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V stari Grčiji so tekači tekmovali v štafetnem teku, 
imenovanem lampadedromia.1 Tekači so med te-
kom v roki držali bakle in jih predajali naslednjim 

tekačem, dokler ciljne črte ni pretekel zadnji član ekipe.
Nagrada ni bila dodeljena ekipi, ki je tekla najhitreje 

-  dodeljena je bila prvi ekipi, ki je ciljno črto prešla s še 
gorečo baklo.

Gre za modro lekcijo, takšno, ki so jo učili starodavni in 
sodobni preroki: čeprav je s tekom pomembno začeti, je 
pomembnejše, da v cilj pridemo s še gorečo baklo.

Salomon je bil na začetku močan
Veliki kralj Salomon je vzor nekoga, ki je bil na začetku 

močan. Ko je bil mlad, je »ljubil Gospoda in se ravnal po 
zakonih svojega očeta Davida« (1 Kr 3:3). Bog je bil z njim 
zadovoljen in je rekel: »Prosi, kaj naj ti dam!« (1 Kr 3:5)

Salomon je namesto tega, da bi prosil za bogastvo ali 
dolgo življenje, prosil za »poslušno srce, da bo znal vladati 
[Božjemu] ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim« 
(1 Kr 3:9).

To je bilo Gospodu tako všeč, da Salomona ni blagoslo-
vil le z modrostjo, temveč tudi z neizmernim bogastvom in 
dolgim življenjem.

Čeprav je bil Salomon resnično zelo moder in je nare-
dil veliko čudovitih stvari, ni končal kot velik človek. Na 
žalost je Salomon kasneje v življenju »delal, kar je [bilo] 

hudo v Gospodovih očeh, in ni hodil popolnoma za Gos-
podom« (1 Kr 11:6).

Pritecimo do konca
Kolikokrat smo nekaj začeli in ne končali? Shujševalne 

kure? Programe za športno vadbo? Zavezanost, da bomo 
vsak dan brali svete spise? Odločitve, da bomo boljši učen-
ci Jezusa Kristusa?

Kako pogosto januarja sprejmemo novoletne odločitve 
in jih nekaj dni, nekaj tednov ali celo nekaj mesecev gore-
če izvajamo, nakar ugotovimo, da je ogenj naših odločitev 
do oktobra le še hladen pepel?

Nekega dne sem naletel na smešno sliko psa, ki je ležal 
ob listu papirja, katerega je razcefral. Na njem je pisalo: 
»Potrdilo o zdresiranem poslušnem psu«

Tudi mi smo včasih takšni.
Imamo dobre namene; začnemo navdušeni; hočemo 

biti kar najboljši. Na koncu pa svoje odločitve raztrgamo, 
ovržemo in pozabimo.

V človeški naravi je, da se spotaknemo, pademo ali 
da bi včasih od teka najraje odstopili. Toda kot učenci 
Jezusa Kristusa se nismo zavezali le, da bomo tek začeli, 
temveč da ga bomo tudi odtekli -  in na cilj prišli z bakla-
mi, ki bodo še svetlo gorele. Odrešenik je svojim učen-
cem obljubil: »Kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen.« 
(Mt 24:13)
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Naj povzamem, kar je obljubil v naših dneh: Če bomo 
spolnjevali njegove zapoved in zaključili tako, da bodo 
naše bakle še gorele, bomo imeli večno življenje, kar je 
največji od vseh Božjih darov. (gl. NaZ 14:7; gl. tudi 2 Ne 
31:20)

Luč, ki nikoli ne ugasne
Včasih potem ko se spotaknemo, pademo ali celo 

obupamo, izgubimo pogum in verjamemo, da je naša luč 
ugasnila in smo bili na teku poraženi. Toda pričujem, da 
Kristusova luč ne more ugasniti. Sveti v najtemnejši noči 
in nas bo v srcih spet razsvetljevala, če se bomo v srcih le 
obrnili h Gospodu (gl. 1 Kr 8:58).

Ne glede kako pogosto in kako globoko pademo, Kris-
tusova luč vedno svetlo sveti. In celo v najtemnejši noči 
bo, če le stopimo Gospodu naproti, njegova luč pregnala 
sence in nas v duši spet prebudila.

Tek učenca ni šprint; to je maraton. In le malo po-
membno je, kako hitri smo. Dejansko pa smo na tem teku 
lahko poraženi le, če se naposled vdamo ali obupamo.

Vse dokler vstajamo in se premikamo proti Odrešeniku, 
na teku zmagamo s svetlo gorečimi baklami.

Kajti pri bakli ne gre za nas ali za to, kaj naredimo.
Gre za Odrešenika sveta.
In to je Luč, ki je ni moč zasenčiti. To je Luč, ki prežene 

temo, nam izceli rane in gori celo sredi najgloblje žalosti in 
najbolj črne teme.

To je Luč, ki presega razumevanje.
Da bi vsak od nas prišel do konca poti, ki smo jo začeli! 

In s pomočjo Odrešenika in Odkupitelja, Jezusa Kristusa, 
bomo na cilj prišli radostni in s še gorečimi baklami.

OPOMBA
1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), Lampadedromia, 

www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausanias opisuje drugačen tek z bakla-
mi, pri katerem si nosilci bakel, po možnosti eden iz vsakega plemena, 
bakel niso podajali. Toda tako kot pri lampadedromii je bil zmagovalec 
tisti, ki je prvi prišel na cilj s še gorečo baklo.

NAUK SPOROČILA

Premislite, kako bi spodbudili tiste, ki jih poučujete, 
da bi premišljevali, kje so na »teku« svojega življenja. 
Ali njihove bakle svetlo gorijo? Lahko bi prebrali poved, 
ki pravi, da je Kristusova luč »Luč, ki prežene temo, 
nam izceli rane in gori celo sredi najgloblje žalosti in 
najbolj črne teme«. Nato premislite, da bi se s tistimi, ki 

jih učite, pogovorili, kako je Kristusova luč v preteklosti 
vplivala na njihova življenja in kako na njihova življenja 
vpliva sedaj.

MLADINA
Olje za baklo: tridesetdnevni 
preizkus

Mladi v Cerkvi, ki so v življenju zelo zaposleni, zlah-
ka ostanejo na poti rutine, zlasti glede duhovnos-

ti. Skoraj vsak dan enako beremo svete spise, molimo in 
častimo in se potem čudimo, zakaj je videti, kakor da bi 
duhovno padali.

Eden najboljših načinov, da naša duhovna bakla 
neprestano svetlo gori, je, da poskrbimo, da imamo po-
membne duhovne izkušnje. Toda lažje je govoriti kakor 
nekaj narediti, zato sledi predlog, da bi vam pomagali 
pri nadaljnjem duhovnem napredku: pomislite na neko 
dejavnost evangelijske narave, ki je doslej še niste (ali jo 
komajda kdaj ste) naredili, in se zavežite, da jo boste v 
naslednjem mesecu vsak dan. Začnete lahko pri majhnih 
stvareh, ker boste ugotovili, da je lažje vnesti majhne 
spremembe, ki so trajne. Če delamo stvari, ki nas pope-
ljejo izven našega območja udobja, bomo morda potre-
bovali več vere in prizadevanj, toda pri tem povabimo 
Svetega Duha, naj nas spremlja, in izkažemo več vere v 
nebeškega Očeta ter željo, da bi se mu približali. Sledi 
nekaj zamisli, kako lahko začnete.
• Postavite si cilj, da boste molili zjutraj in zvečer. Poskusi-

te moliti na glas.
• Prebudite se petnajst minut prej in svete spise berite 

pred šolo.
• Berite govore s preteklih generalnih konferenc.
• Na družbenih omrežjih objavljajte odlomke iz mormo-

nove knjige.
• Namesto navadne glasbe poslušajte hvalnice ali cerkve-

no glasbo.

OTROCI
Naj vaša bakla sveti še svetleje

Dolgo tega so v Grčiji prirejali tek, na katerem so te-
kači nosili prižgane bakle. Kdor je vso progo tekel s 

prižgano baklo, je bil zmagovalec. Predsednik Uchtdorf 
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pravi, da je življenje kot ta tek. Bakla, ki jo držimo, je 
Kristusova luč. Ko poskušamo biti kot Jezus Kristus, naše 
bakle gorijo še svetleje.

Kaj lahko naredite, da boste kot Jezus in da bodo 
vaše bakle gorele še svetleje? Izberite z naslednjega 
seznama:

Nekomu, ki je videti osamljen, se nasmehnite ali recite 
živijo.

Na nekoga se še naprej jezite.
Skrbite za svoje telo.
Norčujte se iz svojega brata ali sestre.
Bodite poslušni preroku.
Odnehajte, ko naredite napako.
Nekomu pomagajte.
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To je eno od vrste sporočil obiskujočega 
poučevanja, ki ponazarja Odrešenikove 
lastnosti.

Guide to the Scriptures dobrot-
ljivost opredeli kot »najvišjo, 

najbolj plemenito, najmočnejšo vrsto 
ljubezni« (Charity). To je čista ljube-
zen Jezusa Kristusa. Ko spoznavamo 
Jezusa Kristusa in si prizadevamo, 
da bi bili kakor on, bomo v življenju 
počasi občutili njegovo čisto ljube-
zen in bomo navdihnjeni, da bomo 
druge ljubili in jim služili, kakor bi 
on. »Dobrotljivost je to, da smo potr-
pežljivi z nekom, ki nas je pustil na 
cedilu,« je dejal predsednik Thomas 
S. Monson. »Da ne sprejmemo nagi-
ba, da bi bili hitro užaljeni. Da sprej-
memo šibkosti in pomanjkljivosti. Da 
ljudi sprejmemo, kakršni resnično so. 
Da gledamo preko telesnega videza 
k značajskim lastnostim, ki jih čas ne 
bo zameglil. Da ne sprejmemo tega, 
da smo hitro užaljeni.« 1

V Mormonovi knjigi izvemo ve-
liko resnico, naj »k Očetu [molimo] 
z vso močjo svojega srca, [zato] da 

Božanske lastnosti Jezusa Kristusa: 
Navdajata ga dobrotljivost in 
ljubezen

[nas] bo navdala ta ljubezen, ki jo 
je podelil vsem, ki resnično sledijo 
njegovemu Sinu, Jezusu Kristusu; 
da [bomo] postali Božji sinovi; da 
bomo [...], ko se bo prikazal, kakor 
je on; da bomo v to upali; da bomo 
[...] očiščeni, prav kakor je čist on« 
(Mor 7:48).

Dodatni odlomki iz svetih spisov
Jn 13:34- 35; 1 Kor 13:1- 13;  
1 Ne 11:21- 23; Etr 12:33- 34

Iz naše zgodovine
»Sestra, ki je nedavno ovdovela, je 

bila hvaležna za obiskujoči učiteljici, 
ki sta z njo žalovali in jo tolažili.  
Zapisala je: 'Obupno sem potrebo-
vala nekoga, komur bi se lahko zau-
pala, nekoga, ki bi me poslušal. [...] 
In onidve sta mi prisluhnili. Tolažili 
sta me. Z menoj sta jokali. Objeli sta 
me [in] mi pomagali iz globokega 
obupa in depresije tistih prvih nekaj 
mesecev osamljenosti.’

Neka druga ženska je takole pov-
zela, kar je čutila, ko je bila deležna 

prave dobrotljivosti obiskujoče 
učiteljice: ‘Vedela sem, da sem več 
kot samo številka v beležnicah 
njenih obiskov. Vedela sem, da ji 
zame ni vseeno.’« 2

Tako kot ti dve sestri številne 
svete po svetu lahko pričujejo o 
resnici naslednje izjave predsedni-
ka Boyda K. Packerja (1924 - 2015), 
predsednika zbora dvanajstih 
apostolov: »Kako tolažilno je, ker 
vemo, da družino, ne glede na to, 
kam bi nemara šla, čaka družina v 
Cerkvi. Od dneva, ko pridejo, bo 
on pripadal duhovniškemu zboru, 
ona pa Društvu za pomoč.« 3

OPOMBE
1. Thomas S. Monson, Charity Never Faileth, 

Liahona, nov. 2010, str. 124.
2. Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), str. 
119- 120.

3. Daughters in My Kingdom, str. 87.
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Premislite naslednje

Kako je Kristus naš popolni vzor 
ljubezni in dobrotljivosti?

Gradivo preučite v duhu molitve in prosite, da bi izvedeli, o čem naj govorite. Kako vam 
bo razumevanje Odrešenikovih božanskih lastnosti poglobilo vero vanj in blagoslovilo tiste, 
nad katerimi bdite preko obiskujočega poučevanja? Več o tem na reliefsociety.lds.org.

vera, družina, pomoč


