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V Cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni 
smo vsi učitelji in vsi učenci. Za vse velja nas-
lednje blago Gospodovo povabilo: »Učite se od 

mene ... in našli boste počitek svojim dušam.« 1

Vse svete iz poslednjih dni vabim, da premislijo o svojih 
prizadevanjih, da bi poučevali in se učili, in da se pri tem 
ozirajo k Odrešeniku kot k svojemu Vodniku. Vemo, da 
je ta učitelj, ki »je od Boga« 2, več kot učitelj. Ta, ki nas je 
učil, naj ljubimo Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in 
z vso dušo in z vso močjo in z vsem umom, in naj ljubi-
mo bližnjega kakor sebe, je naš Najvišji Učitelj in Vzornik 
popolnega življenja.

On je bil tisti, ki je izjavil: »[Pridite, hodite] za menoj.« 3 
»Dal sem vam zgled.« 4

Če se ne spreobrnete
Jezus je učil preprosto, a globoko resnico, ki je zapisana 

v Evangeliju po Mateju. Potem ko je Jezus z učenci prišel 
z gore spremenitve, se je ustavil v Galileji in šel v Kafarna-
um. Tam so učenci pristopili k Jezusu in ga vprašali:

»‘Kdo je torej največji v nebeškem kraljestvu?’
Tedaj je poklical k sebi otroka, ga postavil mednje
in rekel: ʻResnično, povem vam: Če se ne spreobrnete in 

ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v nebeško 
kraljestvo!’« 5

V Cerkvi cilj poučevanja evangelija ni vlivati podatke 
v glave Božjih otrok, najsi je to doma, v razredu ali na 
misijonu. Ne gre za to, koliko starš, učitelj ali misijonar ve. 
Niti ne za to, da bi zgolj poglobili znanje o Odrešeniku in 
njegovi Cerkvi.

Osnovni cilj poučevanja je, da bi sinovom in hčeram 
nebeškega Očeta pomagali, da bi se vrnili v njegovo nav-
zočnost in prejeli večno življenje z njim. Zato jih morajo 
na vsakdanji poti učenca in svetih zavez evangelijski nauki 
spodbujati. Cilj je, da bi bili posamezniki navdihnjeni, da 
bi o evangelijskih načelih premišljevali, jih začutili in nato 
nekaj naredili, zato da bi po njih živeli. Cilj je, da bi razvili 
vero v Gospoda Jezusa Kristusa in se spreobrnili v njegov 
evangelij.

Poučevanje, ki blagoslavlja, spreobrača in rešuje, je pou-
čevanje, ki posnema Odrešenikov vzor. Učitelji, ki posne-
majo Odrešenikov vzor, imajo tiste, ki jih poučujejo, radi in 
jim služijo. Svoje poslušalce navdihujejo z večnimi lekcija-
mi o božanski resnici. Živijo življenje, vredno posnemanja.

Ljubezen in služenje
Vse Odrešenikovo delovanje je bilo poosebljena ljube-

zen do bližnjega. Resnično, njegova ljubezen in služenje 
sta bila pogosto njegova lekcija. Podobno so učitelji, ki 
sem si jih najbolj zapomnil, tisti, ki so svoje učence poz-
nali, jih imeli radi in zanje skrbeli. Poiskali so izgubljeno 
ovco. Učili so življenjske lekcije, ki sem si jih zapomnil za 
vedno.

Ena takšnih je bila Lucy Gertsch. Poznala je vsakega 
svojega učenca. Vedno je poklicala tiste, ki so v nedeljo 
manjkali ali ki preprosto niso prišli. Vedeli smo, da za nas 
skrbi. Nihče od nas ni nikdar pozabil ne nje ne lekcij, ki jih 
je učila.

Veliko let kasneje sem Lucy obiskal, ko se je približeva-
la koncu svojega življenja. Spominjala sva se tistih dav-
nih dni, ko je bila naša učiteljica. Govorila sva o vsakem 
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učencu v razredu in se pogovarjala o tem, kaj vsak od njih 
sedaj dela. Njena ljubezen in skrb je trajala vse življenje.

Všeč mi je Gospodovo naročil, ki sem ga našel v Nauku 
in zavezah:

»Zapovedujem vam, da drug drugega učite nauk 
kraljestva.

Marljivo učite in spremljala vas bo moja milost.« 6

Lucy Gertsch je marljivo poučevala, ker je neumorno 
ljubila.

Prinašajte upanje in resnico
Apostol Peter je svetoval: »Gospoda Kristusa posvetite v 

svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovori-
ti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas.« 7

Nemara je največje upanje, ki ga učitelj lahko da, upa-
nje, ki ga najdemo v resnicah evangelija Jezusa Kristusa.

»In na kaj boste upali?« je vprašal Mormon. »Glejte, 
povem vam, da boste upali glede na Kristusovo odkupno 
daritev in moč njegovega vstajenja, da boste vstali v večno 
življenje, in to zavoljo svoje vere vanj glede na obljubo.« 8

Učitelji, povzdignite glas in pričujte o pravi naravi Božje 
trojice. Oznanjajte svoje pričevanje o Mormonovi knjigi. 
Govorite o sijanjih in lepih resnicah, ki jih vsebuje načrt 
odrešitve. Uporabite gradivo, ki ga je odobrila Cerkev, 
zlasti svete spise, da boste resnice obnovljenega evange-
lija Jezusa Kristusa učili v njihovi čistosti in preprostosti. 
Pomnite Odrešenikovo naročilo, naj »[preiskujemo] Pisma, 
[kajti mislimo], da [imamo] v njih večno življenje, a prav ta 
pričujejo o [njem]« 9.

Božjim otrokom pomagajte razumeti, kaj je v tem življe-
nju pristno in pomembno. Pomagajte jim razviti moč, da se 
bodo odločili za poti, na katerih bodo varno ostali na poti 
v večno življenje.

Učite resnico in pri vaših prizadevanjih vam bo poma-
gal Sveti Duh.

»Učite se od mene«
Ker je bil Jezus Očetu popolnoma poslušen in podlo-

žen, je »napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in 
pri ljudeh« 10. Ali smo odločeni, da bomo naredili enako? 
Prav kakor je Jezus »prejemal milost za milostjo« 11, moramo 
tudi mi pri svojih prizadevanjih, da bi se učili evangelij, 
potrpežljivo in vztrajno iskati Božjo luč in spoznanje.

Poslušanje je bistveni element učenja. Ko se pripravlja-
mo na to, da bomo prejeli poduk, v molitvi prosimo, da 
bi nam Sveti Duh dal navdih in potrditev. Premišljujemo, 

molimo, udejanjamo evangelijske lekcije in poskušamo 
spoznati Očetovo voljo za nas.12

Jezus jih je »veliko učil v prilikah« 13, za katere je treba 
imeti ušesa, da slišiš, in oči, da vidiš, in srce, da razumeš. 
Če živimo vredni, lahko bolje slišimo šepet Svetega Duha, 
ki nas bo »učil vsega in spomnil vsega« 14.

Ko se odzovemo Gospodovemu blagemu povabilu »uči-
te se od mene«, prejmemo njegovo božansko moč. Zatorej 
nadaljujmo v duhu ponižnosti in sledimo svojemu Vzorni-
ku tako, da poučujemo in se učimo, kakor bi želel on.

OPOMBE
1. Mt 11:29.
2. Jn 3:2.
3. Lk 18:22.
4. 3 Ne 18:16.
5. Mt 18:1- 3; poudarek dodan.
6. Gl. NaZ 88:77- 78.
7. 1 Pt 3:15.
8. Mor 7:41.
9. Jn 5:39.
10. Lk 2:52.
11. Gl. NaZ 93:12.
12. Gl. Jn 5:30.
13. Mr 4:2.
14. Jn 14:26.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Monson nas vabi, naj »[premislimo] o 
svojih prizadevanjih, da bi poučevali in se učili in se 
pri tem ozirali k Odrešeniku kot k svojemu Vodniku«. 
Lahko premislite, da bi svete spise preiskovali s tistimi, 
ki jih obiskujete, da bi ugotovili, kako je Jezus Kristus 
poučeval in se učil. Lahko bi začeli z nekaj odlomki iz 
svetih spisov, ki jih je navedel predsednik Monson, kot 
so Evangelij po Mateju 11:29, Evangelij po Janezu 5:30 
in Evangelij po Marku 4:2. Lahko bi se pogovarjali, kako 
vam je to, kar ste se naučili o Kristusu, lahko v pomoč, 
da postanete »deležni njegove božanske moči«.

OTROCI
Učenje o Jezusu

Sveti Duh nam daje občutiti mir, zaradi česar lahko 
spoznamo, da Jezus obstaja in da nas ima rad. Napi-

šite ali narišite nekaj, kar ste se naučili o Jezusu.
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»Bog je rekel: ‘Naredimo člove-
ka po svoji podobi, kot svojo 

podobnost!’...
Bog je ustvaril človeka po svoji 

podobi, po Božji podobi ga je 
ustvaril, moškega in žensko je ustva-
ril.« (1Mz 1:26- 27)

Bog je naš nebeški Oče in 
ustvaril nas je po svoji podobi. 
Predsednik Thomas S. Monson je o 
tej resnici rekel: »Bog, naš Oče, ima 
ušesa, s katerimi sliši naše molitve. 
Ima oči, s katerimi vidi naša dejanja. 
Ima usta, s katerimi nam govori. Ima 
srce, s katerim čuti sočutje in lju-
bezen. On obstaja. On živi. Mi smo 
njegovi otroci, ustvarjeni po njegovi 
podobi. Mi smo videti kot on, on pa 
je videti kot mi.« 1

»Sveti iz poslednjih dni vse ljudi 
vidijo kot Božje otroke v vsem in 
vsakem pogledu; vsakogar pojmuje-
jo kot božanskega po izvoru, naravi 
in potencialu.« 2 Vsak je »ljubljeni du-
hovni sin ali hči nebeških staršev« 3.

Ustvarjeni po Božji podobi

»[Prerok] Joseph Smith je izvedel 
tudi, da Bog želi, da njegovi otroci 
prejmejo tak povzdignjeni obstoj, 
kakršnega je deležen sam.« 4 Kajti 
Bog je rekel: »Kajti glejte, to je moje 
delo in slava -  da bi človek prejel 
nesmrtnost in večno življenje.« (gl. 
Moses 1:39)

Dodatni odlomki iz svetih spisov
1 Mz 1:26- 27; 1 Kor 3:17; NaZ 130:1

Iz svetih spisov
V Mormonovi knjigi je Jeredov 

brat iskal način, da bi bila v osem 
barkah, zasnovanih zato, da bi 
Jeredovce ponesle čez vode v ob-
ljubljeno deželo, svetloba. »Iz skale 
je stopil šestnajst majhnih kamnov« 
in molil, da bi se Bog »dotaknil teh 
kamnov« s prstom, »da bi svetili v 
temi«. In Bog »je stegnil roko in se 
dotaknil kamnov enega za dru-
gim«. Jeredovemu bratu je bila z 
oči odstranjena tančica in »videl je 

Gospodov prst; in bil je kakor prst 
človeka....

In Gospod mu je rekel: Verjameš 
besedam, ki jih bom govoril?

In odgovoril je: Da, Gospod.«
In »Gospod [se je Jeredovemu 

bratu] pokazal in rekel: Vidiš, da si 
ustvarjen po moji podobi? Da, prav 
vsi ljudje so bili v začetku ustvarjeni 
po moji podobi.« (gl. Et 3:1- 17)
OPOMBE
1. Thomas S. Monson, I Know That My Rede-

emer Lives, v Conference Report, apr. 1966, 
str. 63.

2. Gospel Topics, Becoming Like God, 
topics.lds.org; gl. tudi Moses 7:31- 37.

3. Družina Družina: Razglas svetu, Liahona, 
nov. 2010, str. 129.

4. Gospel Topics, Becoming Like God, 
topics.lds.org; gl. tudi Teachings of Presidents 
of the Church: Joseph Smith (2007), str. 221.
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Gradivo preučite v duhu molitve in prosite, da bi izvedeli, o čem naj govorite. Kako 
vam bo razumevanje dokumenta »Družina: Razglas svetu« poglobilo vero v Boga in 
blagoslovilo tiste, nad katerimi bdite, ko opravljate obiskujoče poučevanje? Več o  
tem na reliefsociety.lds.org.

Premislite naslednje
Kako nam spoznanje, da smo 
vsi ustvarjeni po Božji podobi, 
pomaga pri druženju z drugimi?

vera, družina, pomoč


