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Kanarčki s sivimi 
lisami na perutih

Ko sem pred skoraj šestdesetimi leti služil kot 
mlad škof, je umrla Kathleen McKee, vdova  
v mojem oddelku. Med njeno zapuščino so  

bili trije kanarčki. Dva, ki sta bila lepe rumene barve, 
naj bi dali njenima prijateljicama. Tretji, Billie, je bil  
rumene barve s sivimi lisami na perutih. Sestra McKee 
mi je v sporočilu zapisala: »Ali mu boste vi in vaša  
družina nudili dom? Ni najprivlačnejši, a poje najlepše.«

Sestra McKee je bila precej podobna svojemu kanarčku 
s sivimi lisami na perutih. Ni bila blagoslovljena z lepo-
to, obdarjena s samozavestjo oziroma nagrajena s po-
tomstvom. Pa vendar je s svojo pesmijo pomagala drugim, 
da so voljneje prenašali bremena in spretneje opravljali 
svoje naloge.

Svet je poln rumenih kanarčkov s sivimi lisami na 
perutih. Škoda je, da se jih tako zelo malo nauči peti. Med 
njimi so mladi, ki ne vedo, kdo so, kaj lahko oziroma želijo 
postati; želijo si le, da bi bili nekdo. Druge so upognila leta, 
obremenjeni so s skrbmi oziroma navdani z dvomom — 
ter živijo daleč pod ravnijo svojih sposobnosti.

Da bi živeli veličastno, moramo razviti sposobnost, da 
težave prenašamo pogumno, razočaranja vedro in da zma-
go slavimo ponižno. Sprašujete: »Kako naj te cilje doseže-
mo?« Odgovarjam: »Tako, da pridobimo resničen vpogled 
v to, kdo dejansko smo!« Smo sinovi in hčere živega Boga, 

po čigar podobi smo bili ustvarjeni. Pomislite: ustvarjeni 
po Božji podobi. Tega prepričanja ne moremo iskreno 
imeti, ne da bi začutili globok, nov občutek moči. 

V današnjem svetu se pogosto zdi, da je moralni značaj 
manj pomemben kot lepota oziroma šarm. Toda še od-
meva nasvet, ki ga je pred davnimi časi preroku Samuelu 
dal Gospod: »Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek 
namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce.« 
(1 Sam 16:7)

Ko je Odrešenik iskal vernega človeka, ga ni izbral med 
množico samooklicanih pravičnežev, ki so redno hodili 
v sinagogo, ampak ga je izbral med ribiči iz Kafarnáuma. 
Dvomljivi, nešolani, vihravi Simon je postal Peter, apostol 
vere. Rumeni kanarček s sivimi lisami na perutih si je pri-
dobil Učenikovo popolno zaupanje in neomajno ljubezen.

Ko je Odrešenik izbral misijonarja gorečnosti in moči, 
le–tega ni našel med svojimi zagovorniki, ampak med 
nasprotniki. Preganjalec Savel je postal oznanjevalec Pavel.

Odkupitelj je izbral nepopolne ljudi, da je učil, kako 
doseči popolnost. Tako je storil tedaj. Tako dela sedaj, in 
sicer rumene kanarčke s sivimi lisami na perutih. Kliče 
vas in mene, da mu služimo tu na Zemlji. Biti mu mora-
mo popolnoma predani. Če pa se bomo v svojih priza-
devanjih spotaknili, molimo: »Vodi nas, o vodi nas, veliki 
Stvarnik ljudi, iz teme, da v meni želja ponovno zaživi.« 1 
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Molim, da bomo sledili zgledu Galilejca, ki se je dru-
žil z revnimi, potrtimi, zatiranimi in prizadetimi. Naj nam 
ob tem iz srca privre iskrena pesem.

OpOmba
 1. »Fight Song«, Yonkers High School.

Predlogi za Poučevanje SPoročila

 »pri poučevanju […] vam bo v pomoč, če bodo učenci 
poiskali oziroma poslušali nekaj določenega.« 

(Teaching, No Greater Call, 1999, str. 55) Zato da bodo 
družinski člani z vašo pomočjo sporočilo predsednika 
Monsona razumeli, razmislite, da bi jih prosili, naj po-
vedo, kaj so se naučili, potem ko ste sporočilo prebrali. 
vsakega posameznika prosite, naj pove, kaj je po njego-
vem mnenju v sporočilu pomembno. Zaključite tako, da 
pričujete o sporočilu predsednika Monsona.

poučevanje Božje besede, ki jo prejmemo od njego-
vih prerokov, lahko močno vpliva na življenje tistih, ki 
jih učimo (gl. Teaching, No Greater Call, str. 50). pred-
sednik Monson navaja, da je v védenju, da smo Božji 
otroci, moč. Ko boste članek prebrali, družinske člane 
prosite, naj povedo, kaj jim pomaga, da ne pozabijo, 
kdo so. 

Mladi
Kaj je prava lepota?

predsednik Monson v sporočilu pravi: »v današnjem 
svetu se pogosto zdi, da je moralni značaj manj 

pomemben kot lepota oziroma šarm.« dekleta se 
morda spopadajo s predstavo o tem, kdo so in kaj lahko 
postanejo. razmislite, kaj o pravi lepoti meni starešina 
lynn g. robbins od sedemdeseterih.

•  Dekle, katere podoba odraža tako srečo kot vrlino, 
izžareva notranjo lepoto.

•  Kreposten nasmeh je resnično lep, če se odraža pov-
sem naravno. te resnične lepote ne moremo naslika-
ti, pač pa je dar duha. 

•  Spodobnost je zunanji znak in pogoj za notranjo lepoto.
•  Če ste zaradi svojega videza obupane, vam bo v pomoč, 

če boste nase gledale z očmi tistih, ki vas imajo radi. 
Skrita lepota, ki jo vidijo vaši ljubljeni, lahko postane 
ogledalo za samoizboljšanje.

•  Moški, s katerim se krepostno dekle želi poročiti, prav 
tako »ne vidi«, kot vidi posvetni človek (gl. 1 Sam 16:7). 
pritegnila ga bo prava lepota, ki jo izžareva iz čistega in 
veselega srca. enako velja za dekle, ki išče krepostnega 
fanta.

•  Nebeški Oče od svojih otrok pričakuje, da se odločajo 
prav, kar je edina pot do trajne sreče in notranje lepote.

• Pri Bogu ni tekmovanja. Vsi imajo enak privilegij, da se 
njegova podoba vreže na njihovo obličje (gl. al 5:19). 
ni pristnejše lepote.

Za celotno sporočilo gl. lynn g. robbins, true Beauty, 
New Era, nov. 2008, str. 30. Mladeniči lahko podoben nas-
vet najdejo v sporočilu errola S. phippna, ugly duckling or 
Majestic Swan? it’s up to You,  Liahona, okt. 2009, str. 36.

oTroci
zapoj najljubšo pesem

predsednik Monson je govoril o treh kanarčkih sestre 
McKee. dva sta bila popolnoma rumena. videti sta 

bila popolna. tretji pa zaradi sivih lis na perutih ni bil vi-
deti popoln. vendar ga je imela sestra McKee zelo rada, 
ker je tako lepo pel.

nekateri menijo, da niso tako lepi ali tako pametni kot 
drugi. vendar je za gospoda vsak dragocen. lahko smo 
zvesti in pogumni in pri služenju uporabimo svoje talente. 
tedaj smo kakor rumeni kanarček s sivimi lisami na peru-
tih. nismo popolni, vendar žvrgolimo najlepšo pesem.

Zapišite tri načine, kako bi gospodu zapeli svojo 
najlepšo pesem.

Svojo najlepšo pesem gospodu lahko zapojem:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
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obnavljanje zavez  
z zakramentom

Poučujte odlomke 
iz svetih spisov in 
izjave, ki bodo sestre, 
ki jih obiskujete, 

blagoslovili. O nauku pričujte. 
Sestre, ki jih učite, prosite, naj 
povedo, kaj so občutile in se 
naučile.

Jezus Kristus je uvedel 
zakrament

»Jezus [je] vzel kruh, [ga] blagos-
lovil, razlomil, dal [apostolom] in 
rekel: ‛Vzemite, jejte.’« (Mt 26:26) 
»To je moje telo, ki se daje za vas. 
To delajte v moj spomin.« (Lk 
22:19) Podobno je vzel čašo vina, 
običajno razredčenega z vodo, 
se zahvalil in ga razdelil tistim, ki 
so se zbrali ob njem, rekoč: »Ta 
kelih je nova zaveza v moji krvi«, 
»ki se preliva za mnoge v odpuš-
čanje grehov.« »To delajte v moj 
spomin.« [...]

»Od tistega dogodka v gornjem 
prostoru na večer pred Getsemani-
jem in Golgoto so otroci obljube 
zavezani, da se Kristusove žrtve spo-
minjajo na ta novejši, večji, svetejši 
in osebnejši način.« 1

starešina Jeffrey R. Holland iz zbora 

dvanajstih apostolov.

Krstne zaveze obnovimo  
z zakramentom

»S krstom prevzamemo sveto ime 
Jezusa Kristusa. Prevzeti njegovo ime 
je ena najpomembnejših izkušenj, ki 
jih imamo v življenju. [...]

»Ko vsak teden na zakramentnem 
sestanku obnovimo krstne zaveze, 
obljubimo, da se bomo spominjali 
Odrešenikove odkupne žrtve. Ob-
ljubimo, da bomo delali, kar je delal 
Odrešenik — bili poslušni Očetu  
in vselej spolnjevali njegove zapo-
vedi. Blagoslov, ki ga prejmemo  
v zameno, je, da nas vselej spremlja 
njegov Duh.« 2 
starešina Robert D. Hales iz zbora 

dvanajstih apostolov.

»Neko osemletno deklico sem 
spremljala na dan njenega krsta. 
Na koncu dneva je nadvse samo-
zavestno dejala: »Krščena sem že 
cel dan in niti enkrat nisem greši-
la!« Toda njen popolni dan ni trajal 
večno in prepričana sem, da sedaj 
tako kot vsi mi spoznava, da se, ne 
glede kako močno se trudimo, ne 
moremo izogniti vsaki slabi situa-
ciji, vsaki napačni odločitvi. [...]

»[...] Ni mogoče, da bi se čisto 
sami resnično spremenili. Naša 

volja in dobre namere niso dovolj. 
Ko delamo napake ali se napačno 
odločamo, moramo imeti Odrešeni-
kovo pomoč, s katerim se vrnemo 
na pravo pot. Vsak teden vzamemo 
zakrament, da pokažemo vero v nje-
govo moč, da nas lahko spremeni. 
Priznamo grehe in obljubimo, da jih 
bomo opustili.« 3 
Julie B. Beck, generalna predsednica 

Društva za pomoč.

OpOmbe
 1.  Jeffrey R. Holland, This Do in  

Remembrance of Me,  Ensign,  
nov. 1995, str. 67.

 2.  Robert D. Hales, The Covenant of 
Baptism: To Be in the Kingdom and of  
the Kingdom,  Liahona, jan. 2001, str. 8.

 3.  Gl. Julie B. Beck, Spominjanje, kesanje 
in spreminjanje, Generalna konferenca,  
apr. 2007, str. 127–129.
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Predlogi za obisKuJoče 
PoučevanJe
Ko boste spoznali sestro in 
njeno družino, pomislite, kako 
bi ji lahko pomagali, da bo  
z zakramentom obnovila 
svoje zaveze. če se ne udele-
žuje zakramentnega sestanka, 
ali bi jo lahko povabili, naj se 
ga udeleži, ali pa ji ponudili 
pomoč (prevoz, pomoč pri 
otrocih, prijateljica, ki bo pri-
sedla k njej, in drugo)?

osebna PriPravlJenost
lk 22:19–20
1 Kor 11:23–28
3 ne 18:1–12
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