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Ljubezen doma – 
PREROKOV NASVET

Blagoslovljeno družinsko življenje
»Potem, ko smo že veliko poskusili in se veliko  

potepali ter videli, kako minljiv in včasih površinski 
je velik del sveta, smo še bolj hvaležni za privilegij, 
da smo del nečesa, na kar se lahko zanesemo –  
dom in družino in vdanost ljubljenih. Spoznamo,  
kaj pomeni to, da nas povezuje dolžnost, spoštovanje 
in pripadnost. Spoznamo, da nič ne more popolno-
ma nadomestiti blagoslovljenih odnosov družinskega 
življenja.« 1

Izkazujmo ljubezen
»Svojega otroka pohvalite in ga objemite; večkrat  

recite »Rad(-a) te imam«; vselej se zahvaljujte. Nikoli  
ne dopustite, da težava, ki jo morate rešiti, postane  
pomembnejša od osebe, ki naj bi ji izkazali ljubezen. 
Prijatelji se odselijo, otroci odrastejo, ljubljeni umrejo. 
Tako zelo lahko je imeti ljudi za samoumevne do dne, 
ko jih ni več v našem življenju in ko nam ostane le 
občutek »kaj če« in »ko bi le«. […]

Veselimo se življenja, poiščimo radost v potovanju 
ter prijateljem in družini izkažimo ljubezen. Nekoč se 
nam bodo dnevi iztekli. Ne odlašajmo s tem, kar je 
najpomembnejše.« 2

Izkazujmo ljubezen
»Bratje, s svojo ženo ravnajmo dostojanstveno in 

spoštljivo. Ona je naša večna sopotnica. Sestre, spoštuj-
te svojega moža. Slišati mora dobro besedo. Potrebuje 
prijateljski nasmeh. Potrebuje topli izraz prave ljubezni. 

Tistim, ki ste starši, rečem, izkazujte ljubezen otro-
kom. Veste, da jih imate radi, toda poskrbite, da bodo 
to vedeli tudi oni. Tako dragoceni so. To jim pokažite. 
Kličite k nebeškemu Očetu za pomoč, ko boste vsak 
dan skrbeli za njihove potrebe in ko se boste soočali 
z izzivi, ki neizogibno pridejo s starševstvom. Pri njiho-
vi vzgoji potrebujete več kot le svojo modrost.« 3

Izražajmo ljubezen
»Starši, otrokom izkazujte ljubezen! Molite zanje, da se 

bodo lahko uprli zlu sveta. Molite, da bodo poglabljali 
svojo vero in pričevanje. Molite, da si bodo v življenju 
prizadevali za dobroto in služenje.

Otroci, vaši starši naj vedo, da jih imate radi. Povejte 
jim, kako zelo cenite vse, kar so in še delajo za vas.« 4

Kaj je najpomembnejše
»Tisto, kar je najpomembnejše, skoraj vedno vključuje 

ljudi okoli nas. Pogosto domnevamo, da gotovo vedo, 
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kako jih imamo radi. Vendar ne bi smeli nikoli dom-
nevati; morali bi jim pokazati. William Shakespeare je 
napisal: »Tisti, ki svoje ljubezni ne pokažejo, ne ljubijo.« 
Nikoli ne bomo obžalovali izrečenih prijaznih besed 
oziroma izkazane naklonjenosti. Pač pa bomo obžalo-
vali, če bomo takšne stvari zanemarili v svojem odnosu 
s tistimi, ki nam pomenijo največ.« 5

Približajmo nebesa
»Družino in dom naj navda ljubezen: medsebojna lju-

bezen, ljubezen do evangelija, ljubezen do bližnjega in 
ljubezen do Odrešenika. Tako bodo nebesa malo bližje, 
tukaj na Zemlji.

Da bi naš dom postal zatočišče, kamor se bodo dru-
žinski člani hoteli vračati!« 6

Molitev za družine
»Ker je družinska enota v današnjem svetu napadena 

in se stvari, ki so dolgo veljale za svete, zdaj zasmehuje, 
te prosimo Oče, da bomo kos izzivom, s katerimi se so-
očamo, da bomo trdno zagovarjali resnico in pravičnost. 
Naj bo naš dom zatočišče miru, ljubezni in duhovnosti!« 7

OPOMBE
1. A Sanctuary from the World, Worldwide Leadership Training  

MeetingSvetovno usposabljanje voditeljev, 9. feb. 2008, str. 29.
2. Joy in the Journey, (konferenca za ženske na Univerzi Brighama  

Younga, 2. maj 2008), http://ce.byu.edu/cw/womensconference/ 
archive/transcripts.cfm. 

3. Abundantly Blessed, Liahona, maj 2008, str. 112.
4. Until We Meet Again, Liahona, maj 2009, str. 113.
5. Finding Joy in the Journey, Liahona, nov. 2008, str. 86.
6. A Sanctuary from the World, str. 30–31.
7. Posvetitvena molitev za Tempelj Gila Valley v Arizoni, 23. maj 2010,  

v The Gila Valley Arizona Temple: Wilt Thou Hallow This House, 
Church News, 29. maj 2010, str. 5.

NAUK SPOROČILA

»Pri tej dejavnosti naj učitelj predstavi vprašanje oziro-
ma okoliščine in da učencem malo časa, da prosto predla-
gajo rešitve oziroma zamisli.« (Teaching, No Greater Call, 
1999, str. 160) Ko boste z družinskimi člani ta članek brali, 
jih prosite, naj bodo pozorni na nasvet oziroma zamisli, ki 
so nanje naredile vtis. Družinski člani lahko nato predla-
gajo, kako bi ljubezen doma še bolj izražali. Razmislite o 

tem, da bi družinske člane prosili, naj te zamisli ponovijo 
pri naslednjem družinskem večeru.

MLADI
Mama naju je rešila
Patricia Auxier

Ko sem bila stara šest let, sva z mlajšo sestrico gledali 
košarkarsko tekmo najine starejše sestre. Oče je 

odšel in nato sva se odločili, da bi šli radi domov z njim, 
zato sva v dežju stekli za njim. Ko ga nisva mogli najti, 
sva se vrnili v telovadnico, da bi šli domov z mamo, toda 
ko sva prišli v telovadnico, v zgradbi ni bilo nikogar več.

Spominjam se, kako sem se stiskala k podboju in po-
skušala mlajšo sestrico in sebe obvarovati pred dežjem 
in molila, da bi nekdo prišel. Spominjam se, da sem nato 
slišala, kako so se vrata našega rdečega kombija zaprla 
in da sva stekli proti zvoku. Nato se je zgodil eden mo-
jih najbolj živih otroških spominov: kako naju je mama 
objela, »kakor koklja zbere svoja piščeta pod peruti« 
(3 Ne 10:4). Mama naju je rešila in nikoli se nisem poču-
tila varneje, kot sem se takrat.

Ko pomislim na vpliv, ki ga je imela mama name, 
vidim, da me je njeno življenje usmerjalo k Odrešeniku, 
in pokazala mi je, kaj pomeni dvigati roke, ki so pove-
šene in krepiti slabotna kolena (gl. NaZ 81:5). Zanašala 
se je na Jezusa Kristusa, ki ji je dajal moč, ki je presegala 
njeno (gl. hvalnico »Lord, I Would Follow Thee«, Hymns, 
str. 220).

OTROCI
Ustvarimo vesel dom

Predsednik Monson predlaga nekaj načinov, kako 
lahko ustvarimo srečnejši dom. Preglejte članek in 

poiščite načine, kako lahko z družino ustvarite sreč-
nejši dom.

Vsakič, ko najdete nekaj, kar bi lahko naredili, to 
zapišite. Poiščite vsaj pet načinov, kako bi lahko ustvarili 
srečnejši dom, ter narišite hišo in v njej svojo družino.
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Eliza R. Snow, druga generalna 
predsednica Društva za pomoč,  

je učila: »V starodavni časih je apos-
tol Pavel govoril o svetih ženskah. 
Naloga vsake od nas je, da je sveta 
ženska. Če bomo svete ženske, bo-
mo imele visoke cilje. Čutile bomo, 
da smo poklicane, da opravljamo 
pomembne naloge. Nobena ni izvze-
ta. Nobena sestra ni tako osamljena 
in njen vpliv tako majhen, da ne bi 
mogla veliko narediti pri ustvarjanju 
Božjega kraljestva na Zemlji.« 1

Sestre, nismo osamljene, niti ni 
naš vpliv majhen. S tem, ko sprej-
memo dar članstva v Društvu za 
pomoč, postanemo del tistega, kar 
je prerok Joseph Smith opisal kot 
društvo, »ločeno od vsega zla sveta 
— izjemno, krepostno in sveto« 2.

Društvo nam s priložnostmi za 
vodenje, služenje in učenje poma-
ga, da si krepimo vero in duhov-
no rastemo. S služenjem se nam 
odprejo nove razsežnosti. Duhovno 
rastemo ter se nam okrepi občutek 
pripadnosti, istovetnosti in pozitivne 
samopodobe. Spoznamo, da je ves 
namen evangelijskega načrta ta, da 
vsaki od nas nudi priložnost, da bi 
uresničile vse svoje zmožnosti.

Društvo za pomoč nam pomaga, 

Društvo svetih žensk
Sporočilo preučite in se o njem ustrezno pogovorite s sestrami, ki jih obiskujete. Zastavite tista vprašanja,  
ki bodo sestre okrepila in zaradi katerih bo Društvo za pomoč dejavni del vašega življenja.
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da se pripravimo na tempeljske  
blagoslove, da spoštujemo zaveze,  
ki jih sklenemo, in da si prizadevamo 
za Sionovo stvar. Društvo za pomoč 
nam pomaga razviti vero in osebno 
pravičnost, krepiti družine in iskati  
ter pomagati pomoči potrebnim.

Delo Društva za pomoč je sveto, 
izvajanje svetega dela pa v nas 
ustvarja svetost.
Silvia H. Allred, prva svetovalka 
generalnega predsedstva Društva  
za pomoč

Iz svetih spisov:
2 Mz 19:5; Ps 24:3–4; 1 Tes 4:7; 

Tit 2:3–4; NaZ 38:24; 46:33; 82:14; 
87:8; gl. Moses 7:18

Iz naše zgodovine
Ko je prerok Joseph Smith govoril 

ženskemu Društvu za pomoč iz 
Nauvooja, je poudaril svetost in 
pojasnil, da imajo sestre, ko pos-
tanejo čiste in svete, na svet viden 
vpliv. Pojasnil je: »Krotkost, ljubezen, 
čistost — to bi vas moralo poveliče-
vati. […] Društvo […] bo imelo moč 
zapovedovati kraljicam v svoji sredi. 
Kralji in kraljice sveta se bodo prišli 
priklonit v Sion.« Sestre Društva za 
pomoč, ki živijo po zavezah, upra-
vičeno ne pričakujejo spoštovanja le 

od plemenitih ljudi, ampak kot jim 
je Joseph obljubil, da »če se boste 
izkazale vredne svojih privilegijev, 
ne bo ovir, da angeli ne bi bili vaši 
družabniki« 3.

Sestre, ki so sodelovale pri služe-
nju in reševanju drugih, so posta-
le čiste greha. Lucy Mack Smith, 
prerokova mati, je povedala, koliko 
dobrega bi Društvo za pomoč lahko 
naredilo: »Druga drugo moramo ce-
niti, druga nad drugo bdeti, tolažiti 
in prejeti poduk, da bomo v nebe-
sih vse lahko sedele skupaj.« 4

OPOMBE
1.  Eliza R. Snow, nagovor z naslovom Woman’s 

Exponent, 15. sept. 1873, str. 62.
2.  Joseph Smith, v History of the Church, 4:570.
3.  Joseph Smith, v History of the Church, 4:605, 

str. 606.
4. Lucy Mack Smith, v Relief Society, Minute 

Book, mar. 1842–mar. 1844, dnevniški zapis 
24. mar. 1842, Knjižnica cerkvene zgodovine, 
str. 18–19.
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Kaj lahko naredim?
1. Kako sestram, nad katerimi 
bdim, pomagam, da si zadajo  
in dosežejo »visoke cilje«?

2. Kaj delam, da bo moje živ-
ljenje »izjemno, krepostno in 
sveto«?

Več o tem si lahko preberete na 
www.reliefsociety.lds.org.


