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Gospodu služite z 
ljubeznijo

Gospod Jezus Kristus je učil: »Kdor namreč hoče 
rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa 
izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi 

evangelija, ga bo rešil.« (Lk 9:24)
»Verjamem,« je dejal predsednik Thomas S. Monson, 

»da nam Odrešenik govori, da ima naše življenje le malo 
smisla, če ga ne izgubimo v služenju. Tisti, ki živijo le 
zase, se slednjič iztrošijo in v prenesenem pomenu svo-
je življenje izgubijo, medtem ko tisti, ki sebe izgubijo v 
služenju, rastejo in uspevajo – in dejansko svoje življe-
nje rešijo.« 1

Predsednik Monson z naslednjimi primeri svojega 
služenja svete iz poslednjih dni opominja, da Gospo-
dove roke in blagoslovi večnosti čakajo tiste, ki zvesto 
služijo.

Služenje v templju
»S tem, ko opravljamo namestniške uredbe za tiste, ki 

so odšli na drugo stran tančice, zelo služimo. V številnih 
primerih tistih, za katere delo izvajamo, ne poznamo. 
Ne pričakujemo zahvale, niti nimamo jamstva, da bodo 
to, kar ponujamo, sprejeli. Vendar služimo in pri tem 
dobivamo to, česar nam ne da nobeno drugo prizade-
vanje: dobesedno postajamo odrešeniki na gori Sion. 
Prav kakor je Odrešenik za nas dal svoje življenje kot 

namestniško žrtev, tako mi v majhni meri delamo isto, 
ko opravljamo namestniško delo v templju za tiste, ki 
drugače ne morejo napredovati, če zanje nečesa ne 
naredi nekdo od nas tukaj na zemlji.« 2

Smo Gospodove roke
»Bratje in sestre, okrog nas so ljudje, ki potrebujejo 

našo pozornost, spodbudo, podporo, tolažbo, prijaznost 
– naj so to družinski člani, prijatelji, znanci ali tujci. Tu 
na zemlji smo Gospodove roke in naročeno nam je bilo, 
naj njegovim otrokom služimo in jih bodrimo. Potrebuje 
vsakega od nas. [...] Služenje, h kateremu je bil poklican 
vsak od nas, je služenje Gospodu Jezusu Kristusu.« 3

Služiti v Odrešenikovi senci
»Vstali Gospod je v Novem svetu izjavil: ʻVeste, kar 

morate delati v moji cerkvi; kajti dela, katera ste mene 
videli delati, delajte tudi vi; kajti to, kar ste mene videli 
delati, delajte tudi vi.ʼ[3 Ne 27:21]

Druge blagoslavljamo, ko služimo v senci ʻ[ Jezusa] iz 
Nazareta, ki [je...] hodil [...] iz kraja v kraj ter delal dobra 
delaʼ. [Apd 10:38] Bog, blagoslovi nas, da bomo našli 
radost v služenju Očetu v nebesih, ko služimo njegovim 
otrokom na zemlji.« 4
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Potreba po služenju
»Imeti moramo priložnost za služenje. V duhu molitve 

lahko iščemo načine, da pomagamo tistim članom, ki 
niso več dejavni ali ki ostajajo v ozadju in se k ničemur 
ne zavežejo. Če jih prosimo, naj služijo na nekem mes-
tu, je morda to spodbuda, ki jo potrebujejo, da zopet v 
celoti postanejo dejavni. Toda tisti voditelji, ki bi v tem 
smislu lahko pomagali, to včasih delajo nevoljno. Mo-
ramo se zavedati, da se ljudje lahko spremenijo. Slabe 
navade lahko opustijo. Prestopkov se lahko pokesajo. 
Vredno lahko izvajajo duhovništvo. In Gospodu lahko 
služijo marljivo.« 5

Ali delamo vse, kar bi morali?
»Bratje, svet potrebuje našo pomoč. Ali delamo vse, 

kar bi morali? Ali pomnimo besede predsednika Johna 
Taylorja: ʻČe ne poveličate svojega poklica, boste pred 
Bogom odgovorni za tiste, ki bi jih rešili, če bi svoje 
dolžnosti opravljali.ʼ [Teachings of Presidents of the 
Church: John Taylor (2001), str. 164] Utrditi moramo no-
ge, prijeti roke, spodbuditi misli, navdihniti srca in rešiti 
duše. Čakajo vas blagoslovi večnosti. Imate privilegij, 
ne da ste opazovalec, temveč udeleženec na odru [...] 
služenja.« 6

OPOMBE
1. Kaj sem danes za koga naredil?, Liahona, nov. 2009, str. 85.
2. Until We Meet Again, Liahona, maj 2009, str. 113–114.
3. Kaj sem danes za koga naredil?, str. 86, 87.
4. The Savior’s Call to Serve, Liahona, avg. 2012, str. 5.
5. See Others as They May Become, Liahona, nov. 2012, str. 68.
6. Willing and Worthy to Serve, Liahona, maj 2012, str. 69.
7. Teaching, No Greater Call: A Resource Guide for Gospel Teaching 

(1999), str. 12

NAUK SPOROČILA

»Če imate Kristusovo ljubezen, boste bolje priprav-
ljeni na poučevanje evangelija. Navdihnjeni boste, da 
boste drugim pomagali spoznati Odrešenika in mu 
slediti.« 7 Premislite o tem, da bi molili za to, da bi bili 
bolj dobrotljivi do tistih, ki jih obiskujete. Ko boste do 
njih čutili vse več Kristusove ljubezni, boste na smiselne 
načine lahko bolje služili tako Gospodu kot tistim, ki jih 
učite.

MLADINA
Poletje služenja
Elizabeth Blight

Neko poletje sem čas preživela v tujini, kjer sem 
delala z otroki s posebnimi potrebami. Ko sem se z 

otroki srečala prvič, sem bila izredno živčna. Nisem go-
vorila njihovega jezika, vendar sem zaupala, da me bo 
Duh pri našem druženju vodil. Ko sem vsakega otroka 
bolje spoznala, sem ugotovila, da jezik ni ovira za ljube-
zen. Z otroki sem se igrala, se z njimi smejala in ustvar-
jala in si nisem mogla pomagati, da do njih ne bi čutila 
popolne ljubezni. Uzrla sem ljubezen, ki jo nebeški Oče 
čuti do svojih otrok, radosti, ki mi je navdajala srce, pa 
ni moč opisati.

Kadar služim, ne čutim ljubezni le do tistih, katerim 
služim, temveč tudi do nebeškega Očeta. Resnično sem 
spoznala, da takrat, »ko služite soljudem, le Bogu slu-
žite« (Moz 2:17). Namen mojega služenja, naj je šlo za 
velike dobrodelne projekte ali majhna prijazna dejanja, 
je bilo slavljenje Boga (gl. Mt 5:16). Upam, da bodo 
ljudje s tem, ko jim služim, prepoznali mojo ljubezen do 
nebeškega Očeta in Kristusovo luč, ki gori v meni.
Avtorica živi v Virginiji v ZDA.

OTROCI
Vezi ljubezni

Eden od odraslih naj vam pomaga odrezati ose-
mindvajset papirnatih trakov; vsak naj bo širok pri-

bližno dva centimetra in pol, dolg pa dvajset centimetrov.  
Vsak dan v tem mesecu nekomu služite, da mu boste  
tako pokazali, da ga imate radi. Staršem lahko pomaga-
te počistiti dom ali napišete prijazno sporočilo sosedu.

Na enega od papirnatih trakov napišite, kako ste 
služili, nakar konca zlepite skupaj, da bo nastal obroček. 
Obročke lahko povežete, tako da en konec papirnate-
ga traku potegnete skozi obroček od prejšnjega dne, 
preden konca novega obročka zlepite. Opazujte, kako 
se vaše vezi ljubezni podaljšujejo! Svojo verigo služe-
nja lahko podaljšujete tudi potem, ko se bo februar 
zaključil.
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vera, družina, pomoč

To je eno od vrste sporočil obiskujočega 
poučevanja, ki ponazarja vidike 
Odrešenikovega poslanstva.

Jezus Kristus, dobri pastir, je učil:
Kdo izmed vas, ki ima sto 

ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti 
devetindevetdesetih v puščavi in 
gre za izgubljeno, dokler je ne 
najde? [...]

Povem vam: Prav takó bo v nebe-
sih večje veselje nad enim grešni-
kom, ki se [pokesa].« (Lk 15:4, 7)

Ko enkrat razumemo, da je Jezus 
Kristus dobri pastir, si še bolj želimo 
slediti njegovemu vzoru in služiti 
ljudem v stiski. Jezus je rekel: »Jaz 
sem dobri pastir in poznam svoje in 
moje poznajo mene. [...] Svoje živ-
ljenje dam za ovce.« ( Jn 10:14–15) 
Zaradi Kristusove odkupne darit-
ve nihče od nas nikoli ne bo tako 
izgubljen, da ne bi mogel najti poti 
domov (gl. Lk 15).

Predsednik Thomas S. Monson 
je dejal: »Odgovorni smo skrbeti za 
čredo. [...] Vsak od nas naj sprejme 
priložnost za služenje.« 1

Božansko poslanstvo Jezusa 
Kristusa: dobri pastir
Gradivo preučite v duhu molitve in prosite, da bi izvedeli, 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. 

Iz svetih spisov
Ps 23; Iz 40:11; Moz 26:21

Iz naše zgodovine

Elizabeth Ann Whitney, ki je bila 
prisotna na prvem sestanku 

Društva za pomoč, je takole govori-
la o svoji spreobrnitvi leta 1830: »Brž 
ko sem slišala evangelij, kakor so ga 
pridigali starešine, sem vedela, da je 
to glas Dobrega pastirja.« 2 Elizabeth 
je sledila glasu Dobrega pastirja in 
se krstila ter bila potrjena.

Tudi mi lahko slišimo glas Dob-
rega pastirja in drugim povemo za 
njegove nauke. Predsednik Monson 
je dejal: »Tu na zemlji smo Gospo-
dove roke in naročeno nam je, naj 
njegovim otrokom služimo in jih 
bodrimo.« 3

Prav kakor pastir poišče izgublje-
no ovco, starši lahko iščejo otroka, 
ki je zataval. Predsednik James E. 
Faust (1920 – 2007), drugi svetova-
lec v Prvem predsedstvu, je dejal: 
»Vam, staršem, ki ste strtega srca, 

ki ste pravični, marljivi in svoje 
otroke učite v duhu molitve, pra-
vimo: Dobri pastir bdi nad njimi. 
Gospod vašo hudo žalost pozna 
in jo razume. Obstaja upanje.« 4

OPOMBE
1. Thomas S. Monson, Heavenly Homes, Fo-

rever Families, Liahona, junij 2006, str. 70.
2. Elizabeth Ann Whitney, Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), str. 128.

3. Thomas S. Monson, Kaj sem danes za koga 
naredil?, Liahona, nov. 2009, str. 86.

4. James E. Faust, Dear Are the Sheep That 
Have Wandered, Liahona, maj 2003,  
str. 68.

Kaj lahko naredim?
1. Kako nam to, ker vemo, da je 
Odrešenik Dobri pastir, v življenje 
prinaša mir?

2. Kako vse lahko pomagamo 
tistim, ki so se »izgubili« in niso 
več dejavni v Cerkvi ali ki niso 
naše vere?

3. Kako lahko podprem starše, 
katerih otroci več ne živijo po 
evangeliju?


