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Kot veliko drugih tudi mene navdihujejo lepa 
umetniška dela in glasba. Ena takšnih priložnosti 
je bila, ko sem stal pred mojstrsko sliko, ki jo je 

ustvaril danski umetnik Frans Schwarz, z naslovom Agoni-
ja v vrtu.1

Ta boleče lepa slika upodablja Odrešenika, ki kleči v vrtu 
Getsemani. Ko moli, ob njem stoji angel, ki ga blago objema 
z rokami ter mu daje tolažbo, nebeško pomoč in podporo.

Dlje sem motril to sliko, bolj sem v srcu in mislih čutil 
blagost in hvaležnost, ki ju ni moč izraziti z besedami. 
Čutim lahko, vsaj malo, kako je moralo biti v Odrešeni-
kovi navzočnosti, ko je začel svoje veliko poslednje delo 
na zemlji, ko je prevzel grehe sveta. Čudim se neskončni 
ljubezni in sočutju, ki ga ima Oče do svojih otrok. Čutim 
globoko hvaležnost za to, kar je brezgrešni Sin storil za vse 
človeštvo in zame. 

Žrtev Božjega Sina
Ob tem času se vsako leto spominjamo in premišljuje-

mo o žrtvi, ki jo je Jezus Kristus plačal za vse človeštvo.
To, kar je Odrešenik za naše dobro naredil od Getse-

manija do Golgote, presega moje sposobnosti razume-
vanja. Prevzel je breme naših grehov ter plačal večno in 
zavezujočo odkupnino, ne le za Adamov izvirni prestopek, 
temveč tudi za grehe in prestopke milijarde duš, ki so kdaj 
živele. Zaradi tega trpljenja je celo on, in sicer Bog, največji 
od vseh, trepetal zaradi bolečin, krvavel iz vsake pore in 
trpel tako telesno kakor duhovno. (gl. NaZ 19:18)

Trpel je zame. 
Trpel je za vas.
Mojo dušo navdaja globoka hvaležnost, ko premišljujem 

o dragocenem pomenu te žrtve. Ponižen sem, ker vem, da 
je vsem, ki ta dar sprejmejo in se v srcu obrnejo k njemu, 
lahko odpuščeno in so očiščeni grehov, ne glede kako 
temen je madež ali kako težko je njihovo breme.

Spet lahko postanemo brezmadežni in čisti. Odkupljeni 
smo lahko zaradi večne žrtve našega ljubega Odrešenika.

Kdo nas bo tolažil?
Čeprav nikomur od nas ne bo treba izkusiti globin 

tega, kar je pretrpel Gospod, bo vsak od nas imel svoje 
temne in grenke ure -  trenutke, ko se lahko zdi, da sta 
naša žalost in gorje večja, kot ju lahko prenesemo. Prišel 
bo čas, ko bosta teža in obžalovanje grehov neusmiljeno 
pritiskali na nas.

In če se bomo kljub temu v teh trenutkih v srcu obrnili 
h Gospodu, bo on to zagotovo vedel in razumel. Ta, ki je 
za nas tako nesebično trpel v vrtu in na križu, nas sedaj ne 
bo pustil brez tolažbe. Krepil nas bo, spodbujal in blagos-
lavljal. Objel nas bo s svojimi blagimi rokami.

Za nas bo več kot angel.
Prinesel nam bo blagoslovljeno tolažbo, ozdravitev, 

upanje in odpuščanje.
Kajti on je naš Odkupitelj.
Naš Rešitelj.
Naš milostni Odrešenik in naš blagoslovljeni Bog.
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V objemu  
njegovih blagih rok

predsednik Dieter F. Uchtdorf
drugi svetovalec v Prvem predsedstvu
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OPOMBA
1. Duhovnik, ki je govoril na pogrebu Fransa Schwarza, je dejal, da je 

bila »njegova umetnost obdarjena z višav, in zdi se, da je vredna več 
kot številne pridige« (Emmilie Buchanan- Whitlock, History of Artists’ 
Lives Gives Greater Context for Exhibit, Deseret News, 29. sept. 2013, 
deseretnews.com).

NAUK SPOROČILA

Preden boste poučevali, zaprosite za vodstvo Duha, 
da vam pomaga razumeti izrecne potrebe tistih, ki jih 
poučujete. Ko boste spregovorili o odlomkih iz sporočila 
predsednika Uchtdorfa, pričujte o Odrešeniku in njegovi 
odkupni žrtvi. Premislite, da bi tiste, ki jih učite, vpraša-
li, kaj jim pomeni njegova odkupna daritev in kako so v 
»temnih in grenkih urah« občutili Gospodovo tolažbo.

MLADINA
Zmaga zaradi Jezusa Kristusa
Ime zadržano v uredništvu.

Imam težave s prekomernim zaužitjem hrane. Moji 
ponavljajoči se napadi prenajedanja so se končali s 

strašno krivdo, nemočjo in razočaranjem. Ko sem to 
svojo težavo poskušal premagati, sem se počutil tako 
nemočnega.

Dolgo sem zanemarjal dejstvo, da nas Odrešenikova 
odkupna daritev ne le reši, temveč nas tudi odkupi in 

nas izpopolni, in da se to nanaša celo na mojo očitno 
nepopolno navado prenajedanja.

Odločil sem se, da se bom predal Odrešeniku. Molil 
sem. Iskreno sem priznal svojo šibkost in svoj potrebo 
po milosti, nato pa sem nebeškega Očeta prosil, naj me 
v prihodnjem dnevu blagoslovi s svojo božansko pomoč-
jo. Tisto noč mi je nebeški Oče dal občutiti gotovost, da 
ima neizmerno željo, da bi svojemu sinu pomagal, in 
nesporno moč, da izpolni svojo voljo.

Od tiste noči hrana nima več istega silnega vpliva nad 
menoj. Vem, da je razlog za moj uspeh Jezus Kristus. 
Prav kakor Pavel spoznavam, da »zmorem [vse] v njem, 
ki mi daje moč« (Flp 4:13). In trudim se, da nikoli ne 
bi pozabil še neke druge Pavlove lekcije: »Hvala torej 
Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu 
Kristusu.« 1 Kor 15:57)

OTROCI
Odrešenik vas bo tolažil

Družinskega člana ali prijatelja prosite, naj vam pove, 
kdaj ga je Odrešenik tolažil. Poskusite se spomniti, 

kdaj je Odrešenik tolažil vas. O tej izkušnji lahko nariše-
te risbo in jo obesite pri postelji, da vas bo spominjala 
na to, da bo Jezus Kristus vselej ob vas, da vas bo tolažil.

© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno v ZDA. V angleščini odobreno: 6/14. Prevod odobren: 6/14.  
Prevod dokumenta First Presidency Message, March 2015. Slovenian 12583 177



S P O R O Č I L O  O B I S K U J O Č E G A  P O U Č E V A N J A  -  M A R E C  2 0 1 5

To je eno od vrste sporočil obiskujočega 
poučevanja, ki ponazarja Odrešenikove 
lastnosti.

Potrpežljivost navadno razumemo 
kot tiho, pasivno lastnost, toda 

predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi 
svetovalec v Prvem predsedstvu, 
je dejal: »Potrpežljivost ni pasivna 
odpoved, niti ne gre za to, da ne 
delujemo zato, ker nas je strah. Po-
trpežljivost pomeni dejavno čakanje 
in vztrajanje. Pomeni, da pri nečem 
vztrajamo [...], čeprav želje našega 
srca kasnijo. Pri potrpežljivosti ne 
gre le za to, da vztrajamo, temveč 
da dobro vztrajamo!«

Nebeški Oče je v predzemeljskem 
življenju za nas -  njegove otroke 
-  pripravil načrt in radostno smo 
vzkliknili zaradi priložnosti, da bomo 
prišli na zemljo (gl. Job 38:7). Če se 
odločimo, da bomo svojo voljo v 
tukajšnjem življenju podvrgli njegovi, 
bo »iz [nas] napravil orodje svojih rok 
za odrešitev mnogih duš« (Al 17:11).

Predsednik Uchtdorf je nadalje-
val: »Potrpežljivost pomeni, da sprej-
memo to, česar se ne da spremeniti, 
in se s tem soočimo s pogumom, 

Lastnosti Jezusa Kristusa:  
Velika potrpežljivost

naklonjenostjo in vero. Pomeni, da 
smo ‘pripravljeni podvreči se vse-
mu, kar se Gospodu zdi prav [nam] 
zadati, prav kakor se otrok podvrže 
svojemu očetu’ [Moz 3:19]. Potrpež-
ljivost navsezadnje pomeni, da smo 
‘trdni in stanovitni in neomajni] pri 
spolnjevanju Gospodovih zapovedi’ 
[1 Ne 2:10] vsako uro dneva, celo ko 
je to težko storiti.« 1

Dodatni odlomki iz svetih spisov
Ps 40:1; Gal 5:22- 23; 2 Pt 1:6;  
Al 17:11

Iz svetih spisov
Sveti spisi nam pravijo, naj bomo 

v življenju na zemlji v stiskah potr-
pežljivi, kajti imeli jih bomo veliko. 
Bog nam nato tolažilno obljublja, 
naj jih prestanemo, kajti on bo z 
nami prav do konca naših dni (NaZ 
24:8).

Naslednja svetopisemska zgodba 
je primer potrpežljivosti in vere.

»Neka žena, ki je že dvanajst let 
krvavela [...], [se je] dotaknila roba 
njegove obleke in takoj nehala 
krvaveti.

Tedaj je Jezus rekel: [...] ‘Nek-
do se me je dotaknil. Opazil sem 
namreč, da je šla moč od mene.’

Ko je žena videla, da ni ostala 
skrita, je drhte pristopila. Vrgla se 
je predenj in vpričo vsega ljudstva 
povedala, zakaj se ga je dotaknila 
in kako je v trenutku ozdravela.

On pa ji je rekel: ‘Hči, tvoja 
vera te je rešila. Pojdi v miru!’« (Lk 
8:43- 48)

Prav kakor ona tudi mi lahko 
najdemo blagoslove in tolažbo in 
celo ozdravitev, ko se obrnemo k 
Jezusu Kristusu -  katerega odkup-
na daritev nas lahko ozdravi.
OPOMBA
1. Dieter F. Uchtdorf, Continue in Patience, 

Liahona, maj 2010, 57, str. 59.
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Premislite naslednje
Kako sta bili dolgoletna 
potrpežljivost te ženske, o kateri 
poroča osmo poglavje Evangelija po 
Luku, in nato vera v Jezusa Kristusa 
poplačani?

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




