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Tempeljski 
blagoslovi

Še se spominjam, ko sta nas starša odpeljala v novi 
tempelj v Švici, prvi v Evropi, da smo postali večna 
družina. Tedaj sem bil kot najmlajši od štirih otrok 

star šestnajst let. Pokleknili smo pri oltarju, kjer smo bili na 
Zemlji z duhovniško močjo pečateni s čudovito obljubo, 
da bomo lahko skupaj za večnost. Tega čudovitega 
dogodka ne bom nikoli pozabil.

Kot fant sem bil zelo navdušen, ker smo prečkali 
državno mejo, da smo se pečatili kot družina. V tem 
vidim, kako tempeljsko delo sega preko meja v svetu, 
da vsem prebivalcem Zemlje prinese večne blagoslove. 
Templji Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni 
so dejansko zgrajeni v korist vsega sveta ne glede na 
narodnost, kulturo ali politično prepričanje.

Templji so neomajni dokaz, da bo dobrota zmagala. 
Predsednik George Q. Cannon (1827–1901), prvi sveto-
valec Prvega predsedstva, je nekoč rekel: »Vsak temeljni 
kamen, ki je položen za tempelj, in vsak dokončani 
tempelj... zmanjšuje Satanovo moč na Zemlji in povečuje 
Božjo moč ter božanskost.« 1

Čeprav vsak tempelj povečuje vpliv pravičnosti na 
Zemlji, so največjih blagoslovov deležni tisti, ki dejansko 
hodijo v tempelj. Tam prejmemo še več luči in spoznanj 
ter sklenemo svečane zaveze, ki nam bodo, če bomo po 
njih živeli, pomagale na poti učenca. Skratka, tempelj 

nas uči o svetem namenu življenja in nam dejansko 
pomaga prenašati naša telesna ter duhovna bremena.

Vendar v tempelj ne gremo le zase. Vsakič, ko 
vstopimo v to sveto zgradbo, imamo vlogo v posveč-
enem, odrešujočem delu odrešitve, ki je vsem Božjim 
otrokom omogočena zaradi odkupne daritve Očetovega 
Edinorojenca. To je nesebično in sveto služenje, ki nam 
smrtnikom omogoča sodelovanje v veličastnem delu, da 
postanemo odrešeniki na gori Sion.

Tiste, ki iz katerega koli razloga ne morete v tem-
pelj, spodbujam, da naredite vse, kar je v vaši moči, da 
boste imeli veljavno tempeljsko dovolilnico. Tempeljska 
dovolilnica je znamenje naše zvestobe in odločenosti, 
da služimo Gospodu. Je znamenje naše ljubezni do 
Gospoda, kajti Jezus je učil: »Kdor ima moje zapovedi 
in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo lju-
bil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« 
( Jn 14:21)

Medtem ko te lepe svete zgradbe, posvečene 
Gospodu, krasijo obličje sveta, molim, da bomo  
naredili svoj del ter nebesa približali Zemlji tako, da 
bomo vredni tempeljske dovolilnice in jo uporabljali.  
Če bomo to delali, bo zagotovo več pravičnosti, ne le  
v našem življenju in domu, temveč v naših skupnostih 
ter po svetu.
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Dieter F. Uchtdorf

drugi svetovalec Prvega 
predsedstva



2

OpOmba
 1. George Q. Cannon, The Logan Temple, Millennial Star,  

12. nov 1877, str. 743.

PreDlogi za PoUčevanje sPoročila

večina ljudi si bo predstavljeno hitreje in lažje zapom-
nila, če boste uporabili vizualne pripomočke in ne le 

besede (gl. Teaching, No Greater Call, 1999, str. 182). Med 
lekcijo pokažite sliko templja. Ko boste sporočilo prebrali, 
se pogovorite, zakaj je za predsednika uchtdorfa tempelj 
pomemben. Majhne otroke v družini prosite, naj narišejo 
svojo družino pred templjem.

priročnik Teaching, No Greater Call navaja: »tiste, ki 
jih učite, spodbujajte, naj si zastavijo enega ali več ciljev, 
ki jim bodo pomagali, da bodo živeli po načelih, ki ste 
jih učili.« (str. 159) razmislite, da bi z družino prebrali 
sporočilo predsednika uchtdorfa in jim predlagali, naj 
zapišejo svoj cilj, ki jim bo pomagal, da bodo ostali vredni 
tempeljske dovolilnice in jo uporabljali.

mlaDi
Pogled z višjega mesta
mindy raye Holmes

Kot dekle sem lahko v kalifornijskem templju San 
diego velikokrat opravljala krste za mrtve. čeprav 

sem imela vedno dobre izkušnje, se zlasti spominjam 
enega potovanja.

imela sem šestnajst let, sestrica pa jih je ravno dopol-
nila dvanajst in to je bilo njeno prvo potovanje, zato da 
bi lahko opravljala krste za mrtve. Ker je bilo to zanjo 
prvič, smo se odločili, da se bomo na koncu sprehodili 
okrog templja.

Na eni strani tempeljskega zemljišča je več razgled-
nih točk, zato smo šli tja. Ker tempelj San diego stoji 
ob prometni avtocesti, dejansko takrat, ko pridete do 

razgledne točke, zagledate avtocesto.
Ko sem tistega dne stala na višji točki tempelj-

skega zemljišča, sem na življenje začela gledati 
drugače. opazovala sem svet z vsemi brnečimi  
avtomobili, natrpanimi nakupovalnimi središči in  
z grafiti popisanimi cestnimi znaki.

takrat me je prešinilo: »Ne želiš biti del tega; to 
ni smisel življenja.« vedno so me učili, da je namen 
življenja, da se vrnemo živet z nebeškim očetom in mu 
postanemo podobni. vedela sem, da za izpolnitev tega 
namena ne potrebujem posvetnih stvari.

ozrla sem se naokrog, pogledala čudoviti tempelj 
in bila hvaležna za spoznanje o evangeliju in vpogled, 
ki mi ga je dal. vedela sem, da sem sredi kaotičnega in 
nezanesljivega sveta našla višje mesto, kjer sem stala.

tistega dne sem v templju nebeškemu očetu obljubila, 
da bom vedno na njegovi strani in ne na strani sveta. Ne 
glede na to, s čim nas svet zasuje, lahko to premagamo  
s spolnjevanjem zavez, ki smo jih sklenili, in s tem, da 
smo na svetih krajih (gl. NaZ 87:8). 

otroci
olepša svet

predsednik uchtdorf je rekel, da tempelj, ko je zgra-
jen, povečuje Božjo moč na Zemlji in olepša svet. 

pobarvajte spodnjo sliko. Našteto je nekaj čudovitih 
blagoslovov, ki jih tempelj daje ljudem. če boste živeli 
vredni, da boste nekega dne šli v tempelj, bo vsak od 
teh blagoslovov lahko vaš!

kraj ljubezni in lepote
krst za tiste, ki so niso krstili, ko so še živeli
zakonska zveza, ki lahko traja večno
otroci, ki so k staršem pečateni za večno
kraj, kjer se učimo o nebeškem očetu in Jezusu Kristusu
dobro, poslušno življenje
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utrdimo vero in okrepimo  
osebno pravičnost
Sporočilo preučite in se o njem ustrezno 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: Iz 2:2–3; 
NaZ 109:22–23; 110:8–10.

Odgovorne smo, da smo vredne 
tempeljskega čaščenja

»Zaveze, ki jih sklenemo  
s pridruženimi uredbami,  

ki jih prejmemo v templju, post-
anejo naša priporočila za sprejem 
v Božjo navzočnost. Te zaveze nas 
dvignejo nad omejitve naše lastne 
moči in pričakovanj. Zaveze sklen-
emo, da pokažemo svojo predanost 
gradnji kraljestva. Ko se zavežemo 
z Bogom, postanemo ljudje zaveze. 
Zaradi zvestobe tem obljubam pre-
jmemo obljubljene blagoslove.« [...]

»Kaj lahko ženske v Cerkvi storijo, 
zato da upravičeno terjajo tempelj-
ske blagoslove?

Bog po svojih prerokih tistim, ki 
še niso prejele tempeljskih blagoslo-
vov, kliče, naj naredijo vse potrebno, 
da jih bodo vredne. Tistim, ki so 
te blagoslove že prejele, kliče, naj 
se pogosto vračajo, da bodo vse to 
znova izkusile, izostrile svojo vizijo 
in razumevanje večnega Božjega 
načrta.

Bodimo vredne veljavne tempelj-
ske dovolilnice! Pojdimo v tempelj, 
kjer se bomo z družino pečatile 
za večno. V tempelj hodímo tako 
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pogosto, kot nam dopuščajo oko-
liščine. Umrlim sorodnikom dajmo 
priložnost, da bodo prejeli ure-
dbe poveličanja. Bodimo deležne 
duhovne moči in razodetja, ki jih 
prejmemo, če v tempelj hodimo 
redno. Bodimo zveste, tempeljske 
zaveze sklenimo in jih spolnjujmo, 
da bomo docela deležne blagoslo-
vov odkupne daritve.« 1

Silvia H. Allred, prva svetovalka generalnega 
predsedstva Društva za pomoč

Iz naše zgodovine
Predsednik Gordon B. Hinckley 

(1910–2008) je učil, da je Društvo za 
pomoč nastalo zaradi želja sester, da 
bi častile v templjih:

»Med gradnjo Templja Kirtland 
se je ženske prosilo, naj svoj por-
celan zdrobijo na koščke, da jih 
bodo vmešali v malto, s katero bodo 
ometali tempeljske zidove, ki bodo 
ujeli sončno in lunino svetlobo in 
jo odbijali, zaradi česar bo zgradba 
lepša.

V tistih časih, ko je bilo le malo 
denarja, vere pa veliko, so rokodelci 
za gradnjo Gospodove hiše dali na 
razpolago svoje roke in sredstva. 
Ženske so jim pomagale z najboljšo 
hrano, ki so jo lahko pripravile.  
Edward W. Tullidge je zapisal, da  

je Joseph Smith, ko je opazoval 
ženske pri šivanju tempeljskih 
tančic, rekel: ‛No, sestre, vedno 
ste pripravljene pomagati. Sestre 
so vedno prve in glavne pri vseh 
dobrih delih. Marija je bila prva ob 
vstajenju, sestre sedaj pa so prve 
pri delu v templju.’ [...]

»Ko so gradili Tempelj Nauvoo, 
se je nekaj žensk združilo, da so za 
delavce sešile srajce. Zaradi tega 
se jih je v četrtek, 17. marca 1842, 
dvajset zbralo v zgornjem prostoru 
prerokove trgovine.« 2 Tako je bilo 
ustanovljeno Društvo za pomoč.

OpOmbe
 1. Silvia H. Allred, Holy Temples, Sacred 

Covenants,  Liahona, nov. 2008, str. 113–114.
 2. Gordon B. Hinckley, Ambitious to Do Good, 

 Ensign, mar. 1992, str. 2.
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Kaj lahko storimo?
1. Kako naj pomagam ses-
tram, da se bodo pripravile na 
tempelj?

2. Kako naj ponazorim dedi-
ščino prvih sester, ki so se žrtvo-
vale za tempeljske blagoslove?

3. Kako naj zahtevam tempelj-
ske blagoslove?

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