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Pred nekaj leti sem sedel v sobi templja Salt Lake, 
kjer se enkrat na teden sestajata Prvo predsedstvo 
in zbor dvanajstih apostolov. Zastrmel sem se v 

steno, ki je obrnjena proti Prvemu predsedstvu, in tam 
opazil portrete vsakega predsednika Cerkve.

Ko sem strmel vanje, svoje predhodnike —  od preroka 
Josepha Smitha (1805– 1844) do predsednika Gordona B. 
Hinckleyja (1910– 2008) —  sem pomislil: »Kako hvaležen 
sem za vodstvo vsakega od njih.«

To so čudoviti možje, ki niso nikoli opešali, se nikoli 
opotekali in nikoli omagali. To so Božji možje. Ko pomis-
lim na sodobne preroke, ki sem jih poznal in imel rad, se 
spomnim njihovih življenj, njihovih lastnosti in njihovih 
navdihnjenih naukov.

Ko sem se rodil, je bil predsednik Cerkve predsednik 
Heber J. Grant (1856– 1945). Ko razmišljam o njegovem 
življenju in naukih, verjamem, da je bila lastnost, ki jo je 
predsednik Grant vselej poosebljal, vztrajnost —  vztrajnost 
pri tem, kar je dobro in plemenito.

Predsednik George Albert Smith (1870- 1951) je bil 
predsednik Cerkve v času, ko sem služil kot škof v svojem 
oddelku v Salt Lake Cityju. Opazil je, da se med Gospodom 
in njegovim nasprotnikom odvija hud boj. »Če boste ostali 
na Gospodovi strani črte,« je učil, »boste pod njegovim vpli-
vom in ne boste imeli nobene želje, da bi delali narobe.« 1

Predsednik David O. McKay (1873– 1970) me je leta 
1963 poklical, naj služim kot član zbora dvanajsterih. 

S tem, kako je živel, je učil obzirnost do drugih. »Pravo 
krščanstvo,« je rekel, »je ljubezen v dejanjih.« 2

Predsednik Joseph Fielding Smith (1876– 1972), eden 
najplodovitejših cerkvenih piscev, je za vodilno načelo v 
svojem življenju uporabil evangelijsko znanje. Neprestano 
je bral svete spise in je nauke in doktrine, zapisane v njih, 
poznal bolje kot kdor koli, ki sem ga kdaj poznal.

Predsednik Harold B. Lee (1899– 1973) je služil kot moj 
kolski predsednik, ko sem bil še deček. Njegov priljubljeni 
navedek je bil: »Stojte na svetih krajih in se ne premakni-
te.« 3 Svete je spodbujal, naj bodo dovzetni in dojemljivi za 
šepete Svetega Duha.

Verjamem, da je bila predanost vodilno načelo v življe-
nju predsednika Spencerja W. Kimballa (1895–1985). Bil je 
popolnoma, nedvomno predan Gospodu. Predan pa je bil 
tudi življenju po evangeliju.

Ko je predsednik Ezra Taft Benson (1899– 1994) postal 
predsednik Cerkve, me je poklical, naj služim kot njegov 
drugi svetovalec v Prvem predsedstvu. Njegovo vodilno 
načelo je bila ljubezen, ki se odraža v njegovem priljub-
ljenem navedku, ki ga je izrekel Odrešenik: »Kakšne vrste 
ljudje morate torej biti? Resnično, povem vam, prav kakr-
šen sem jaz.« 4

Predsednik Howard W. Hunter (1907- 1995) je bil 
človek, ki je v drugih vedno iskal najboljše. Vselej je bil 
vljuden; vselej je bil ponižen. Imel sem privilegij služiti kot 
njegov drugi svetovalec.
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Preroki, da nas vodijo

predsednik Thomas S. Monson
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Predsednik Gordon B. Hinckley nas je učil, naj delamo 
po najboljših močeh. Močno je pričeval o Odrešeniku in 
njegovem poslanstvu. Učil nas je z ljubeznijo. Služiti kot 
njegov prvi svetovalec je bila zame čast in blagoslov.

Odrešenik nam preroke pošilja zato, ker nas ima rad. 
Na oktobrski generalni konferenci bodo generalni voditelji 
Cerkve znova imeli privilegij razglašati njegovo besedo. To 
odgovornost jemljemo zelo resno in ponižno.

Kako blagoslovljeni smo, da je obnovljena Cerkev 
Jezusa Kristusa na zemlji in da je Cerkev osnovana na skali 
razodetja. Neprekinjeno razodetje je samo bistvo evangeli-
ja Jezusa Kristusa.

Da bi se pripravili na prejetje osebnega razodetja, ki 
med generalno konferenco prihaja v obilju. Da bi nas v 
srcu navdajala trdna odločenost, ko bomo dvignili roko v 
podporo živim prerokom in apostolom. Da bi bili raz-
svetljeni, poživljeni, potolaženi in okrepljeni, ko bomo 
prisluhnili njihovim sporočilom. In da bi se bili pripravljeni 
ponovno zavezati Gospodu Jezusu Kristusu —  njegovemu 
evangeliju in njegovemu delu —  in živeti, ponovno odlo-
čeni, da bomo spolnjevali njegove zapovedi in izvrševali 
njegovo voljo.

OPOMBE
1. Teachings of Presidents of the Church: George Albert Smith (2011), 191.
2. Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (2003), 181.
3. NaZ 87:8.
4. 3 Ne 27:27.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Monson uči pomembne lekcije, ki se jih 
je naučil od prerokov pred njim. Prav tako nas opomni, 
da »Odrešenik preroke pošilja zato, ker nas ima rad«. 
Ko boste služili tistim, ki jih učite, se lahko pogovori-
te o tem, kako so preroki in apostoli znamenja Božje 

ljubezni do nas. Razmislite, da bi posredovali nasvet iz 
enega od preteklih konferenčnih govorov predsednika 
Monsona. Tiste, ki jih učite, prosite, naj se na general-
no konferenco pripravijo tako, da ponovno preberejo 
govore, ki so jih še posebej navdihnili in jim pomagali 
občutiti Odrešenikovo ljubezen.

MLADINA
Hvaležni smo, Bog, za preroka

Kako prerok, predsednik Thomas S. Monson, vpliva 
na vas? Po čem si ga boste najbolj zapomnili? Raz-

mislite, da bi si v dnevnik zapisovali o predsedniku Mon-
sonu in njegovem življenju -  prav kakor v tem sporočilu 
opisuje vpliv vsakega preroka, ki ga pomni.

Lahko tudi izberete njegov priljubljeni navedek in 
ga zapišite nekam, kjer ga boste pogosto videli, kot na 
primer na šolsko mapo ali kot sporočilo v sobi. Lahko 
naredite tudi slikovni navedek in ga imate za ozadje na 
telefonu! Vsakič, ko boste navedek videli, boste lahko 
premišljevali o pomembnosti živega preroka in vedeli, 
da je tu zato, da nas ima rad in da nas vodi.

Naložite si lahko glasbo »Hvaležni smo Bog, za preroka« 
lds .org/ go/ 9176.

OTROCI
Preroki nas vodijo h Kristusu

Odrešenik nam preroke daje zato, ker nas ima rad. 
Sledenje prerokom nam pomaga, da se odločimo 

za to, kar je prav. Kateri dve stvari lahko naredite, da 
sledite preroku?
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»In Gospod je svoje ljudstvo imeno-
val Sion, ker so bili enega srca in 

enih misli in so živeli pravično; in 
med njimi ni bilo revnih.« (Moses 
7:18) Kako lahko postanemo eno?

Starešina M. Russell Ballard iz 
zbora dvanajstih apostolov je rekel: 
»V jedru angleške besede odkupna 
daritev se skriva beseda eno. Če 
bi to razumelo vse človeštvo, ne bi 
bilo nikogar, za katerega nas ne bi 
skrbelo, ne glede na starost, raso, 
spol, vero ali družbeno oziroma 
gospodarsko stanje. Skušali bi 
posnemati Odrešenika in do drugih 
nikoli ne bi bili neprijazni, brezbriž-
ni, nespoštljivi ali nedovzetni.« 1

Predsednik Henry B. Eyring, prvi 
svetovalec v Prvem predsedstvu, je 
učil: »Ljudje, ki imajo Duha, lahko 
pričakujejo složnost. /…/ Božji Duh 
nikoli ne povzroča prepira (gl. 3 Ne 
11:29). /…/ Vodi v osebni mir in 
občutek povezanosti z drugimi.« 2

Enega srca

Ko je Carole M. Stephens, ki je 
služila kot prva svetovalka v general-
nem predsedstvu Društva za pomoč, 
govorila o družinskih izzivih, je 
rekla: »Nikoli mi ni bilo treba prestati 
ločitve, bolečine, in negotovosti, ki jo 
prinese zapuščenost, ali odgovornos-
ti, povezane s tem, da bi bila samska 
mati. Nisem izkusila smrti otroka, 
neplodnosti ali istospolne privlačnos-
ti. Ni mi bilo treba prestajati zlorab, 
kronične bolezni ali odvisnosti. To 
niso bile moje učne priložnosti.

»Toda preko svojih osebnih pre-
izkusov in preizkušenj sem se zelo 
dobro seznanila z njim, ki razume. 
/…/ Poleg tega sem vse življenjske 
preizkušnje, ki sem jih pravkar ome-
nila, izkusila skozi oči hčere, matere, 
babice, sestre, tete in prijateljice.

Naše priložnosti, ki jih imamo kot 
Božje hčere, ki izpolnjujejo zaveze, 
niso le v tem, da se učimo iz svojih 
izzivov; so, da združujejo v empatiji 

in sočutju, ko podpiramo druge 
člane Božje družine v njihovih 
prizadevanjih.« 3

Dodatni odlomki iz svetih 
spisov in informacije
Jn 17:20- 23; Ef 4:15; Moz  
18:21–22; 4 Ne 1:15.
reliefsociety .lds .org

OPOMBE
1. M. Russell Ballard, The Atonement and the 

Value of One Soul, Liahona, maj 2004, 86.
2. Henry B. Eyring, That We May Be One, 

Ensign, maj 1998, 67.
3. Carole M. Stephens, Družina je od Boga, 

185. spomladanska generalna konferen-
ca, apr. 2015, 124.
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To gradivo preučite v duhu molitve in iščite navdih, da boste vedele, o čem govoriti. 
Kako bo razumevanje namena Društva za pomoč Božje hčere pripravilo za blagoslove 
večnega življenja?

Premislite naslednje
Kako nam enotnost z drugimi 
pomaga, da postanemo eno z 
Bogom?

vera družina pomoč


