 
prejeli telo, se učili ter rasli. Potem se bomo lahko vrnili živet v nebeški 

dom. Vendar tega ne bomo zmogli sami. Potrebovali bomo pomoč.
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Potem je Jezus v getsemanskem vrtu trpel za nas. 
Občutil je vse naše bolečine in žalost. Na križu je 
umrl za nas. Zaradi tega se lahko obrnemo nanj, 
ko smo prizadeti ali žalostni ali ko potrebujemo 
pomoč. Ko grešimo, se lahko pokesamo.

Jezus je tretji dan po svoji 
smrti vstal od mrtvih. Spet 

je bil živ! Zaradi tega bomo 
tudi mi vstali od mrtvih. 

Po smrti bomo lahko 
ponovno živeli v nebesih.
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Nebeški Oče je izbral našega najstarejšega 
brata, Jezusa Kristusa, naj pride na zemljo, 

da nam bo pomagal. Jezus nam je pokazal, 
kako naj imamo druge radi in kako naj 

sledimo zapovedim nebeškega Očeta. Izbral 
je apostole, da so vodili njegovo Cerkev.
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Ko so apostoli umrli, so ljudje začeli pozabljati 
nekatere pomembne dele Jezusovega 
evangelija. Prenehali so verjeti, da bo 
nebeški Oče vselej navdihoval svoje otroke 

na zemlji. Pozabili so, da bo vsakdo na zemlji 
imel priložnost za krst. Prenehali so verjeti, da 

bodo preroki in apostoli vselej vodili Cerkev.

Minilo je veliko let. Končno je 
napočil čas, da se manjkajoči 

deli Jezusovega evangelija 
povrnejo. Napočil je čas, 
da obnovi svojo Cerkev! 

Nebeški Oče je potreboval 
nekoga, ki bo prerok in jo 

bo pomagal vrniti na zemljo. 
Izbral je mladega fanta po 

imenu Joseph Smith.

Jezus je po svojem vstajenju prišel k 
svojim učencem v Jeruzalemu in v 

Ameriki. Apostole je prosil, naj vztrajno 
poučujejo ljudi o njegovem evangeliju. 

Veliko ljudi, ki so slišali apostole, 
se je krstilo in pridružilo Cerkvi.



 A p r i l  2 0 2 0  P7

Nekega dne je Joseph bral Sveto pismo. V Jakobu 
1:5 je pisalo, da bo nebeški Oče odgovoril na 
naša vprašanja, če bomo vprašali v veri. Joseph 
je imel vprašanje! Vedel je, da je veliko cerkva, ki 
učijo o Jezusu. Toda želel je ugotoviti, ali obstaja 
takšna, kot je bila Jezusova Cerkev v Novi zavezi.

Nekega lepega pomladnega dne okrog 
velike noči se je odpravil v gozd blizu 

doma. Pokleknil je in začel moliti. 
Potem pa so ga obšli mračni občutki. 

Satan mu je skušal vzeti pogum. Joseph 
pa je z vso močjo vztrajno molil.

Potem se je spustila čudovita svetloba. 
Joseph je videl nebeškega Očeta in 
Jezusa Kristusa. Temu pravimo prvo 

videnje. Rekla sta, da Jezusove Cerkve ni 
na zemlji. A kmalu bo. Obnova se je začela!
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Janez Krstnik je predal Aronovo duhovništvo, 
da bi se lahko krstili. Peter, Jakob in Janez 
so predali Melkizedekovo duhovništvo, 

da bi lahko prejeli Svetega Duha in bili 
deležni blagoslovov, ko zbolimo.

Elija je prišel, da bi se v templju 
lahko pečatili k svojim družinam.

Nebeški Oče je poslal angele, 
da bi obnovili pomembne dele 

evangelija. Angel Moroni je 
dal Josephu zlate plošče, da bi 
lahko imeli Mormonovo knjigo 

in se učili o Jezusu Kristusu.
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Ustanovljena je bila Cerkev Jezusa 
Kristusa svetih iz poslednjih dni. To 
pomeni, da je Jezusova Cerkev spet 
na zemlji! Vse to so deli obnove.

Obnova evangelija danes še vedno 
poteka. Preroki, apostoli, misijonarji in 
člani po vsem svetu razglašajo dobre 
novice o Jezusu Kristusu. V številnih 
deželah se gradi templje, zato da se 

ljudje lahko za večno pečatijo k svojim 
družinam. In Cerkev pomaga ljudem 

tam, kjer vlada lakota ali so nesreče.

Vsakdo lahko nekako pomaga pri obnovi. 
Pomagaš lahko tako, da spoznavaš svojo 
družinsko zgodovino in v templju opravljaš 
krste. Plačaš lahko desetino za gradnjo 
cerkva in templjev. Daruješ lahko postna 
darovanja za pomoč ljudem v stiski. 
Ljudem lahko poveš o Jezusu Kristusu.
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Jezus nam je dal svojo Cerkev, da bi nam pomagal, da se vrnemo v nebeški dom. Vzamemo lahko 
zakrament in se vselej spominjamo tega, kar je storil za nas. Drugim lahko izkazujemo ljubezen, 

prav kakor je to počel on. Vsakomur lahko pomagamo, da bo izvedel za njegov evangelij. ●
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Poišči!
Z A B A V N I  K O T I Č E K
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Ljudje po vsem svetu danes zaradi obnove lahko vedo za evangelij Jezusa Kristusa.  
Koliko izvodov Mormonove knjige lahko najdeš? Koliko državnih zastav lahko najdeš?  

Dodaten izziv: Ali prepoznaš katero od zastav?
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P O B A R V A N K A

Nebeški Oče sliši 
moje molitve
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Nebeški Oče je slišal molitev Josepha Smitha.

Sliši tudi moje!
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Nebeški Oče sliši 
moje molitve
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Nebeški Oče je slišal molitev Josepha Smitha.

Sliši tudi moje!
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»Iščite in boste našli.« (3 Nefi 14:7)

Zulma se je usedla na eno od 
cerkvenih klopi in si porav-

nala krilo svoje šolske uniforme. 
Barvna svetloba je sijala skozi 
vitražna okna in v sprednjem 

delu kapele je stal križ. 
Zulma je hodila v cerkve-
no šolo, zato je z drugimi 
učenci dvakrat na dan 

hodila na bogoslužje. Cerkev 
ji je bila všeč. Rada je imela Jezusa 

in rada se je učila o njem.
Tiho je sedela, ko je duhovnik začel govoriti. Toda 

danes se je nekaj zdelo drugače. Nenadoma jo je v mislih 
in srcu prešinilo: V svetu je več resnice.

Zulma je namrščila obrvi. Več resnice? Kaj je to 
pomenilo?

Ponovno jo je prešinilo. Obstaja še več resnice.
Zulma je zamižala in se osredotočila na svo-

je občutke. V cerkvi se je naučila veliko dobrih 
stvari. Sedaj pa se je spraševala, ali kaj manjka. 
Morda obstaja več, kar Bog želi, da ve. A kako bi 
to lahko našla?

Cerkev  
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Bog je morda želel,  
da bi Zulma vedela več.

za Zulmo
Lucy Stevenson
cerkvene revije
(po resnični zgodbi)

Kasneje je o svojih mislih povedala 
starejšemu bratu Albertu.

»Misliš, da tam zunaj obstaja še več 
resnice?« je vprašal Alberto.

Zulma je prikimala. »Želim se poučiti 
o drugih cerkvah,« je rekla.

»Prav,« je odgovoril Alberto. »S tabo 
bom šel!«

Več let sta Zulma in Alberto obiskovala 
različne cerkve. Po enem od cerkvenih bo-
goslužij je Alberto rekel: »Ta cerkev je učila 
dobre stvari.«

Zulma je soglašala, vendar sta še vedno 
čutila, da nekaj manjka, zato sta z iskanjem 
nadaljevala.

Tukaj je Zulma kot majhna deklica. Na desni je 
njena današnja fotografija z možem, starešino 
Walterjem F. Gonzálezom od sedemdeseterih.
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Nekega dne je Alberto pridirjal po stopnicah domov. 
»Našel sem cerkev, ki jo iščeva!« je rekel Alberto. Zulmo 
je močno objel.

Na široko je odprla oči. »Kje? Kako?«
»Prijatelj je srečal nekaj misijonarjev iz Cerkve Jezusa 

Kristusa svetih iz poslednjih dni,« je rekel Alberto. 
»Prisluhnil sem jim in verjamem temu, kar so učili!«

Zulma in Alberto sta bila tako srečna, da sta plesala 
po vsej hiši. Potem pa je Zulma izvedela slabo novico. 
Mama ni hotela, da bi se sestala z misijonarji. »Stara si 
komaj dvanajst let,« je rekla mama. »Premlada si.«

Ker je bil Alberto starejši, se je z misijonarji lahko 
sestajal še naprej. Nekaj tednov kasneje se je krstil.

Zulma je mamo vedno znova prosila, ali jo misijo-
narji lahko poučujejo. Mama je končno privolila.

Ko so misijonarji učili Zulmo, je v srcu začutila top-
lino. Eden od misijonarjev je imel težave s španščino, 
a to ni bilo pomembno. Pomembno je bilo, kako se je 
Zulma počutila. Ko je izvedela za Josepha Smitha in 
Mormonovo knjigo, je vedela, da je našla resnico, ki 
jo je iskala!

Hotela se je krstiti. Toda, kaj bo rekla 
mama? Ko je mama privolila, je bila 
Zulma presrečna! Na dan krsta se je 
vsa oblekla v belo. Vedela je, da jo 
ima Bog rad. Vedela je, da jo pozna. 
In vedela je, da ji je pomagal najti 
obnovljeno Cerkev! ●
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Razmnoževanje pesmi je dovoljeno za priložnostno, nekomercialno uporabo v cerkvi ali doma.

To opozorilo mora biti navedeno na vsakem izvodu pesmi.
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Pozdrav  
iz  

svetega 
gaja!

Živijo,  
sva Margo 
in Paolo.

1

2

Ko je bil Joseph Smith star štirinajst let, je živel 

v brunarici v New Yorku v ZDA. Imel je pet 

bratov in tri sestre. Ubogal je starše in 

bil prijazen do drugih. Z družino je 

bral Sveto pismo, vendar niso 

vsi hodili v isto cerkev.

Joseph je bil marljiv 

delavec. Pomagal 

je pri sečnji dreves, 

zato da je njegova 

družina lahko posejala 

posevke. Družini je tudi 

pomagal zbirati sok iz 

javorjevih dreves, da 

so pridelali sladkor.



 a p r i l  2 0 2 0  P19 A p r i l  2 0 2 0  P19

Otroka živita tam, kjer je 
odraščal Joseph Smith!

Vem, da je sveti gaj 
poseben kraj, ker je tam 
Joseph Smith molil in videl 
nebeškega Očeta in Jezusa.
Piper D., 5 let,  
New York, ZDA

Hvaležen sem, da živimo v 
bližini doma Josepha Smitha. 
Rad zahajam v Grandinovo 
zgradbo, kjer je tiskarski 
stroj. Zares rad pogledam, 
kje so vezali prve izvode 
Mormonove knjige.
Roscoe B., 9 let,  
New York, ZDA

FOTOGRAFIJA DEČKOV: JULIE POULSON; ILUSTRIRALA KATIE MCDEE.

Hvala, ker  
ste z nama obiskali 
sveti gaj. Se vidimo 

prihodnjič!

3

4

5

Ta mesec sva  
v znak obeležitve obnove 
obiskala kraj, kjer se je  
pred dvesto leti zgodilo  

prvo videnje!

Joseph je hotel najti tako cerkev, kot je cerkev 

v Svetem pismu. Nekega dne je šel v gaj in molil. 

Prikazala sta se mu nebeški Oče in Jezus Kristus. 

Povedala sta mu, da so mu grehi odpuščeni. Rekla 

sta tudi, naj se ne pridruži nobeni od cerkva. 

Kmalu bo obnovljena Cerkev Jezusa Kristusa!

Številni ljudje so se norčevali 

iz Josepha zaradi tega, kar 

je videl. Rekli so, da si je vse 

izmislil. Toda Joseph je ves 

čas govoril resnico. Rekel 

je: »To sem vedel in vedel 

sem, da Bog to ve, in tega 

nisem mogel zanikati.« (Joseph 

Smith – Življenjska zgodba 1:25)

Danes lahko 

ljudje obiščejo 

kraj, kjer je 

Joseph molil. 

Lep je in zelo 

spokojen.
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Marissa Widdison
Cerkvene revije
(po resnični zgodbi)

»Kajti tempelj je sveti kraj, kjer se pečatimo«  
(Children’s Songbook, 95).

»Velika noč je dober čas, da razmišljamo o Jezusu 
in se spominjamo njegovega vstajenja,« je rek-

la sestra Rojas. Pokazala je Jezusovo sliko. »Zaradi 
njega bodo ljudje, ki so umrli, spet lahko živeli.«

Alonso je pogledal navzgor, ko je učiteljica  
v Osnovni to izjavila. Ali to pomeni, da bom spet 
lahko videl starše? se je spraševal Alonso.

Mama je umrla pred leti. Ni se je spominjal 
dobro, vendar je rad gledal njene slike. Potem 
je umrl še očka.

Zdaj je živel z Abuelo, 
s svojo babico. Učila ga 
je o svoji cerkvi, Cerkvi 
Jezusa Kristusa svetih iz 
poslednjih dni. Naslednje 
leto, ko bo dovolj star, se bo 
krstil in bo potrjen.

Potem je sestra Rojas poka-
zala sliko bele zgradbe. »Še en 
neverjeten Jezusov dar so templji. 
To je eden od templjev tu v Čilu.«

Alonso je pogledal zlati kip 
na vrhu zgradbe. Bil je prelep! 
Spraševal se je, kaj se dogaja 
v notranjosti.
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»Ali bom  
lahko spet  

z mamico in 
očkom?«

Alonsova večna 
družina
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»V templjih se družine pečatijo 
za večno,« je rekla sestra Rojas. 
»V tem templju v Santiagu sem se 
pečatila k staršem, potem ko smo se 
pridružili Cerkvi. Ker smo se pečatili, 
sem lahko z njimi celo po tem življenju.«

Ko je Alonso to slišal, je bil navdušen. »Ali bi se 
lahko pečatil k svojim staršem,« je vprašal, »čeprav sta že 
umrla?«

Sestra Rojas je prikimala. »Da! To je eden od razlogov, 
zakaj so templji tako pomembni. Blagoslavljajo vse naše 
družinske člane, tudi tiste, ki so umrli.«

Alonso je preostanek dneva razmišljal o templjih. 
Nono je prosil, naj ga o tem podrobneje pouči. Govorila 
je o belih oblačilih, ki jih ljudje nosijo v templju, in o 
čudovitih umetninah na stenah. 

»Najboljše od vsega pa je, da se tu lahko pečatiš 
k staršem,« je rekla nona. »Dva človeka iz oddelka bomo 
prosili, naj ju na pečatenju nadomeščata.«

»Ali lahko greva jutri?« je vprašal Alonso. »Z mamico in 
očkom bi bil rad za večno!«

Nona se je nasmehnila. »Veseli me, da želiš iti,« je 
rekla. »Toda najbližji tempelj je v Concepciónu. Nimava 
dovolj denarja za avtobusni vozovnici.«

»Pomagal bom varčevati za potovanje!« je rekel 
Alonso.

Odtlej je vsakič, ko je na cesti našel kovanec 
ali ko je imel priložnost zaslužiti nekaj denarja, 
plačal desetino in potem preostanek namenil za 
njun tempeljski sklad.

Po mesecih varčevanja sta Alonso in nona konč-
no imela dovolj denarja za odhod v tempelj. Brata 
in sestro Silva sta prosila, naj gresta z njima. Na dan 
potovanja so se odpravili na dolgo avtobusno vožnjo 
v mesto Concepción. Sonce je domala že zašlo, ko je 

Alonso v daljavi zagledal nekaj 
zlatega.

»Vidim angela Moronija!« je rekel 
Alonso in pokazal na kip na vrhu 

modre kupolaste strehe templja.
Noč so preživeli v stanovanju zraven 

templja. Zjutraj je Alonso prvič stopil v tempelj. 
Tam je zagledal veliko Jezusovo sliko. Z nono sta se 
oblekla v belo. Občutil je srečo in mir.

Ko je napočil čas za pečatenje, je Alonso stopil v ču-
dovito sobano z ogledali na stenah. Tempeljski delavec 
je Alonsu, noni in Silvovima pokazal, kako naj poklek-
nejo okrog posebne mize, ki se imenuje oltar. Pokrit je 
bil z gladkim blagom.

Brat in sestra Silva sta bila tam namesto Alonsove 
mame in očka. Nona je bila tam namesto njegove sestre, 
ki je umrla, preden se je on rodil.

Alonso je zaprl oči in si predstavljal svojo družino, 
kako so skupaj.

Komaj čakam, da jih ponovno vidim, je pomislil. Tako 
hvaležen sem, da so družine lahko skupaj za večno! ●
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Preden je bila Cerkev obnovljena, so ljudje verjeli, 
da če je kdo v družini umrl, ne da bi bil krščen, 

ga ne bodo nikoli več videli. Toda zaradi obnove se 
v templju lahko krstimo zanje. Lahko se pečatimo 
za večno!

Tako kot Josepha Smitha je nebeški Oče tudi tebe 
izbral, da v življenju opraviš pomembno delo. Nekaj tega 
se lahko opravi v templjih. Zbereš lahko imena svojih 
prednikov, ki niso bili krščeni, ko so živeli na zemlji. 
Potem ko boš prejel tempeljsko dovolilnico, boš lahko 
šel v tempelj in se zanje krstil.

Ko boš opravljal to delo, moli k nebeškemu Očetu, 
da te bo vodil. Tudi predniki ti lahko pomagajo. Zate in 
zanje bo to pomemben in svet blagoslov.

Nekateri med vami tempeljskega dela morda ne boste 
mogli opravljati sedaj, nekega dne pa ga boste. Nikoli ne 
pozabi, da si Božji otrok. Ljubi te s popolno ljubeznijo.

Prisluhni navdihom Svetega Duha in se pripravi, da boš 
nekega dne šel v tempelj. Tako boš lažje ustvaril čudovito 
življenje zase in za svojo preteklo, sedanjo in prihodnjo 
družino. Če boš opravljal Gospodovo delo, ti bo Gospod 
pomagal. Si ena njegovih najpogumnejših duš. ●

Tempelj in  
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sestra Joy D. Jones
generalna  

predsednica Osnovne
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starešina Dale G. Renlund iz zbora dvanajstih apostolov
Povzeto po govoru »The Blessing of the Restoration for You«, Liahona, feb. 2020, 52.

Si ljubljeni otrok Boga, ki te pozna in 
te ljubi. Bog je poznal Josepha Smitha. 

Isto velja tudi zate. Bog te pozna.



Zgodaj spomladi leta 1820 je Joseph Smith molil in videl nebeškega 
Očeta in Jezusa Kristusa. Ta revija govori o tistem posebnem času. Sledi 
nekaj strani, ki jih lahko poiščete:

• Zgodba v slikah govori, kako je obnovljena Cerkev del Božjega načrta 
(P4–10).

• Predsednik Nelson pove, kako lahko pomagamo pri obnovi (P2).
• Nova pesem uči o prvem videnju (P16–17).
• Neka zgodba uči, kako obnova lahko blagoslovi naše družine 

(P20–21).

Ali ni čudovito, da lahko pripadamo Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz 
poslednjih dni? Svetu oznanjajmo dobre novice o Jezusu Kristusu in 
njegovi Cerkvi.
Vesele velikonočne praznike!
Prijatelj

Dragi starši!

VSEBINA

P2 Prvo predsedstvo: Pomoč pri obnovi

P4 Cerkev Jezusa Kristusa je obnovljena!

P11 Zabavni kotiček: Poišči!

P12 Pobarvanka

P14 Cerkev za Zulmo

P16 Pesem: Prvo videnje

P18 Pozdrav iz Svetega gaja!

P20 Alonsova večna družina

P22 Tempelj in ti
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Poiščite skrito liahono!

KAKO SLIKE ALI IZKUŠNJE VAŠEGA 

OTROKA LAHKO POŠLJETE NA 

LIAHONO
Pojdite na liahona .ChurchofJesusChrist .org in 
kliknite »Submit an Article or Feedback« (Pošljite 
članek ali povratne informacije). Ali nam pišite na 
liahona@ ChurchofJesusChrist .org, vključite tudi otrokovo 
ime, starost in naslov ter naslednje dovoljenje: »Jaz, 
[vpišite svoje ime], dovoljujem, da Cerkev Jezusa Kristusa 
svetih iz poslednjih dni uporabi prispevek mojega otroka 
v cerkvenih revijah, na cerkvenih spletnih straneh in 
na platformah družbenih omrežij ter mogoče v drugih 
cerkvenih gradivih.« Komaj čakamo, da se nam oglasite!




