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Imel sem privilegij, da sem se udeležil številnih kul-
turnih proslav, ki so potekale v sklopu tempeljskih 
posvetitev. Vse so mi bile všeč, vključno z najbolj 

nedavno, ki sem se je udeležil lanskega novembra 
v Phoenixu v Arizoni v ZDA.

Mladi sveti iz poslednjih dni, ki sodelujejo v kulturnih 
proslavah, pripravijo krasne, nepozabne programe. Lani 
sem v Phoenixu tik pred proslavo udeležencem rekel: 
»Vi ste otroci luči.«

Rad bi, da vsi mladi v Cerkvi vedo, da so otroci luči. 
Kot takšni imajo odgovornost, da so luč svetu (gl. Flp 
2:15). Dolžni so oznanjati evangelijske resnice. Poklicani 
so biti tempeljski svetilniki, ki evangelijsko luč pošiljajo v 
vse temnejši svet. Naročeno jim je, naj njihova luč stalno 
sveti in naj sveti svetlo.

Če hočemo biti »vernim zgled« (1 Tim 4:12), moramo 
verjeti sami. Razviti moramo vero, ki jo potrebujemo za du-
hovno preživetje in da svetimo za druge. Svoje pričevanje 
moramo hraniti, dokler ne postane sidro našega življenja.

Med najučinkovitejšimi načini za pridobitev in ohranitev 
vere, ki jo potrebujemo dandanes, sta branje in preučeva-
nje svetih spisov ter pogosta in dosledna molitev. Mladim v 
Cerkvi pravim, če tega še niste storili, sedaj razvijte navado 
vsakdanjega preučevanja svetih spisov in molitve. Brez 
teh dveh bistvenih navad zunanji vplivi in včasih krute 
dejanskosti življenja lahko vašo luč zameglijo ali ugasnejo. 

Najstniška leta niso lahka. To so občutljiva leta, ko 
vas bo Satan skušal in si kar najbolj prizadeval, da bi 

vas speljal s poti, ki vas bo vodila nazaj v vaš nebeški 
dom. Toda če boste brali in molili in če boste služili in 
boste poslušni, boste bolje spoznali luč, ki sveti v temi 
(gl. NaZ 6:21), našega Vzornika in našo moč -  in sicer 
Gospoda Jezusa Kristusa. On je Luč, ki naj bi jo povzdigni-
li, da bi pregnali vse gostejšo temo (gl. 3 Ne 18:24).

Z močnim pričevanjem o Odrešeniku in o njegovem 
obnovljenem evangeliju imate neomejene priložnosti zato, 
da žarite. Okrog vas so vsak dan v vsakih okoliščinah, 
v katerih se znajdete. Če boste sledili Odrešenikovemu 
vzoru, boste prejeli priložnost, da boste tako rekoč postali 
luč v življenjih ljudi okrog vas -  naj so člani vaše družine, 
sošolci, sodelavci, zgolj znanci ali popolni tujci.

Če boste luč svetu, bodo ljudje okrog vas občutili po-
sebnega duha, zaradi česar se bodo hoteli z vami družiti 
in slediti vašemu vzoru.

Starše in voditelje naše mladine rotim, naj jim poma-
gajo, da bodo odločno zagovarjali resnico in pravičnost. 
Pomagajte jim, da bodo na široko odprli vrata učenju, 
razumevanju in služenju v Božjem kraljestvu. V njih utrdite 
moč, da se bodo zoperstavili skušnjavam sveta. Dajte jim 
voljo, da bodo hodili krepostno in v veri, da bomo molili 
in se ozirali k nebesom kot k njihovemu stalnemu sidru.

Naši mladini pravim, nebeški Oče vas ima rad. Da bi 
občutili, da vas imajo radi tudi cerkveni voditelji! Da bi 
vselej imeli žejo, da bi služili nebeškemu Očetu in njego-
vemu Sinu! In da bi vselej hodili v resnici in bili luč med 
Božjimi otroki!
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Bodite luč

predsednik  
Thomas S. Monson
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NAUK SPOROČILA

Premislite, da bi se s tistimi, ki jih učite, pogovarjali o 
tem, kaj pomeni biti »[otrok] luči«. Katere odgovornosti 
to vključuje? Lahko se pogovarjate o tem, kdaj je bila 
njihova luč zlasti svetla in zakaj je bila svetla. Premislite, 
da bi jih prosili, naj pomislijo na določenega posamez-
nika, kot je kdo od mladih, sodelavcev ali družinskih 
članov, ki morda potrebuje luč. Potem bi lahko skupaj 
molili, kako bi temu posamezniku prinesli luč.

MLADINA
Svetilnik luči

Predsednik Monson uči, da so mladi v Cerkvi »pokli-
cani, [da] so […] tempeljski svetilniki, ki evangelijsko 

luč pošiljajo v vse temnejši svet«. Navede nekaj načinov, 
kako to lahko naredite:

Oznanjajte evangelij
Verujte
Razvijte vero
Bodite luč drugim
Svoje pričevanje hranite, dokler ne postane  

sidro vašega življenja

Molite in preučujte svete spise
Molite pogosto in dosledno
Služite
Bodite poslušni

Premislite, da bi se na vsakem od teh področij ocenili 
od ena do pet. Pri področjih z manj točkami lahko te 
teme preučite v svetih spisih ali jih poiščete na LDS.org. 
Potem ko boste te teme preučili, bi lahko premislili o 
načinih, kako bi ta področja okrepili in začrtali cilje, 
da boste to storili.

OTROCI
Bodite luč

Kot Božji otrok ste otrok luči. Lahko prejmete več 
luči, če sledite našemu Odrešeniku, Jezusu Kristusu. 

Jezus Kristus in nebeški Oče vas imata rada in želita, da 
svetite za druge in jih pripeljete h Kristusu. Svetite lah-
ko preprosto tako, da ste pristni, ko sledite zapovedim, 
kot sta molitev in branje svetih spisov. Na list narišite 
nekaj zvezd in nanje napišite zamisli, kako bi lahko kot 
vzor Jezusa Kristusa svetili za druge (na primer, »grem 
v cerkev« ali »pomagam družini«).
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To je eno od vrste sporočil obiskujočega 
poučevanja, ki ponazarja Odrešenikove 
lastnosti.

Jezus je rekel: »Med vami pa naj ne 
bo takó, ampak največji med va-

mi naj bo kakor najmlajši in voditelj 
kakor strežnik. Kdo je namreč večji: 
kdor sedi pri mizi ali kdor streže? 
Ali ne tisti, ki sedi? Jaz pa sem sredi 
med vami kakor tisti, ki streže.« 
(Lk 22:26- 27)

»Odrešenik je naš največji vzor 
moči ponižnosti in pokornosti. 
Nenazadnje je zaradi njegove preda-
nosti Očetovi volji prišlo do največje-
ga, in celo najsilnejšega, dogodka v 
vsej zgodovini. Morda so najsvetejše 
besede v vseh svetih spisih preprosto 
naslednje:  ‘Ne moja volja, ampak 
tvoja naj se zgodi.’ (Lk 22:42)1«

Kot učenci Jezusa Kristusa si ved-
no prizadevamo, da bi bili kakor on. 
Krotkost je bistvena, zato da posta-
nemo bolj podobni Kristusu,« je dejal 
starešina Ulisses Soares od sedemde-
seterih. Brez nje ne bomo mogli raz-
viti drugih pomembnih vrlin. Če smo 

Lastnosti Jezusa Kristusa:  
Krotak in ponižen

krotki, to ne pomeni šibkosti, temveč 
da naše obnašanje odraža dobroto 
in prijaznost, pri čemer se pokaže 
moč, spokojnost zdrava samozavest 
in samoobvladovanje.« 2 Ko si bomo 
prizadevali to lastnost razviti, bomo 
spoznali, da nam to, če »svojo voljo 
ponižno podvržemo Očetu, prinaša 
Božjo moč -  moč ponižnosti. To je 
moč za soočanje z življenjskimi nad-
logami, moč miru, moč upanja, moč 
srca, ki bije z ljubeznijo do pričeva-
nja o Odrešeniku Jezusu Kristusu, 
in sicer moč odkupitve.« 3

Dodatni odlomki iz svetih spisov
Mt 26:39; Jn 5:30; Moz 3:19; He 3:35

Iz svetih spisov
Eden najbolj ganljivih in nadvse 

močnih trenutkov v Kristusovem de-
lovanju je bil, ko je umil noge svojim 
učencem. »[Vstal] je […] od večerje, 
odložil vrhnje oblačilo, vzel platno 
in se z njim opasal. Nato je vlil vode 
v umivalnik in začel učencem umi-
vati noge in jih brisati s platnom, s 

katerim je bil opasan.« ( Jn 13:4- 5)
Ko je Odrešenik vpeljal to ured-

bo, so bili učenci nemara osupli, 
ker je Gospod in Gospodar klečal 
pred njimi in tako krotko služil. 
Jezus je nato pojasnil lekcije, ka-
tere je želel, da bi se jih oni in vsi 
mi naučili:

»Če sem torej jaz, Gospod in 
Učitelj, vam umil noge, ste tudi 
vi dolžni drug drugemu umivati 
noge.

Zgled sem vam namreč dal, da 
bi tudi vi delali tako, kakor sem 
jaz vam storil.« ( Jn 13:14- 15)
OPOMBE
1. Richard C. Edgley, The Empowerment 

of Humility, Liahona, nov. 2003, str. 99.
2. Ulisses Soares, Be Meek and Lowly of 

Heart, Liahona, nov. 2013, str. 9.
3. Richard C. Edgley, The Empowerment 

of Humility, str. 99.
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Premislite naslednje

Kako nam ponižnost lahko pomaga, 
da ljubimo, kakor je Odrešenik?

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


