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Zvesti  
prijatelji

Med največjimi častmi, ki nam jih izkaže 
Odrešenik, je, da nas ima za »prijatelje«.  
Vemo, da ima vse otroke nebeškega Očeta 

rad s popolno ljubeznijo. Vendar to posebno ime 
prihrani za tiste, ki so mu zvesto služili. Spomnite se 
besed štiriinosemdesetega razdelka Nauka in zavez, ko 
Gospod svetim, svojim prijateljem, kajti odslej jih bo 
imenoval za prijatelje, pravi, da jim mora zapovedati, 
da postanejo prav kakor njegovi prijatelji v dneh, ko je 
bil z njimi, da bodo v njegovi moči potovali in pridigali 
evangelij (gl. NaZ 84:77).

Njegovi prijatelji bomo postali, če bomo zanj služili 
drugim. Jezus je popolni zgled takšnega prijatelja, 
kakršni bi morali postati. Želi le, kar je najbolje za 
otroke nebeškega Očeta. Srečen je, če so srečni. Njihovo 
žalost občuti kot svojo, kajti plačal je ceno za vse nji-
hove grehe, prevzel vse njihove slabosti, pretrpel vse 
njihove težave in čutil vse njihovo hrepenenje. Njegovi 
nameni so čisti. Ne išče priznanja zase, temveč želi, da 
gre vsa slava nebeškemu Očetu. Popolni prijatelj, Jezus 
Kristus, povsem nesebično osrečuje druge.

Vsak od nas, ki je sklenil krstno zavezo, je obljubil, 
da bo sledil Jezusovemu zgledu in drugim pomagal 
nositi bremena (gl. Moz 18:8).

V naslednjih nekaj dneh boste imeli veliko priložnosti, 

da boste služili kot njegovi prijatelji. Nemara takrat, ko 
boste hodili po prašni cesti. Ali pa ko boste sedli na 
vlak. Morda takrat, ko boste iskali sedež med cerkvenim 
občestvom. Če boste pozorni, boste videli nekoga, ki 
nosi težko breme. To je lahko breme žalosti ali osam-
ljenosti ali zamere. To boste opazili le, če boste molili, 
da vam bo Duh naklonil oči, da boste videli v srce, in 
obljubili, da boste dvigovali roke, ki so povešene.

Odgovor na vašo molitev je morda obraz starega pri-
jatelja, nekoga, ki ga že leta niste videli, a čigar potrebe 
ste nenadoma začutili v mislih in srcu, kot da bi bile vaše. 
To se je zgodilo meni. Stari prijatelji so mi v težavah, za 
katere jim je lahko povedal le Bog, od daleč priskočili na 
pomoč in me spodbujali.

Živi Božji preroki so nas prosili, naj bomo zvesti 
prijatelji tistim, ki so se spreobrnili v Cerkev, in rešimo 
tiste, ki so odšli. To lahko in bomo naredili, če se bomo 
Odrešenika vselej spominjali. Če bomo ponudili pomoč 
in lajšali bremena, bo to delal z nami. Vodil nas bo do 
teh, ki so v stiski. Blagoslovil nas bo, da bomo občutili 
to, kar občutijo. Če si bomo vztrajno prizadevali, da 
bi jim služili, bomo prejeli dar, da bomo do njih čutili 
Gospodovo ljubezen. To nam bo dajalo poguma in 
moči, da bomo vedno znova zvesto pomagali.

V tem življenju in v večnosti pa bomo čutili radost, 
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ker bomo sprejeti v družbo njegovih zvestih prijateljev. 
Molim, da bomo tega blagoslova deležni vsi mi in tisti, 
ki jim bomo služili.

PrEdlogi za PoučEvanjE sPoročila

družinski člani bodo verjetno bolje sodelovali, če jih 
boste prosili, naj nekaj poiščejo, ko bodo preiskovali 

svete spise in besede prerokov (gl. Teaching, No Greater 
Call, 1999, str. 55). Ko boste sporočilo prebrali, jih prosite, 
naj naštejejo načela, ki jim bodo pomagala, da bodo 
vredni imena »gospodovi prijatelji«.

priročnikTeaching, No Greater Call navaja: »če imate 
Kristusovo ljubezen, boste bolje pripravljeni na poučevanje 
evangelija. po navdihu boste drugim pomagali, da bodo 
spoznali jezusa in hodili za njim.« (str. 12) v članku poiščite 
načela, zaradi katerih boste boljši hišni učitelj. o tem se 
pogovorite z družabnikom in v duhu molitve razmislita, 
kako sta lahko »zvesta prijatelja« tistih, ki jim služita. 

mladi
novinec
matthew okabe

Bilo mi je težko, ko sem razmišljal, ali so me sprejeli. 
Nedavno smo se z družino preselili na drug konec 

države. v oddelku, kamor smo se priselili, je bila velika 
skupina mladih, toda tokrat sem bil prvič »novinec«. 
Najhuje je bilo, da sem moral v novo šolo, in takoj me je 
spreletela misel: »S kom bom sedel pri malici?« Mogoče 
bom videl koga iz cerkve, vendar se nisem hotel nikomur 
vsiljevati, zlasti ker nisem vedel, če me bodo sploh hoteli 
sprejeti.

Zdelo se je, da se prvi dan v šoli vleče v nedogled. 
Končno je zvonec naznanil kosilo. Ko sem počasi stopil 
v jedilnico, sem molil, da bi mi nebeški oče pomagal 

najti koga, ki ga poznam.Bežno sem se ozrl naokrog, 
da bi videl, če koga poznam. Nikogar! Šel sem k mizi na 
drugi strani jedilnice in pomalical.

Kasneje sem istega dne pri matematiki zagledal znan 
obraz. davida sem videl zjutraj na seminarju. vprašal je, 
kakšen je moj urnik, in ugotovila sva, da imava istočasno 
odmor za malico. »Hej, kje pa si bil danes med malico?« 
mi je rekel.

»Sedel sem na drugem koncu jedilnice,« sem odgovoril.
»No, jutri prisedi k meni,« je rekel.
Hvaležen sem za ljubečega nebeškega očeta, ki  

pozna vse naše potrebe in odgovarja na vse naše molitve. 
Hvaležen sem tudi za nekoga, ki je bil pripravljen ponuditi 
prijateljsko roko. Nekaj tako preprostega, kot je povabilo, 
lahko vse spremeni.

otroci
jezus Kristus, popolni prijatelj

predsednik eyring je rekel, da je jezus naš popolni 
prijatelj. Sledi nekaj načinov, kako nam jezus izka-

zuje popolno prijateljstvo.
Želi nam najboljše.
Srečen je, če smo srečni.
Žalosten je, če smo žalostni ali prizadeti.
trpel je za naše grehe, da bi se lahko vrnili  

k nebeškemu očetu.

Bodimo jezusovi prijatelji
predsednik eyring je rekel, da lahko jezusovi prijatelji 

postanemo, če smo prijatelji z drugimi. Narišite te štiri 
načine, kako ste lahko prijatelji.

pomagate lahko nekomu, ki je žalosten.
lahko so spoprijateljite z nekom, ki je osamljen.
Nekoga lahko povabite v cerkev.
vselej se lahko spominjate jezusa.
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okrepimo družino in dom 
Sporočilo preučite in se primerno o njem pogovorite s sestrami, ki jih obiskujete. Zastavite vprašanja,  
ki bodo sestre okrepila in zaradi katerih bo Društvo za pomoč dejavni del vašega lastnega življenja.

Odlomki iz svetih spisov: 1 Mz 
18:19; Moz 4:15; NaZ 93:40; Moses 
6:55–58.

Izkoristimo vsako priložnost
»Vsak od nas živi v različnih 

družinskih razmerah. Nekatere 
družine imajo mamo, očeta in 
otroke, ki so še doma. Otroci neka-
terih staršev več ne živijo doma. 
Veliko članov Cerkve je samskih, 
nekateri pa so starši samohranilci. 
Drugi so vdove in vdovci, ki živijo 
sami.

Ne glede na to, v kakšni družini 
živimo, lahko vsak od nas krepi 
svojo družino ali druge.

Nekoč sem prespala pri nečakinji. 
Tistega večera smo, preden so otroci 
šli spat, imeli kratek družinski večer 
in prebrali zgodbo iz svetih spisov. 
Njihov oče je govoril o Lehijevi 
družini in o tem, kako je otroke 
učil, da se morajo trdno oprijeti 
železnega droga, ki je Božja beseda. 
Če se bodo železnega droga držali, 
bodo varni ter na poti k radosti in 
sreči. Če bodo železni drog izpustili, 
obstaja nevarnost, da se bodo utopili 
v umazani reki.
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Za ponazoritev je njihova mama 
postala »železni drog«, katerega so se 
morali oprijeti, oče pa je igral hudiča 
in otroke skušal odtrgati od varnosti 
in sreče. Otrokom je bila zgodba zelo 
všeč. Naučili so se, kako pomembno 
je, da se držijo železnega droga. Po 
zgodbi iz svetih spisov je bil čas za 
družinsko molitev. [...]

Sveti spisi, družinski večer in 
družinske molitve bodo okrepile 
družino. Izkoristiti moramo vsako 
priložnost, da bomo krepili družino 
in drug drugega podpirali, da bomo 
ostali na pravi poti.« 1

Barbara Thompson, druga svetovalka 
generalnega predsedstva Društva za 
pomoč

Iz naše zgodovine
Od vsega začetka je Društvo 

za pomoč odgovorno za krepitev 
družine in doma. Prerok Joseph je 
na enem prvih sestankov Društva 
za pomoč sestre učil: »Ko boste šle 
domov, svojemu možu nikoli ne 
izrecite slabe oziroma neprijazne 
besede, ampak naj bodo odslej 
vaša dela okronana s prijaznostjo, 
dobrotljivostjo in ljubeznijo.« 2

Leta 1914 je predsednik Joseph 
F. Smith sestram Društva za pomoč 
rekel: Kjer je nevednost oziroma 
premalo razumevanja za družino, [...] 
tam ta organizacija obstaja oziroma 
je pri roki in so sestre z naravn-
imi obdaritvami ter navdihom, ki 
organizaciji pripadajo, pripravljene 
dati navodila, ki se nanašajo na te 
pomembne dolžnosti.« 3

OpOmbe
 1. Barbara Thompson, His Arm Is Sufficient, 

 Liahona, maj 2009, str. 84.
 2. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith 2007, str. 482.
 3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph F. Smith 1998, str. 186.
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Kaj lahko storimo?
1. Katere zamisli za krepitev 
družine in doma boste pred-
stavile sestram? Ko boste raz-
mišljale o njihovih okoliščinah, 
vas bo duh navdihnil s predlogi.

2. Katere prednostne naloge si 
lahko zastavite ta mesec, zato 
da boste bolje okrepile družino 
in dom?

Več o tem preberite na  
www.reliefsociety.lds.org.


