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Družina in prijatelji  
za večno

K jer koli živite, imate prijatelje, ki iščejo večjo 
srečo, ki ste jo našli vi, ker živite po obnovlje-
nem evangeliju Jezusa Kristusa. Te sreče morda 

ne morejo opisati z besedami, lahko pa jo prepoznajo, 
ko jo vidijo v vašem življenju. Navdušeni bodo hoteli 
spoznati vir te sreče, zlasti ko bodo videli, da se soočate 
s preizkušnjami, kakor se oni sami.

Srečo občutite, ker spolnjujete Božje zapovedi. To 
je obljubljeni sad življenja po evangeliju (gl. Moz 2:41). 
Gospodovih zapovedi zvesto ne izpolnjujete zato, da bi 
vas drugi videli, vendar tiste, ki vašo srečo opazujejo, 
Gospod pripravlja, da bodo slišali dobre novice o evan-
gelijski obnovi.

Blagoslovi, ki so vam bili dani, vam prinašajo obvez-
nosti in čudovite priložnosti. Kot učenci, ki so z Jezu-
som Kristusom sklenili zavezo, ste drugim dolžni dati 
priložnost, da najdejo večjo srečo, zlasti prijateljem in 
družinskim članom.

Gospod je videl vašo priložnost in vašo dolžnost 
opisal v naslednji zapovedi, v kateri pravi, da je prav, da 
vsak, ki je bil posvarjen, posvari bližnjega (gl. NaZ 88:81).

Gospod napravi, da to zapoved lažje spolnjujemo, 
tako da nas v srcu spremeni, ko sprejmemo in živimo 
evangelij Jezusa Kristusa. Posledično se vaša ljubezen 
do drugih poglablja, kakor tudi vaša želja, da bi bili oni 
enako srečni, kakor ste vi.

En primer takšne spremembe je, kako pozdravljate 
priložnost, da bi pomagali pri Gospodovem misijo-
narskem delu. Redni misijonarji kmalu spoznajo, da od 
resničnega spreobrnjenca lahko pričakujejo topel odziv 
na njihovo prošnjo za priporočena imena. Spreobrnje-
nec hrepeni po tem, da bi bili prijatelji in družinski člani 
deležni njegove sreče.

Ko oddelčni misijonski voditelj oziroma misijonarji 
prosijo za imena ljudi, ki bi jih poučevali, je to za vas 
velika pohvala. Vedo, da so vaši prijatelji videli vašo 
srečo, in zato so ti prijatelji pripravljeni na to, da poslu-
šajo o evangeliju in se ga odločijo sprejeti. In zaupajo, 
da boste takšni prijatelji, kakršne bodo potrebovali, ko 
bodo prišli v kraljestvo.

Ni se vam treba bati, da boste prijatelje izgubili, če 
boste misijonarje prosili, naj se srečajo z njimi. Imam 
prijatelje, ki so misijonarje zavrnili, vendar so se mi po 
številnih letih zahvalili, ker sem jim ponudil nekaj, za 
kar so vedeli, da je zame tako dragoceno. Prijateljstva 
lahko sklenete za večno, tako da ponudite evangelij, 
glede katerega vidijo, da vam je prinesel srečo. Nikoli 
ne zamudite priložnosti, da bi prijatelja in še posebej 
družinskega člana povabili, naj se odloči živeti po 
načrtu sreče.

Ni večje priložnosti za takšno povabilo kakor v 
templjih Cerkve. Gospod tam našim prednikom lahko 
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ponudi odrešilne uredbe, ki jih v življenju niso mogli 
prejeti. Na vas gledajo z ljubeznijo in v upanju. Gospod 
je obljubil, da bodo imeli priložnost, da bodo prišli v 
njegovo kraljestvo (gl. NaZ 137:7–8), in vam v srce vsa-
dil ljubezen do njih.

Številni ste, ko ste tempeljske uredbe ponudili dru-
gim, občutili radost, prav kakor takrat ko imena ljudi 
daste misijonarjem, da se bodo z njimi srečali. Celo več-
jo radost pa ste občutili, ko ste opravljali uredbe za svo-
je prednike. Preroku Josephu Smithu je bilo razodeto, 
da je naša večna sreča možna le, če svojim prednikom 
pot do tega blagoslova ponudimo preko namestniških 
tempeljskih uredb (gl. NaZ 128:18).

V božičnem času se v srcu obrnemo k Odrešeniku in 
k radosti, ki nam jo prinaša njegov evangelij. Hvaležnost 
mu najbolje izkažemo, ko to srečo ponudimo drugim. 
Hvaležnost se spremeni v radost, ko misijonarjem ponu-
dimo imena in ko imena svojih prednikov odnesemo v 
tempelj. Zaradi tega dokaza hvaležnosti se lahko ustva-
rijo prijateljstva in družine, ki trajajo večno.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Eyring pojasnjuje, da hvaležnost za 
Odrešenika lahko pokažemo tako, da o evangeliju 
govorimo z drugimi. S tistimi, ki jih poučujete, se lahko 
pogovarjate, kako vam je dar evangelija blagoslo-
vil življenje. Premislite, da bi jih povabili, naj v duhu 
molitve prepoznajo tiste, katerim bi radi podarili dar 
evangelija, in kako bi to lahko naredili.

OTROCI
Pričujte

Dar evangelija bi ta božič lahko podarjali tako, da 
prijatelju ali sosedu daste Mormonovo knjigo, v 

kateri je napisano vaše pričevanje. Pri svojih pripravah 
sledite naslednjim korakom:

1. Na list papirja narišite pravokotnik, velik približno 
enajst krat šestnajst centimetrov, nekdo od odraslih 
pa naj vam ga pomaga izrezati.

2. Na vrhu lista prilepite svojo sliko – bodisi risbo 
bodisi fotografijo.

3. Pod sliko napišite pričevanje.
4. Eden od odraslih naj vam list pomaga pritrditi na 

notranjo stran Mormonove knjige.

MLADINA
Ali lahko podarim Mormonovo 
knjigo?
Josh Arnett

V prvem letniku srednje šole je učitelj seminarja mo-
jemu razredu predlagal, naj prijateljem nečlanom 

damo Mormonove knjige. Čeprav sem bil izredno boječ, 
sem predlog sprejel.

Nekaj dni sem potreboval, da sem zbral pogum, ven-
dar sem naposled med odmorom za kosilo knjigo dal 
prijateljici Britny in ji na kratko pričeval. Britny se mi je 
za knjigo zahvalila.

Britny se je konec šolskega leta preselila, vendar sva 
ostala v stiku. Pripovedovala mi je o svoji novi šoli in 
kako so skoraj vsi njeni prijatelji člani Cerkve, vendar se 
z menoj ni nikdar pogovarjala nič duhovnega.

To se je spremenilo, preden sem šel na misijon. Od 
Britny sem prejel sporočilo, da ima zame veliko novico: 
nameravala se je krstiti in hotela se mi je zahvaliti, ker 
sem bil njen prijatelj in njen dober zgled.

Bog je vzel plahega petnajstletnika brez misijonarskih 
izkušenj in ga vodil, da je evangelij prinesel nekomu, za 
katerega je [Bog] vedel, da ga bo sprejel. Vem, da lahko 
vsi, če poslušamo Duha, najdemo okrog sebe ljudi, ki 
čakajo, da izvedo za obnovljeni evangelij. Vem, da se bo-
mo, če bomo pripomogli k temu, da bo h Gospodu prišel 
že en sam, v Očetovem kraljestvu z njim zelo radostili! 
(gl. NaZ 18:15)
Avtor živi v Washingtonu v ZDA.
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Božje poslanstvo Jezusa Kristusa: 
Edinorojeni Sin
Gradivo preučite v duhu molitve in prosite, da bi vedeli, o čem naj govorite. Kako vam bo 
razumevanje Odrešenikovega življenja in poslanstva poglobilo vero vanj in blagoslovilo 
tiste, nad katerimi bdite preko obiskujočega poučevanja? Več o tem na reliefsociety.lds.org.

Kaj lahko naredim?
1. Zakaj je pomembno, da razu-
mem vloge Jezusa Kristusa?

2. Kako se nam lahko vera 
poglobi zato, ker spolnjujemo 
zapovedi?
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vera, družina, pomoč

To je eno iz sklopa sporočil 
obiskujočih poučevanj, ki 

ponazarjajo vidike Odrešenikovega 
poslanstva.

Naš Odrešenik Jezus Kristus se 
imenuje edinorojeni Sin, ker je edini 
na zemlji, ki se je rodil človeški ma-
teri in nesmrtnemu Očetu. Po Bogu, 
svojem Očetu, je podedoval bo-
žanske moči. Po svoji materi Mariji 
je podedoval človeško stanje in je 
bil podvržen lakoti, žeji, utrujenosti, 
bolečini in smrti.1

Ker je Jezus Kristus Očetov 
Edinorojeni, je svoje življenje lahko 
predal in ga ponovno vzel. Sveti 
spisi učijo, da »preko Kristusove od-
kupne daritve« »prejmemo vstajenje« 
( JakK 4:11). Izvemo tudi, da bomo, 
če bomo le verjeli, v nesmrtnem 
obstoju vsi vstali v večno življenje 
(gl. NaZ 29:43).

Ko bomo v večji meri razumeli, 
kaj pomeni to, da je Jezus Očetov 
edinorojeni Sin, bomo bolj vero-
vali v Kristusa. Starešina D. Todd 
Christofferson iz zbora dvanajstih 
apostolov je dejal: »Vera v Jezusa 

Kristusa je prepričanje in gotovost, 
prvič, o njegovem statusu edino-
rojenega Božjega Sina, drugič, o 
njegovi neskončni odkupni daritvi, 
in tretjič, o njegovem dobesed-
nem vstajenju.« 2 Sodobni preroki 
pričujejo: »[ Jezus Kristus] je bil [...] 
edinorojeni Sin v mesu, Odkupitelj 
sveta.« 3

Iz svetih spisov
Jn 3:16; NaZ 20:21–24; Moses 

5:6–9

Iz naše zgodovine
V Novi zavezi beremo o ženskah, 

imenovanih in neimenovanih, ki so 
verjele v Jezusa Kristusa, se učile 
njegovih naukov in jih živele ter pri-
čevale o njegovem delovanju, čude-
žih in veličini. Te ženske so postale 
vzorne učenke in pomembne priče 
o odrešitvi.

Na primer, Marta je močno pri-
čevala o Odrešenikovi božji naravi, 
ko mu je rekla: »Verujem, da si ti 
Mesija, Božji Sin, ki prihaja na svet.« 
( Jn 11:27)

Med prvimi pričami o Odreše-
nikovi božji naravi sta bili njegova 
mati Marija in njena sestrična Eliza-
beta. Marija je kmalu po tem, ko se 
ji je prikazal angel Gabriel, obi-
skala Elizabeto. Brž ko je Elizabeta 
zaslišala Marijin pozdrav, je »postala 
polna Svetega Duha« (Lk 1:41) in je 
pričevala, da bo Marija postala mati 
Božjega Sina.
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