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Kako velika  
bo vaša radost

Le malo je prijetnejših in daljših radosti v življe
nju, kot je védenje, da ste drugim pomagali, da 
so v srcu sprejeli obnovljeni evangelij Jezusa 

Kristusa. Takšno radost ima lahko vsak član Cerkve. 
Ko smo se krstili, smo obljubili, da bomo »Božje priče 
ob vsakem času in v vsem in na vsakem kraju, kjer bi 
utegnili biti, prav do smrti, da [nas] bo Bog lahko od
kupil in [bomo] prišteti k tistim od prvega vstajenja, da 
[bomo] imeli večno življenje« (Moz 18:9).

Vsi člani sprejmejo del naročila, ki je bilo dano 
Cerkvi, naj evangelij Jezusa Kristusa ponesejo v svet,  
kjer in kakor dolgo že živijo. Gospod je jasno rekel,  
da nas pošilja, da bomo pričevali in svarili ljudi in da  
je prav, da vsak, ki je bil posvarjen, posvari bližnjega 
(gl. NaZ 88:81). Redni misijonarji naj bi imeli moč, da 
poučujejo tiste, ki še niso člani Cerkve. Člani Cerkve 
naj bi imeli moč, da najdejo tiste, ki jih je Gospod pri
pravil, da jih bodo misijonarji poučevali.

Udejanjati moramo vero, da je Gospod ljudi okrog 
nas pripravil, da se jih bo poučevalo. On ve, kdo to  
so in kdaj so pripravljeni, in lahko nas vodi do njih  
z močjo Svetega Duha in nam da besede, s katerimi 
jih povabimo, da se jih začne poučevati. Obljuba, ki 
jo je Gospod dal nekemu misijonarju leta 1832, je tudi 
obljuba, ki jo daje nam, ko nam naroča, naj poiščemo 

ljudi, ki so pripravljeni za poučevanje misijonarjev. De
jal je, da mu bo poslal Tolažnika, ki ga bo učil o resnici 
in poti, po kateri naj hodi; in če bo zvest, ga bo spet 
okronal s snopi (gl. NaZ 79:2–3).

Obljubljena nam je velika radost, če bomo člani kot 
zvesti misijonarji v srcu predani misijonarskemu delu:

»In sedaj, če bo vajina radost velika nad eno dušo, ki 
sta mi jo pripeljala v kraljestvo mojega Očeta, kako veli
ka bo vajina radost, če mi bosta pripeljala veliko duš!

Glejta, pred seboj imata moj evangelij in mojo skalo 
in mojo odrešitev.

Prosita Očeta v mojem imenu, v veri, verujoč, da bos
ta prejela, in imela bosta Svetega Duha, ki razodeva vse, 
kar človeški otroci potrebujejo.« (gl. NaZ 18:16–18)

Poleg Svetega Duha, ki nam bo pomagal prepoznati 
in povabiti tiste, ki so pripravljeni na poučevanje, je 
Gospod poklical in usposobil voditelje, da nas vodijo. 
Prvo predsedstvo je v pismu iz 28. februarja 2002 pou
darilo odgovornost do misijonarskega dela, ki jo imajo 
škofje in oddelki.1 S pomočjo svèta oddelka oziroma 
veje duhovniški izvršni odbor napravi misijonarski načrt 
za enoto. V tem načrtu so predlogi, kako člani lahko 
najdejo tiste, ki so pripravljeni na poučevanje misijonar
jev. V oddelku oziroma veji se nekoga pokliče za vodjo 
misijonarstva. Ta vodja misijonarstva je v tesnih stikih  

S p o r o č i l o  p r v e g a  p r e d S e d S t v a  –  f e b r u a r  2 0 1 1

predsednik  
Henry B. Eyring

prvi svetovalec Prvega 
predsedstva



2

z rednimi misijonarji in njihovimi raziskovalci.
Veliko je načinov, na katere lahko bolje izpolnjujete 

svojo obveznost, da pomagate najti ljudi, ki jih bodo 
misijonarji poučevali. Najpreprostejši način bo najboljši.

Molite, da vas bo vodil Sveti Duh. Govorite s krajev
nimi voditelji in misijonarji in jih prosite za predloge ter 
jim obljubite svojo pomoč. Spodbujajte tiste, ki z vami 
sodelujejo pri tem delu. In s tem, kar delate in rečete, 
vselej pričujte, da Jezus je Kristus in da Bog odgovarja 
na molitve.

Pričujem, da vas bo Sveti Duh vodil k tistim, ki iščejo 
resnico, če boste molili in delali, da bi prejeli vodstvo. In 
iz izkušenj vem, da se boste vselej radostili s tistimi, ki se 
odločijo evangelij sprejeti v srce in nato vztrajajo v veri.

OpOmba
1. Gl. News of the Church: Ward and Branch Missionary Work  

Emphasized,  Liahona, avg. 2002, str. 4.

Nauki tEga sporočila

•	 Teaching, No Greater Call nam naroča, naj spodbu
jamo te, ki jih učimo, naj si zadajo cilje, ki jim bodo 
pomagali živeti po načelih, ki so jih spoznali (gl.  
str. 159). Z družino premislite o tem, da bi prepoznali 
blagoslove misijonarskega dela, ki jih omenja pre
dsednik eyring, in če boste navdihnjeni, družinskim 
članom predlagajte, naj si zadajo cilje za oznanjanje 
evangelija.

•	 Pomislite,	kako	bi	se	z	družino	v	kratkem	spomnili	
čim več načinov, kako bi oznanjali evangelij, pri če
mer bi imeli v mislih nasvet predsednika eyringa, da 
je najpreprostejši način najboljši. več o takšnem »bra
instormingu« lahko izveste v priročniku Teaching, No 
Greater Call na 160. strani. 

MladiNa
Številni misijonarji v mojem življenju
Elizabeth s. stiles

Ko sem prvo nedeljo prišla v cerkev, sem tam prepoz
nala ljudi, s katerimi sem odraščala in ki sem jih poz

nala v soseski. videla sem eno svojih najboljših prijateljic 
iz šole, tajnici iz osnovne in srednje šole, neko dekle, do 
katere v preteklosti nisem bila ravno prijazna, in celo 

nekega fanta, v katerega sem se nekoč zaljubila.
vsak od teh posameznikov se me je za vedno do

taknil. Moja najboljša prijateljica je bilo dekle velike 
integritete in zaradi nje sem se odločila, da bom Cerkev 
bolje spoznala. tajnici, ki sta se me spomnili iz šole, sta 
mi pomagali, da sem spoznala, da sem pomembna. od 
dekleta, ki me je navzlic mojemu, v preteklosti več kot 
neprijaznemu obnašanju sprejelo, sem se učila božje 
ljubezni in dobrotljivosti. fant moje zgodnje najstniške 
ljubezni mi je bil lep zgled; prepoznala sem njegovo luč 
in sem hotela biti v njegovi bližini.

Zaradi teh izkušenj sem spoznala, da me je nebeški 
oče, že preden sem spoznala misijonarje, pripravil na 
to, da sem sprejela evangelij, in sicer tako, da so bili 
okrog mene njegovi ljudje. od njih sem se naučila, da 
imajo lahko majhne stvari, ki jih delamo, velik vpliv. Še 
pomembneje pa je, da sem spoznala, da se misijonarsko 
delo začne z menoj.

otroci
Evangelij – dar, ki ga je treba razdajati

beseda evangelij pomeni vse nauke in uredbe, ki so 
nam jih dali Jezus Kristus in njegovi preroki. evangelij je 
kot košara, ki jo nebeški oče napolni z darovi. te darove 
lahko razdajate ljudem. Komu lahko prinesete dar 
evangelija?

preberite vsakega od naslednjih verzov iz svetih 
spisov in napravite seznam ali narišite darove, ki jih 
vključuje evangelij.

1. JakK 5:14–15
2. Moz 16:6–7
3. 3 Ne 18:1–10
4. NaZ 20:72–73
5. NaZ 33:16
6. NaZ 89:4, 18–21
7. NaZ 132:46
8. NaZ 137:10
9. NaZ 138:32–34
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prerok Joseph Smith je Društvo 
za pomoč ustanovil kot bistveni 

del Cerkve. Kot predsedstvo upa
mo, da vam lahko pomagamo do 
razumevanja, zakaj je Društvo za 
pomoč v vašem življenju bistvene
ga pomena.

Vemo, da so ženske Nove zaveze 
izkazale vero v Jezusa Kristusa in 
sodelovale pri njegovem delu. Od
lomek iz Evangelija po Luku 10:39 
pripoveduje o Mariji, ki je sedela 
pri Jezusovih nogah in poslušala 
njegovo besedo. V Evangeliju po 
Janezu 11:27 Marta pričuje o Kristu
su: »Odgovorila mu je: ’Da Gospod. 
Trdno verujem, da si ti Mesija, Božji 
Sin, ki prihaja na svet.’« Odlomek  
iz Apostolskih del 9:36, 39 govori  
o učenki, »ki ji je bilo ime Tabíta; 
[…] bila je polna dobrih del. […] 
Obstopile so ga vdove […]; razka
zovale so mu halje in obleke, ki jih 
je bila sešila.« Fojba iz Pisma Rimlja
nom 16:1–2 je služila v cerkvi in bila 
»v pomoč mnogim«.

Ti vzorci sreče, pričevanja in 
služenja so se v cerkvi poslednjih 
dni nadaljevali in so svoj uradni 
glas dobili v organizaciji Društva 
za pomoč. Julie B. Beck, generalna 
predsednica Društva za pomoč, je 
učila: »Prav kakor je Odrešenik pro
sil Marijo in Marto iz Nove zaveze, 
naj sodelujeta pri njegovem delu, 

obnova vsega
Preučite gradivo in se o njem ustrezno pogovorite s sestrami, ki jih obiskujete. Uporabite 
vprašanja, s katerimi boste sestre okrepili in zaradi katerih bo Društvo za pomoč postalo 
dejavni del vašega življenja.
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se ženske tega razdobja uradno 
prosi, naj sodelujejo pri Gospodo
vem delu. […] Organizacija Društvo 
za pomoč je leta 1842 mobilizira
la skupno moč žensk in njihovih 
konkretnih zadolžitev, zato da so 
sodelovale pri gradnji Gospodove
ga kraljestva.« 1 

Svoje delo opravljamo, če se os
redotočamo na namene Društva za 
pomoč: če smo vernejše in pravič
nejše, če krepimo družino in dom 
ter poiščemo ljudi v stiski in jim 
pomagamo.

Pričujem, da je Društvo za po
moč ustanovil Bog, zato da bi po
magalo pri odrešenju. Vsaka sestra 
Društva za pomoč igra bistveno 
vlogo pri izvajanju tega svetega 
dela.
Sestra H. Allred, prva svetovalka  
generalnega predsedstva Društva  
za pomoč

Iz svetih spisov
Jl 2:28–29; Lk 10:38–42; Ef 1:10

Iz naše zgodovine
Sestra Julie B. Beck je učila,  

da »nam je prerok Joseph Smith 
povedal, da je Društvo za pomoč 
uradni del obnove«.2 Postopek ob
nove se je začel s Prvim videnjem 
leta 1820 in se nadaljeval vrstico  
za vrstico, nasvet za nasvetom  

(gl. NaZ 98:12). Ko je bilo Društvo 
za pomoč 17. marca 1842 uradno 
ustanovljeno, je prerok ženske učil  
o njihovem pomembnem mestu  
v obnovljeni Cerkvi. Rekel je: »Cer
kev ni bila popolnoma organizirana, 
vse dokler niso bile tako organizira
ne ženske.« 3

OpOmbe
1. Julie B. Beck, Fulfilling the Purpose of  

Relief Society,  Liahona, nov. 2008, str. 108.
2. Julie B. Beck, Fulfilling the Purpose of  

Relief Society, str. 108.
3. Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph Smith, 2007, str. 451.
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Kaj lahko naredim?
1. Kako bom ta mesec pomagala 
sestram, da bom ponazarjala 
vero učenke Jezusa Kristusa?

2. Katere nauke obnovljenega 
evangelija bom preučevala,  
da si bom ta mesec krepila 
pričevanje?

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


