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Z ženo Harriet sva nedavno na letališču opazovala 
čudovita letala pri pristajanju. Dan je bil vetroven in 
v približujoča se letala so se zaganjali vetrovi, zara-

di česar se je vsako med približevanjem zibalo in treslo. 
Ko sva opazovala ta boj med naravo in strojem, sem se 

spomnil svojega usposabljanja za letenje in načel, ki sem 
se jih naučil tam -  in kasneje o njih poučeval druge pilote.

»Med turbulenco se ne bojujte z nadzornimi ročicami,« 
sem jim imel navado reči. »Ostanite mirni; ne pretiravajte. 
S pogledom bodite osredotočeni na osrednjo črto pristajal-
ne steze. Če boste odstopali od želene poti pred seboj, se 
nemudoma, vendar zmerno popravite. Zaupajte v zmoglji-
vost letala. Turbulenco preletite.«

Izkušeni piloti razumejo, da ne morejo vselej nadzoro-
vati tega, kar se dogaja okrog njih. Turbulence ne morejo 
kar izključiti. Ne morejo napraviti, da bi dež ali sneg izgini-
la. Ne morejo ustaviti vetra ali spremeniti njegove strani.

Vendar tudi razumejo, da je napaka, če bi se turbulence 
in močnih vetrov bali –  zlasti če bi jih ti strahovi hromili. Če 
hočemo varno pristati, ko razmere niso najugodnejše, mo-
ramo ostati v pravi smeri in čim popolneje jadrati naprej.

Ko sem opazoval eno letalo za drugim tik pred pristan-
kom in se spomnil načel, ki sem se jih naučil v letih, ko 
sem bil pilot, sem se spraševal, če nemara v tem ni lekcije 
za naše vsakdanje življenje.

Neurij, ki nam jih življenje pošlje na pot, ne moremo 
vselej obvladovati. Včasih stvari preprosto ne gredo tako, 

kot hočemo. Morda čutimo, kako nas trese in premetava 
turbulenca razočaranja, dvoma, strahu, žalosti in stresa.

V takšnih časih nas zlahka zajame vse, kar gre narobe, 
in svojim težavam prepustimo osrednje mesto v svojih 
mislih. Skušnjava je, da se osredotočimo na preizkušnje, 
s katerimi se soočamo, namesto na Odrešenika in na svoje 
pričevanje o resnici.

Toda to ni najboljši način za pilotiranje skozi življenjske 
izzive.

Prav kakor se izkušen pilot ne osredotoča na neurje, 
temveč na središče pristajalne steze in na pravilni pris-
tanek, tako bi se tudi mi morali osredotočati na središče 
naše vere –  na Odrešenika, na evangelij in načrt nebeš-
kega Očeta –  in na svoj končni cilj –  da se varno vrnemo 
na nebeški cilj svojega potovanja. Bogu bi morali zaupati 
in to, da ostanemo na poti učenca, bi moralo biti v 
središču naših prizadevanj. Z očmi, srcem in mislimi bi 
se morali osredotočati na to, da bi živeli tako, kot vemo, 
da bi morali.

Če bomo vero in zaupanje v nebeškega Očeta izkazali 
tako, da bomo radostno spolnjevali njegove zapovedi, nam 
bo to prineslo srečo in moč. In če bomo ostali na poti, 
bomo izšli iz vsake turbulence –  ne glede kako močna 
nemara bo –  in se varno vrnili v nebeški dom.

Naj je nebo okrog nas jasno ali prekrito s pretečimi ob-
laki, si kot učenci Jezusa Kristusa najprej prizadevamo za 
kraljestvo Boga in njegovo pravičnost, vedoč, da nam bo, 
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če bomo to delali, vse drugo, kar potrebujemo, naposled 
dano (gl. Mt 6:33).

Kako pomembna življenjska lekcija!
Bolj smo obsedeni s svojimi težavami, borbami in 

strahovi, težje lahko postane. Toda bolj se osredotočamo 
na svoj končni nebeški cilj in na radosti, ki izhajajo iz tega, 
če hodimo po poti učenca –  če ljubimo Boga, služimo 
bližnjemu –  bolj verjetno bomo uspeli pilotirati skozi čase 
težav in turbulence.

Dragi prijatelji, ne glede na to, kako divje okrog nas 
tulijo vetrovi našega življenja na zemlji, nam bo evangelij 
Jezusa Kristusa vedno kazal najboljšo pot do varnega pris-
tanka v kraljestvu nebeškega Očeta.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Uchtdorf nam svetuje, naj »Bogu … 
[zaupamo], to, da ostanemo na poti učenca, pa [naj 
bo] v središču naših prizadevanj«. Premislite, da bi tiste, 
ki jih učite, vprašali, kako so ostali osredotočeni na 
»končni nebeški cilj in na radost tega, da hodimo po 
poti učenca«, takrat, ko so se soočali s preizkušnjami. 
Morda jim lahko predlagate, naj premislijo o načinih, 
kako bi se v težkih trenutkih osredotočili na svoje priče-
vanje in na Kristusa, in naj se v duhu molitve odločijo, 
kako bi eno ali več teh zamisli vnesli v svoje življenje.

MLADINA
Temelj za moje pričevanje
Jennifer Weaver

Ko sem imela šestnajst let, se je pri nas doma prikazal 
prijatelj z misijonarjema. V enem mesecu od prvega 

razgovora sem na vsa svoja vprašanja dobila jasne od-
govore. Čutila sem, kako mi Sveti Duh pričuje o resnici 
sporočila o obnovi. To je bilo nekaj, česar nisem še nikoli 
občutila, in vedela sem, da je vse to res.

Vendar sem doživljala več zavračanj in nasprotovanja 
kot kdaj prej. Bila sem osamljena, utrujena, zmedena. 
Če delam, kar je prav, zakaj se soočam s toliko nasproto-
vanja? Nisem mogla razumeti, kako bi moje preizkušnje 
lahko bile v moje dobro. Misijonarji so me učili, naj se 
postim in molim, celo sredi šolskega dne. Ko so stvari 
postale nemogoče, sem izlila srce in nemudoma začutila 
tolažbo Duha.

Teden pred krstom je bil poln preizkušenj. Šef mi je 
zagrozil, da me bo odpustil, če krsta ne bom prestavila, 
zato da bom lahko nekoga nadomeščala, končala sem 
v bolnišnici z ledvičnimi kamni in starša sta me prosila, 
naj odidem od doma. Ker sem nad toliko stvarmi izgubi-
la nadzor, sem se lahko le še obrnila h Gospodu.

Vsaka od teh preizkušenj se je izkazala za moje 
dobro. Pomagale so mi, da sem spoznala evangelijske 
nauke, ki so mi dali temelj za moje pričevanje.
Avtorica živi v Idahu v ZDA.
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Preroki, apostoli in voditelji še 
naprej »svečano razglašamo, da 

je zakonsko zvezo med možem in 
ženo posvetil Bog in da je družina 
osrednji del Stvarnikovega načrta« 1.

 Starešina D. Todd Christofferson 
iz zbora dvanajstih apostolov je 
učil: »Družina, ustvarjena v zakonski 
zvezi moškega in ženske, nudi naj-
boljše okolje za uspevanje Božjega 
načrta. …

Ne mi ne noben drug smrtnik ne 
more spremeniti tega božanskega 
reda zakonske zveze.« 2

Bonnie L. Oscarson, generalna 
predsednica Mladenk, je rekla: »Vsa-
ka, ne glede na zakonske okoliščine 
ali število otrok, lahko zagovarja 
Gospodov načrt, opisan v razglasu 
o družini. Če je to Gospodov načrt, 
bi moral biti tudi naš načrt!« 3

Starešina Christofferson je nada-
ljeval: »Nekateri od vas blagoslova 
zakonske zveze nimate zaradi vzro-
kov, kot so pomanjkanje uresničlji-
vih možnosti, istospolna privlačnost, 
telesne ali duševne prizadetosti ali 
preprosto zaradi strahu pred pora-
zom. … Ali pa ste se poročili, a se 

Družino je odredil Bog

je ta zakonska zveza končala. … 
Nekateri zakonski pari ne morete 
imeti otrok. …

Kljub temu … vsi lahko prispe-
vamo k razcvetu božanskega načrta 
v vsakem rodu.« 4

Dodatni odlomki iz svetih spisov
1 Mz 2:18– 24; 1 Kor 11:11;  
NaZ 49:15– 17

Resnične zgodbe
Brat Larry M. Gibson, nekdanji 

prvi svetovalec v generalnem pre-
dsedstvu Mladeničev, se je spomnil, 
kako je Shirley, ki je sedaj njegova 
žena, rekla:

»Ljubim te, ker vem, da Gospoda 
ljubiš bolj, kot ljubiš mene.’ …

Ta odgovor me je v srcu 
pretresel. …

[In] hotel sem, da bi vedno čutila, 
da imam Gospoda raje kot vse 
drugo.« 5

Starešina David A. Bednar iz 
zbora dvanajstih apostolov je učil: 
»Gospod Jezus je osrednja točka 
v zavezi zakonskega odnosa. … 
[Predstavljajte si], da je Odrešenik 

na vrhu trikotnika, ženska je v 
enem od spodnjih kotov, moški 
pa v drugem od spodnjih kotov. 
Sedaj pa pomislite, kaj se zgodi 
v odnosu med moškim in žensko, 
ko vsak posebej in stalno prihajata 
h Kristusu in si prizadevata, da bi 
se v njem izpopolnjevala (gl. Mor 
10:32). Moški in ženska se zaradi 
in preko Odkupitelja zbližata.« 6
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Gradivo preučite v duhu molitve, da boste vedeli, o čem govoriti. Kako vam bo 
razumevanje dokumenta Družina: Razglas svetu poglobilo vero vanj in blagoslovilo 
tiste, nad katerimi bdite, ko opravljate obiskujoče poučevanje? Več o tem na 
reliefsociety.lds.org.

Premislite naslednje
Kako si kot posameznik vztrajno 
prizadevam, da bi »prišel h 
Kristusu«?

vera, družina, pomoč


