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Med tem, da prejmemo pričevanje o resnici, in 
tem, da se resnično spreobrnemo, je razlika. Na 
primer, véliki apostol Peter je Odrešeniku priče-

val, da ve, da je Jezus Božji Sin.
»[ Jezus] jim je [dejal]: ‘Kaj pa vi pravite, kdo sem?’
Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: ‘Ti si Mesija, Sin 

živega Boga.ʼ
Jezus pa mu je dejal: ‘Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti 

tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je 
v nebesih.’« (Mt 16:15- 17)

Vendar je Gospod kasneje Petru, in nam, naročil, naj 
se resnično spreobrne in spreobrnjen ostane vse življenje.  
Jezus je to rekel takole: »Ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi 
svoje brate.« (Lk 22:32)

Jezus je Petra učil, da se mora zgoditi velika sprememba, 
ki mora preseči pričevanje, zato da lahko premišljujemo, ob-
čutimo in delujemo kot resnični učenci Jezusa Kristusa. To 
je velika sprememba, za katero si prizadevamo vsi. Potem, 
ko jo doživimo, se mora ta sprememba v nas nadaljevati do 
konca naše preizkušnje na zemlji (gl. Al 5:13–14).

Iz lastnih izkušenj in iz opazovanja drugih vemo, da 
ne bo dovolj, če bomo imeli le nekaj velikih trenutkov 
duhovne moči. Peter je zanikal, da pozna Odrešenika, 
in sicer potem ko je po Duhu prejel pričevanje, da Jezus 
je Kristus. Tri priče o Mormonovi knjigi so imele nepos-
redno pričevanje, ki jim je bilo dano, da je Mormonova 
knjiga Božja beseda, vendar so se kasneje opotekali v svoji 

sposobnosti, da bi Josepha Smitha podprli kot preroka 
Gospodove Cerkve.

V srcu se moramo spremeniti, kakor je opisano v Almo-
vi knjigi: »In vsi so ljudem oznanjali isto –  da so se v srcu 
spremenili; da niso nič več imeli želje delati hudega.« (Al 
19:33; gl. tudi Moz 5:2)

Gospod nas je učil, da se bomo, če se bomo resnič-
no spreobrnili k njegovemu evangeliju, v srcu obrnili od 
sebičnih skrbi in se obrnili k služenju, da bomo dvigo-
vali druge, ko se bodo premikali navzgor proti večnemu 
življenju. Za takšno spreobrnitev lahko molimo in delamo 
v veri, da bi postali novo bitje, kar omogoča odkupna 
daritev Jezusa Kristusa.

Začnemo lahko tako, da molimo za vero, da bi se poke-
sali sebičnosti, in za dar, da bi bolj skrbeli za druge kot zase. 
Lahko molimo za moč, da bomo odložili ponos in zavist.

Molitev bo tudi ključ za to, da bomo prejeli dar ljubezni 
do Božje Besede in ljubezni do Kristusa (gl. Mor 7:47- 48). 
Oboje pride skupaj. Ko bomo Božjo besedo brali, o njej 
premišljevali in molili, jo bomo vzljubili. Gospod nam jo 
bo položil v srce. Ko bomo to ljubezen občutili, bomo vse 
bolj ljubili Gospoda. To bo prineslo ljubezen do drugih, 
ki jo potrebujemo, zato da bomo krepili tiste, ki jih Bog 
postavi na našo pot.

Na primer, lahko molimo, da bomo prepoznali tiste, za 
katere bi Gospod želel, da jih misijonarji poučujejo. Redni 
misijonarji lahko molijo v veri, da bi po Duhu vedeli, kaj 
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poučevati in o čem pričevati. V veri lahko molijo, da jim 
bo Gospod dal občutiti ljubezen do vsakogar, ki ga sre-
čajo. Misijonarji vsakogar, ki ga srečajo, ne bodo pripeljali  
do voda krsta in do daru Svetega Duha. Vendar je Sveti 
Duh lahko njihov spremljevalec. Misijonarji se bodo zaradi 
svojega služenja in s pomočjo Svetega Duha sčasoma po-
tem v srcih spremenili.

Do te spremembe bo vedno znova prišlo, ko oni in  
mi nesebično vse življenje še naprej ravnamo v veri, da  
bi druge krepili z evangelijem Jezusa Kristusa. Spreobrni-
tev ne bo en sam dogodek ali nekaj, kar bo trajalo le eno 
obdobje v življenju, temveč bo stalen proces. Življenje lah-
ko postaja svetlejše, dokler ni popoln dan, ko bomo videli 
Odrešenika in spoznali, da smo postali kakor on. Gospod 
je to potovanje opisal tako, da je tisto, kar je od Boga, luč; 
in ta, ki prejme luč in vztraja v Bogu, prejme več luči; in ta 
luč postaja svetlejša in svetlejša do popolnega dne (gl. NaZ 
50:24).

Obljubljam vam, da je to mogoče za vsakega od nas.

NAUK SPOROČILA

Starešina David A. Bednar iz zbora dvanajstih aposto-
lov je uporabil »priliko o kisli kumarici«, ko je učil, da je 
spreobrnitev neprekinjen proces in ne enkratni dogo-
dek: »Vrstica za vrstico in nasvet za nasvetom, postopno 
in skoraj neopazno se naši motivi, naše misli, naše be-
sede in naša dejanja uskladijo z Božjo voljo.« (Ye Must 
Be Born Again, Liahona, maj 2007, str. 19) Premislite, da 
bi s tistimi, ki jih učite, ponovili priliko o kisli kumarici. 
Kaj lahko naredi vsak od nas, da se stalno in postopno 
premika naprej v procesu spreobrnitve, o čemer govori-
ta tako predsednik Eyring kot starešina Bednar?

MLADINA
V srcu sem se spremenil
Dante Bairado

Ko sem prvič slišal za obnovljeni evangelij Jezusa 
Kristusa, sem čutil Duha pričevati o tem, da je pravi. 

Moje pričevanje je v molitvi postalo še bolj gotovo in 
odločil sem se krstiti.

Kmalu po krstu so me ljudje v oddelku začeli spra-
ševati, kaj čutim do tega, da bi služil misijon. Če sem 

iskren, nisem ravno vedel, kaj naj rečem. Zamisel, da 
bi pustil družino in šolo ter služil misijon, se je zdela 
absurdna.

Potem sem nekega dne začel razmišljati o svoji spre-
obrnitvi. Spomnil sem se misijonarjev, ki sta me učila, 
ki sta potrpežljivo odgovarjala na moja vprašanja in mi 
pomagala razumeti evangelij. Spoznal sem, da brez nju-
ne pomoči nikoli ne bi odkril prave Cerkve. Brž ko sem 
se tega zavedel, se je v mojem srcu razcvetela želja, da 
bi služil. Občutil sem Duha, kako mi govori, naj služim 
redni misijon.

Vem, da je misijonarsko delo delo nebeškega Očeta 
in da lahko pomagamo duše pripeljati do čudovitega 
spoznanja o evangelijski obnovi.
Avtor živi v Fortalezi v Braziliji.

OTROCI
Vaše pričevanje naj gori svetlo

To, da pridobimo pričevanje, je kakor da bi naredili 
ogenj. Tako, kakor moramo dodajati polena, da 

ogenj gori, moramo moliti, se kesati, služiti drugim, 
preučevati svete spise in spolnjevati zapovedi, da svojim 
pričevanjem pomagamo, da so svetla.

Če bi radi izvedeli več o tem, kako okrepiti svoje 
pričevanje, preberite vsakega od naslednjih odlomkov 
iz svetih spisov. Narišite ogenj s petimi visokimi plameni. 
Za vsak prebrani odlomek iz svetih spisov pobarvajte en 
plamen. Več odlomkov boste prebrali, svetlejši bo ogenj 
–  in vaše pričevanje!
Moz 2:17
Al 5:46
Al 32:27
3 Ne 15:10
Jn 5:39
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To je eno od vrste sporočil obiskujočega 
poučevanja, ki ponazarja Odrešenikove 
lastnosti.

Naš Odrešenik, Jezus Kristus, je 
bil edini, ki je bil za človeštvo 

sposoben plačati odkupno daritev. 
»Jezus Kristus, Jagnje brez hibe, je 
prostovoljno legel na oltar žrtvova-
nja in plačal ceno za naše grehe,« 
je dejal Dieter F. Uchtdorf, drugi 
svetovalec v Prvem predsedstvu.1 
Če razumemo, da je bil Jezus Kristus 
brez greha, nam to lahko pomaga, 
da poglobimo vero vanj in si priza-
devamo spolnjevati njegove zapove-
di, se pokesamo in postanemo čisti.

»Jezus je bil [...] iz mesa in kos-
ti, vendar ni podlegel skušnjavam 
(gl. Moz 15:5),« je dejal starešina 
D. Todd Christofferson iz zbora dva-
najstih apostolov. »K njemu se lahko 
obrnemo, [...] ker razume. Razume, 
kaj je borba, in razume tudi, kako 
zmagati. [...] 

Moč njegove odkupne daritve 
lahko v nas izbriše učinke greha. Ko 
se pokesamo, je njegova odkupna 

Lastnosti Jezusa Kristusa: Brez greha

milost zadosti in nas očisti (gl. 3 Ne 
27:16– 20). Tako je, kakor če ne bi 
podlegli, kakor če ne bi popustili 
skušnjavi.

Če si dan za dnem in teden za ted-
nom prizadevamo slediti Kristusovi 
poti, naš duh prizna njegovo premoč, 
bitka v nas preneha in nas skušnjave 
ne nadlegujejo več.« 2

Dodatni odlomki iz svetih spisov
Mt 5:48; Jn 8:7; Heb 4:15;  
2 Ne 2:5–6

Iz svetih spisov
Odrešenik je ceno za naše grehe 

plačal z vlogo Sina, z življenjem 
brez greha in s prelivanjem svoje 
krvi v vrtu Getsemani, s smrtjo na 
križu in z vstajenjem iz groba. Zara-
di odkupne daritve Jezusa Kristusa 
lahko ponovno postanemo čisti, če 
se grehov pokesamo.

Kralj Benjamin je svoje ljudstvo 
učil o odkupni daritvi Jezusa  
Kristusa in jih nato vprašal ali 
verjamejo njegovim besedam. »Vsi 

so zaklicali v en glas, rekoč: [...] 
Duh, ki je v nas oziroma v našem 
srcu povzročil veliko spremembo, 
da nismo več nagnjeni k temu, da 
bi delali zlo, pač pa da bi nenehno 
delali dobro. [...]

In z Bogom smo voljni stopiti 
v zavezo, da bomo izvrševali njegovo 
voljo in da bomo poslušni njegovim 
zapovedim v vsem.« (Moz 1–2, 5)

Tudi mi lahko doživimo »mo-
gočno spremembo« kakor ljudstvo 
kralja Benjamina, ki »[niso bili več] 
nagnjeni k temu, da bi delali zlo, 
pač pa da bi nenehno delali dobro« 
(Moz 5:2).
OPOMBE
1. Dieter F. Uchtdorf, You Can Do It Now!,  

Liahona, nov. 2013, str. 56.
2. D. Todd Christofferson, That They May  

Be One in Us, Liahona, nov. 2002, str. 71.

© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno v ZDA. V angleščini odobreno: 6/14. Prevod odobren: 6/14.  
Prevod dokumenta Visiting Teaching Message, February 2015. Slovenian. 12582 177

Premislite naslednje

Kako se čistost razlikuje od 
popolnosti?

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.

vera, družina, pomoč




