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Pospeševanje dela

Ali se zavedate, da je bila obnovljena Cerkev stara 
98 let, preden je imela sto kolov? Toda manj kot 
trideset let kasneje je Cerkev organizirala nadalj-

njih sto kolov. In le osem let zatem je Cerkev imela več kot 
tristo kolov. Danes imamo več kot tri tisoč kolov.

Zakaj se ta rast odvija s pospešeno hitrostjo? Je to zato, 
ker nas sedaj bolj poznajo? Ali je to zato, ker imamo prijet-
ne kapele?

Te stvari so pomembne, toda razlog, zakaj Cerkev danes 
raste, je, ker je Gospod tako naznanil. V Nauku in zavezah 
je rekel, da bo svoje delo ob svojem času pospešil.1

Kot duhovni otroci nebeškega Očeta smo bili na zemljo 
poslani v tem času, zato da bi lahko sodelovali pri pospe-
ševanju tega velikega dela.

Kolikor vem, Gospod ni nikoli dejal, da je njegovo delo 
omejeno le na to življenje. Temveč njegovo delo obsega 
večnost. Verjamem, da svoje delo pospešuje v duhovnem 
svetu. Prav tako verjamem, da Gospod preko svojih služab-
nikov pripravlja številne duše, da bodo sprejele evangelij. 
Naša naloga je, da poiščemo svoje umrle, gremo nato v tem-
pelj in opravimo svete uredbe, ki bodo tistim, ki so na drugi 
strani tančice, prinesle enake priložnosti, kot jih imamo mi.

Vsak dober sveti iz poslednjih dni ima v svetu duš veli-
ko dela, je dejal predsednik Brigham Young (1801 – 1877). 
»Kaj tam delajo? Pridigajo, pridigajo ves čas in pripravljajo 
pot za nas, da pospešimo svoje delo pri gradnji templjev 
tukaj in drugod.« 2

Torej, rodoslovje ni lahko. Tiste, ki ste iz Skandinavije, 
razumem, kaj doživljate. Na primer, po moji švedski liniji 
je bilo dedu ime Nels, pisal se je Monson; njegov oče se 
sploh ni pisal Monson, ime mu je bilo Mons, pisal pa se je 
Okeson. Monsovemu očetu je bilo ime Oke, pisal pa se je 
Pederson, njegovemu očetu je bilo ime Peter, ampak pisal 
se je Monson – in smo spet pri priimku Monson.

Gospod pričakuje, da jaz in vi svoje rodoslovje oprav-
ljamo dobro. Mislim, da nas mora, če hočemo svoje delo 
dobro opraviti, spremljati Duh nebeškega Očeta. Če živi-
mo tako pravično, kakor vemo, da bi morali, bo odprl pot 
za izpolnitev blagoslovov, ki jih tako iskreno in marljivo 
iščemo.

Delali bomo napake, toda nihče od nas ne more postati 
strokovnjak za rodoslovje, ne da bi bil najprej začetnik. 
Zato se moramo lotiti dela in se pripraviti na nekaj hoje 
navkreber. Ta naloga ni lahka, toda Gospod jo je poveril 
vam in poveril jo je meni.

Ko boste raziskovali rodoslovje, boste pri tem naleteli 
na ovire in si rekli: »Ničesar več ne morem narediti.« Ko 
pridete do te točke, se spustite na kolena in Gospoda 
prosite, naj odpre pot, in odprl vam bo pot. Pričujem, da je 
to res.

Nebeški Oče ima svoje otroke v duhovnem svetu prav 
tako rad, kakor ima rad vas in mene. O odrešenju mrtvih 
je prerok Joseph Smith dejal: »In ker je torej Bog pospe-
šil zaključek svojih velikih namenov in se to, o čemer so 
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govorili preroki, izpolnjuje, ker je Božje kraljestvo na zem-
lji ustanovljeno in je starodavni red stvari obnovljen, nam 
je Gospod pokazal to dolžnost in privilegij.« 3

Predsednik Cerkve Joseph F. Smith (1838 – 1918) je o 
naših prednikih, ki so umrli, ne da bi vedeli za evange-
lij, izjavil: »Z našimi prizadevanji za njihovo dobro bodo 
njihove verige, v katere so vklenjeni, z njih popadale, in 
tema, ki jih obdaja, se bo razblinila, da jih bo lahko obsija-
la svetloba in da bodo v svetu duš lahko slišali za delo, ki 
so ga zanje tukaj opravili njihovi otroci, in se bodo z vami 
radostili, ker te dolžnosti opravljate.« 4

Na milijone je duhovnih otrok nebeškega Očeta, ki do 
svoje smrti in odhoda v svet duš nikoli niso slišali imena 
Kristus. Sedaj pa se jih poučuje evangelij in čakajo na dan, 
ko bomo vi in jaz opravili iskanje in počistili pot, zato da 
gremo lahko v Gospodovo hišo in zaje opravljamo delo, ki 
ga sami ne morejo opraviti.

Moji bratje in sestre, pričujem, da nas bo Gospod bla-
goslovil, če bomo ta izziv sprejeli in se ga lotili.

NAUK SPOROČILA

Spomnite se najljubše zgodbe iz zgodovine vaše  
družine in jo povejte tistim, ki jih obiskujete. Lahko  
uporabite vprašanja, ki so v sporočilu Prvega pre-
dsedstva namenjena za otroke (str. 6), zato da boste tiste,  
ki jih obiskujete, spodbudili k temu, da bodo sprego-
vorili o svojih zgodbah. Premislite o tem, da bi prebrali  
odlomek iz Nauka in zavez 128:15, in se pogovarjajte  
o pomembnosti izvajanja tempeljskih uredb namesto  
prednikov.

OPOMBE
 1. Gl. NaZ 88:73.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), str. 

280.
 3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), str. 409.
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), str. 247.

MLADINA
Ali bi mi bilo popisovanje všeč?
Emma Abril Toledo Cisneros

Sodelovala sem pri nalogi, ki si jo je zadal naš kol, 
da bomo popisali 50.000 imen. Sprva je bilo težko. 

Večkrat je bila na dokumentu, ki sem ga naložila, težka 
pisava in včasih sem ga hotela vrniti in naložiti druge-
ga. Nakar sem spoznala, da bodo ti dokumenti ostali 
do konca, če bi tako razmišljal vsak. Predstavljala sem 
si, kako v duhovnem svetu v vrstah čaka veliko ljudi, 
in odločila sem se, da bom tista imena in priimke spet 
poskusila prebrati in jih prepisati brez napak.

Tiste ljudi sem vzljubila. Razumela sem, da resnično 
potrebujejo pomoč in da tudi mi potrebujemo njihovo 
pomoč. Bolje sem razumela, da popolni načrt nebeške-
ga Očeta v ozir vzame vsakogar. Če sledimo navdihu in 
navodilom njegovih izvoljenih voditeljev, bomo priča 
njegovi milosti in neskončni ljubezni.

Popisovanje je bilo zame prijetna izkušnja. Naučila 
sem se ceniti in imeti rada veliko stvari glede rodoslovja. 
Od Gospoda sem prav tako prejela darove velike vred-
nosti, ker sem bila poslušna nečemu tako preprostemu, 
kot je sodelovanje pri popisovanju.
Avtorica živi v Veracruzu v Mehiki.

OTROCI
Poznajte svoje zgodbe

Vaši starši in stari starši so imeli veliko pustolovščin 
– za marsikatere niti ne veste! Nekatere njihove 

zgodbe vas bodo nasmejale in lahko vam pomagajo 
verovati v nebeškega Očeta. Toda celo odrasli so včasih 
sramežljivi. Naslednja vprašanja uporabite zato, da se 
bodo kakšne svoje zgodbe lažje spomnili, njihove odgo-
vore pa zapišite ali narišite.

1. Povej mi tri svoje najsrečnejše spomine.
2. Kdaj ti je bilo najbolj nerodno?
3. Pripoveduj mi o dnevu, ko sem se rodil.
4. Kaj si rad počel, ko si bil otrok?
5. Kako si pridobil pričevanje o evangeliju?
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vera, družina, pomoč

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

Ko služimo drugim, postanemo 
pravi privrženci Jezusa Kristu

sa, ki nam je dal zgled. Predsednik 
Thomas S. Monson je dejal: »Okrog 
nas so ljudje v stiski. [...] Tu na zem
lji smo Gospodove roke in naroče
no nam je, naj njegovim otrokom 
služimo in jih bodrimo.« 1

Linda K. Burton, generalna pred
sednica Društva za pomoč, je učila: 
»Toda z vajo vsaka od nas lahko 
postane kakor Odrešenik, ko služi
mo Božjim otrokom. Zato da nam 
bom pomagala, da bomo druge 
imele še raje, bi rada predlagala, da 
si zapomnimo naslednje štiri bese
de: ‘Najprej opazujte, nato služite.’ 
[...] Pričujem, da bo, če tako delamo, 
naše služenje, tako kakor služenje 
predsednika Monsona, dokaz, da 
smo učenke.« 2

Vsako jutro lahko molimo, da bi 
prepoznale priložnosti za služenje 

Božansko poslanstvo Jezusa 
Kristusa: služenje
Gradivo preučite v duhu molitve in prosite, da boste 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. 

drugim. »Nebeški Oče vas bo vodil 
in angeli vam bodo pomagali,« je 
dejal David L. Beck, generalni pre
dsednik Mladeničev. »Dana vam bo 
moč, da boste blagoslovile življenja 
in reševale duše.« 3

Iz svetih spisov
Mt 20:25–28; 1 Ne 11:27–28;  
3 Ne 28:18

Iz naše zgodovine

Predsednik Brigham Young (1801 
– 1877) je na oktobrski generalni 

konferenci leta 1856 oznanil, da čez 
planjave prihajajo pionirji s cizami 
in naj vsak pomaga pri takojšnjem 
zbiranju hrane. Lucy Meserve Smith 
je zapisala, da so si ženske slekle 
podkrila, nogavice in vse, kar so 
lahko dale, prav tam v Tabernaklju, 
in to naložile na vozove.

Ko so rešeni pionirji začeli priha
jati v Salt Lake City, je Lucy zapisala: 
»Nikdar mi nobeno delo [...] v živ
ljenju ni dalo večjega zadovoljstva, 

takšna sloga je zavladala. V trgo
vino sem morala samo vstopiti 
in povedati, kaj bi rada; če je šlo 
za blago, mi je bilo odmerjeno 
brezplačno.« 4

Predsednik George Albert 
Smith (1870 – 1951) je o služenju 
drugim dejal: »Naša večna sreča 
bo v sorazmerju s tem, koliko 
pomagamo drugim.« 5

Premislite naslednje
1. Kako nas molitev lahko vodi 
do tega, da postanemo orodje v 
Gospodovih rokah?

2. Kako nam služenje drugim 
pomaga spolnjevati zapovedi?

OPOMBE
1. Thomas S. Monson, Kaj sem danes za koga 

naredil?, Liahona, nov. 2009, str. 86.
2. Linda K. Burton, First Observe, Then Serve, 

Liahona, nov. 2012, str. 78, 80.
3. David L. Beck, Your Sacred Duty to Minister, 

Liahona, maj 2013, str. 56.
4. Lucy Meserve Smith, v Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), str. 36–37.

5. George Albert Smith, v Daughters in My 
Kingdom, str. 77.
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