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Ste že kdaj odprli škatlo z deli, izvlekli navodila 
za sestavljanje in pomislili: »Tole nima nobenega 
smisla.«

Včasih navzlic svojim najboljšim namenom in notranje
mu zaupanju izvlečemo del in se vprašamo: »Za kaj pa je 
tole?« ali »Kam pa paše tole?«

Še bolj pa postanemo nezadovoljni, ko pogledamo 
škatlo in opazimo opozorilo: »Potrebno sestaviti – starost: 
8 let ali več.« Ker še vedno ne razumemo, nam to ne okre
pi samozavesti ali samopodobe.

Včasih tako doživljamo svete spise. Ko se ozremo na 
nekaj delov v njih, se popraskamo za ušesom in se sprašu
jemo, kaj je namen tistega dela. Ali pa morda, ko pregle
dujemo neki drugi del, spoznamo, da celo potem, ko si 
močno prizadevamo razumeti v celoti, preprosto ne more
mo ugotoviti, zakaj je bil tisti del vključen.

Nebeški Oče je naš Mentor
Na srečo nam je nebeški Oče dal čudovita navodila, da 

bi sestavili svoje življenje in da bi iz sebe naredili najboljše. 
Ta navodila delujejo ne glede na našo starost ali okoliš
čine. Dal nam je evangelij in Cerkev Jezusa Kristusa. Dal 
nam je načrt odkupitve, načrt odrešitve, in sicer načrt sre
če. Ob vseh življenjskih negotovostih oziroma izzivih nas 
ni pustil samih, rekoč: »Takole. Srečno! Znajdi se.«

Če bomo le potrpežljivi in gledali s ponižnim srcem in 
odprtim umom, bomo spoznali, da nam je Bog dal veliko 

orodij zato, da bi bolje razumeli njegova izčrpna navodila, 
da bi bili v življenju lahko srečni:

• Dal nam je neprecenljivi dar Svetega Duha, ki ima po
tencial, da je naš osebni, nebeški učitelj, ko preučujemo 
Božjo besedo in si prizadevamo, da bi svoje misli in 
dejanja uskladili z Božjo besedo.

• Dal nam je neomejen dostop, da se preko molitev v veri 
in priprošenj z resničnim namenom obrnemo nanj.

• Dal nam je apostole in preroke sodobnega časa, ki 
razodevajo Božjo besedo v današnjih dneh in imajo 
polnomočje, da povežejo oziroma zapečatijo na zemlji 
in v nebesih.

• Obnovil je svojo cerkev – organizacijo vernikov, ki si 
skupaj prizadevajo drug drugemu pomagati, ko se tru
dijo za svojo odrešitev s strahom, trepetajoč in z nepri
merljivo radostjo.1

• Dal nam je svete spise – svojo zapisano besedo nam.
• Dal nam je vrsto orodij sodobne tehnologije, da bi nam 

pomagal na naši poti učencev. Veliko teh čudovitih 
orodij je moč najti na LDS.org.

Zakaj nam nebeški Oče daje toliko pomoči? Ker nas lju
bi. In ker, kakor je o sebi dejal, je njegovo delo in njegova 
slava, da bi se uresničila človekova nesmrtnost in večno 
življenje.2

Drugače rečeno, nebeški Oče je naš Bog in Bog je naš 
mentor.
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Nebeški Oče potrebe svojih otrok pozna bolje kot 
kdor koli drug. Njegovo delo in slava je, da nam na vsa
kem koraku pomaga tako, da nam daje čudovite posvet
ne in duhovne vire, da bi nam pomagal na poti nazaj 
k njemu.

Vsak oče je mentor
V nekaterih delih sveta očetom družine in družba 

meseca junija izkažejo spoštovanje. Vedno je dobro, 
da svojim staršem izkažemo čast in spoštovanje. Očetje 
v družinah naredijo veliko dobrega in imajo veliko obču
dovanja vrednih lastnosti. Dve od najpomembnejših vlog, 
ki jih imajo očetje v življenju svojih otrok, sta, da so dober 
vzor in mentor. Očetje naredijo več kot to, kot da svojim 
otrokom govorijo, kaj je prav in kaj narobe; naredijo veli
ko več od tega, da jim vržejo priročnik in pričakujejo, da 
bodo življenje dojeli sami.

Očetje so svojim dragocenim otrokom mentorji in  
jim s svojim dobrim zgledom kažejo, kako se živi pošte
no življenje. Očetje svojih otrok ne pustijo samih, temveč 
jim prihitijo na pomoč in jim pomagajo na noge, kadar 
se spotaknejo. In včasih, kadar narekuje modrost, očetje 
svojim otrokom dopustijo, da se borijo, zavedajoč se, da 
se bodo tako morda naučili največ.

Vsi smo mentorji
Medtem ko zemeljski očetje to delajo za svoje otroke, je 

duh mentorstva nekaj, kar moramo ponuditi vsem Božjim 
otrokom ne glede na starost, kraj ali okoliščine. Pomnite, 
Božji otroci so naši bratje in sestre; vsi smo iz iste večne 
družine.

V tem smislu bodimo vsi mentorji – navdušeni nad tem, 
da drugim pomagamo, da bodo postali kar najboljši ljudje. 
Ker smo Božji otroci, imamo potencial, da postanemo 
kot on. To, da ljubimo Boga in bližnje, spolnjujemo Božje 

zapovedi in sledimo Kristusovemu zgledu, je ravna, tesna 
in radostna pot nazaj v navzočnost nebeških staršev.

Če Bog stvarstva tako skrbi za nas, da je naš mentor, 
nemara tudi mi lahko pomagamo bližnjim ne glede na 
njihovo barvo kože, raso, družbenoekonomske razmere, 
jezik ali vero. Postanimo navdihnjeni mentorji in blago
slovimo življenja drugih – ne le svojih otrok, temveč tudi 
Božjih otrok po vsem svetu.

OPOMBE
1. Gl. Apd 13:52; Flp 2:12.
2. Gl. Moses 1:39.

NAUK SPOROČILA
Začnete lahko tako, da tistim, ki jih učite, rečete, 

naj se spomnijo trenutka, ko jih je nebeški Oče učil. 
Nato jim lahko rečete, naj se spomnijo podobnosti med 
tistim trenutkom in trenutkom, ko so čutili, da je njihov 
zemeljski oče njihov mentor. Prosite jih, naj podobnosti 
tega, kako so prejeli mentorsko vodstvo, zapišejo. Lah-
ko bi jim zadali izziv, da bi poskusili to, kar so zapisali, 
posnemati v prizadevanju, da bi bili boljši vzor drugim.

OTROCI
Pomoč nebeškega Očeta

Ker nas nebeški Oče ljubi, nam je dal veliko orodij ozi-
roma darov, da bi nam pomagal. Sledi nekaj darov, 

ki nam jih je dal. Kako te darove lahko uporabite zato, 
da boste blagoslovili svoje življenje in da boste blagoslo-
vili druge?

duhovniška moč
molitev
ljubezen do drugih
apostoli in preroki
sveti spisi
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Vse uredbe, potrebne za odreše
nje in povzdignjenje, spremljajo 

Božje zaveze. »To, da sklenemo in 
spolnjujemo zapovedi, pomeni, da 
se odločimo, da se bomo zavezali 
z Očetom v nebesih in z Jezusom 
Kristusom,« je rekla Linda K. Burton, 
generalna predsednica Društva za 
pomoč.1

Starešina Neil L. Andersen iz 
zbora dvanajstih apostolov je dejal: 
»Gospod je rekel, da se v uredbah 
udejanja Božja moč.

»Za vsakega vrednega človeka, 
ki se krsti, prejme Svetega Duha in 
redno vzame zakrament, so posebni 
Božji blagoslovi.« 2

»Ko gredo moški in ženske v tem
pelj,« je rekel starešina M. Russell 
Ballard iz zbora dva najstih apostolov, 
»so tako eni kot drugi obdarjeni z isto 
močjo, ki je duhovniška moč. …

Vsi moški in vse ženske imajo 
dostop do te moči, ki jim v življe
nju pomaga. Vsi, ki so z Gospodom 
sklenili svete zaveze in ki te za
veze spoštujejo, so upravičeni do 

Tempeljske uredbe in zaveze

osebnega razodetja, da jih blagoslo
vijo ljubeči angeli, da se sporazume
vajo z Bogom, da prejmejo polnost 
evangelija in da naposled postanejo 
skupaj z Jezusom Kristusom dediči 
vsega, kar ima Oče.« 3

Dodatni odlomki iz svetih spisov
1 Ne 14:14; NaZ 25:13; 97:8; 109:22

Resnične zgodbe
Starešina Marcus B. Nash od  

sedemdeseterih se je leta 2007,  
štiri dni po obsežnem potresu 
v Peruju, sestal s predsednikom 
veje Wenceslaom Condejem in 
njegovo ženo Pamelo. Starešina 
Nash je sestro Conde vprašal, kako 
je z njunima majhnima otrokoma. 
Z nasmehom je odgovorila, da sta 
zaradi Božje dobrote na varnem 
in dobro. Vprašal je, kaj je s hišo 
Condejevih.

»Ni je več,« je preprosto rekla.
»‘In vendar’, je opazil stareši

na Nash, ‘se smehljate, ko zdajle 
govoriva.’

‘Da’, je dejala, ‘molila sem in preje
la mir. Imamo vse, kar potrebujemo. 
Imamo drug drugega, imava najina 
otroka, pečatili smo se v templju, 
imamo to čudovito Cerkev in ima
mo Gospoda. Z Gospodovo pomoč
jo bomo spet vse zgradili.’ …

Kaj nam, zato ker sklenemo in 
spolnjujemo zapovedi z Bogom, daje 
moč, da se skozi stiske smehljamo, 
da stiske spremenimo v zmago … ?«

»Ta vir je Bog. Do te moči lahko 
pridemo preko zavez z njim.« 4

OPOMBE
1. Linda K. Burton, Moč, radost in ljubezen do 

spolnjevanja zapovedi, 183. jesenska gene-
ralna konferenca, okt. 2013, str. 120.

2. Neil L. Andersen, Moč v duhovništvu, 183. 
jesenska generalna konferenca, okt. 2013, 
str. 98.

3. M. Russell Ballard, Men and Women in 
the Work of the Lord, Liahona, apr. 2014, 
str. 48- 49.

4. Gl. D. Todd Christofferson, Moč zavez, 179. 
spomladanska generalna konferenca, 
april 2009, str. 17.
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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.

vera, družina, pomoč

Premislite naslednje
Kako nas tempeljske uredbe  
in zaveze krepijo in nam  
dajejo moč?


