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Naš ljubi prerok, predsednik Thomas S. Monson, 
uči, da je »ljubezen samo bistvo evangelija« 1.

Ljubezen je tako pomembna, da jo je Jezus 
imenoval »največja in prva zapoved«, in rekel, da na njej 
temeljijo vsi drugi deli postave in besede prerokov.2

Ljubezen je osrednji motiv vsega, kar delamo v Cerkvi. 
Vsak program, vsak sestanek, vsako dejanje, pri katerem 
sodelujemo kot učenci Jezusa Kristusa, bi moralo izhajati 
iz te lastnosti –  kajti brez dobrotljivosti, »čiste Kristusove 
ljubezni«, nismo nič.3

Potem ko to enkrat razumemo v umu in srcu, potem ko 
izpovemo ljubezen do Boga in bližnjih -  kaj pa potem?

Ali je to, da do drugih čutimo sočutje in ljubezen, 
dovolj? Ali s tem, ko izpovemo ljubezen do Boga in 
do bližnjega, izpolnimo svojo dolžnost do Boga?

Prilika o dveh sinovih
Glavni duhovniki in judovski starešine so v templju 

Jezusa nagovorili zato, da bi ga ujeli v navzkrižju njegovih 
besed. Odrešenik pa je situacijo obrnil v svoj prid in jim 
povedal zgodbo.

»Nekdo je imel dva sina,« je začel. Oče je odšel k prve-
mu sinu in ga prosil, naj gre delat v vinograd. Sin pa ni 
hotel. Kasneje se je »pokesal in šel«.

Oče je nato odšel k drugemu sinu in ga prosil, naj 
gre delat v vinograd. Drugi sin mu je zatrdil, da bo šel, 
vendar nikoli ni šel.

Odrešenik se je nato obrnil k duhovnikom in starešinam 
ter vprašal: »Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?«

Morali so priznati, da prvi sin –  tisti, ki je rekel, da ne 
bo šel, a se je kasneje pokesal in šel delat v vinograd.4

Odrešenik je to zgodbo uporabil zato, da je poudaril 
pomembno načelo –  Gospoda resnično ljubijo tisti, ki 
spolnjujejo zapovedi.

Jezus je morda zato ljudi prosil, naj besedam farizejev 
in pismoukov prisluhnejo in sledijo, ne pa tudi njihovemu 
vzoru.5 Ti verski voditelji po svojih besedah niso živeli. 
Radi so govorili o veri, vendar so na žalost zgrešili njeno 
bistvo.

Dejanja in Odrešenik
Odrešenik je v eni od zadnjih lekcij apostolom govoril 

o poslednji sodbi. Hudobni in pravični bodo ločeni. Dobri 
bodo nasledili večno življenje; hudobni bodo izročeni 
večni kazni.

Kakšna bo razlika med tema skupinama?
Tisti, ki bodo svojo ljubezen izkazali z dejanji, bodo 

rešeni. Tisti, ki je ne bodo, bodo prekleti.6 Resnično 
spreobrnitev k evangeliju Jezusa Kristusa ter k njegovim 
vrednotam in načelom bodo potrdila naša dejanja v naših 
vsakdanjih življenjih.

Zgolj z izpovedovanjem ljubezni do Boga in bližnjih 
navsezadnje ne bomo izpolnjevali pogojev za povzdignje-
nje. Kajti Jezus je rekel: »Ne bo vsak, ki mi pravi: Gospod, 
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Gospod, vstopil v nebeško kraljestvo; ampak ta, ki izvršuje 
voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.« 7

Kaj sledi ljubezni?
Odgovor na vprašanje »Najprej ljubezen, kaj pa potem?« 

je lahko preprost in neposreden. Če resnično ljubimo Od-
rešenika, se v srcu obrnemo k njemu in nato hodimo po 
poti učenca. Če ljubimo Boga, si prizadevamo spolnjevati 
njegove zapovedi.8

Če resnično ljubimo bližnje, si prizadevamo pomagati 
»revnim in pomoči potrebnim, bolnim in trpečim« 9. Kajti 
tisti, ki opravljajo ta nesebična dejanja sočutja in služenja 10, 
so učenci Jezusa Kristusa.

To je tisto, kar sledi ljubezni.
To je bistvo evangelija Jezusa Kristusa.

OPOMBI
 1.  Thomas S. Monson, Ljubezen –  bistvo evangelija, 184.  

spomladanska generalna konferenca, april 2014, 105.
 2. Gl. Mt 22:36- 40.
 3. Gl. Mor 7:46- 47.
 4. Gl. Mt 21:28- 32.
 5. Gl. Mt 23:3.
 6. Gl. Mt 25:31- 46.
 7. Mt 7:21.
 8. Gl. Jn 14:15.
 9. Gl. NaZ 52:40.
 10. Gl. Moz 18:8- 9.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Uchtdorf prave učence Jezusa Kristusa 
opredeli kot tiste, ki v svojih dejanjih izkazujejo ljube-
zen do njega in do drugih. Uči nas, da se, »če Odreše-
nika resnično ljubimo, v srcu obrnemo k njemu in nato 
hodimo po poti učenca«. Premislite, da bi tiste, ki jih 
učite, vprašali, kako jih je ljubezen spodbudila k temu, 
da hodijo po poti učenca. Poveste jim lahko tudi svoje 
izkušnje. Mogoče bi jih lahko prosili, naj molijo za več 
dobrotljivosti in moči, da bodo delovali iz ljubezni.

MLADINA
Spolnjevanje zapovedi in  
ljubezen do drugih

Ko razmišljamo o ljubezni, so pogosto prvo, kar 
nam pride nam misel, ljubezenski filmi, čokolada 

in rože. Ampak ljubezen –  prava ljubezen –  je veliko 
globlja in veliko bolj nesebična od tega. Jezus Kristus je 
za nas živel in za nas umrl, ker nas je ljubil. Dve največji 
zapovedi se pravzaprav glasita, naj ljubimo Boga in naj 
ljubimo vse druge (gl. Mt 22:36- 40). Toda kako drugim 
pokažemo, da jih imamo radi?

Predsednik Uchtdorf spregovori o Kristusovi priliki 
o dveh sinovih: eden očetovo delo opravi, drugi ne. 
Odrešenik poudari, da je svojega očeta resnično ljubil 
le tisti sin, ki mu je bil poslušen. Podobno mi, ko smo 
poslušni zapovedim Boga, pokažemo, da ga imamo 
radi in da se hočemo vrniti k njemu.

Toda kako pokažemo, da imamo radi vse druge? 
Predsednik Uchtdorf pojasni tudi to: »Če resnično ljubi-
mo bližnje, si prizadevamo pomagati ‘revnim in pomoči 
potrebnim, bolnim in trpečim’. Kajti tisti, ki opravljajo 
ta nesebična dejanja sočutja in služenja, so učenci  
Jezusa Kristusa.«

Ko boste torej naslednjič videli svojega starša, brata 
ali sestro ali prijatelja, pomislite, kako bi jim služili, da bi 
jim pokazali, da jih imate radi. To ne bo osrečilo le njih 
in vas, temveč bo osrečilo tudi Očeta v nebesih.

OTROCI
Izkazovanje ljubezni

Jezus je povedal zgodbo o očetu in dveh sinovih. Oče 
je delal v vinogradu in svoja sinova prosil, naj mu 

pomagata. Prvi je najprej rekel ne, a je kasneje prišel 
pomagat v vinograd. Drugi sin je rekel, da mu bo po-
magal, vendar mu ni. Jezus je učil, da je prvi sin očetu 
izkazal več ljubezni, ker mu je bil poslušen.

To zgodbo uprizorite! Nato napišite ali narišite tri 
stvari, ki bi jih lahko naredili, da bi izkazali ljubezen 
do nebeškega Očeta.
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Nebeški Oče je ustvaril druži-
ne zato, da bi pravilna nače-

la poučevali v ljubečem okolju. 
Predsednik Thomas S. Monson je 
dejal: »Svojega otroka pohvalite in 
ga objemite; večkrat mu recite: ‘Rad 
te imam.’ Vedno se zahvalite. Nikdar 
ne dopustite, da bi bila težava, ki jo 
je treba razrešiti, pomembnejša od 
tega, da bi izkazali ljubezen.« 1

Susan W. Tanner, bivša generalna 
predsednica Mladenk, je učila: »Oče 
v nebesih pooseblja vzorec, ki bi 
mu morali slediti. Rad nas ima, uči 
nas, z nami je potrpežljiv in nam 
dopušča svobodno voljo.... Včasih 
se kaznovanje, kar pomeni ‘pouče-
vanje’, zamenjuje s kritiko. Otroci 
–  tako kot ljudje vseh starosti –   
svoje obnašanje bolj izboljšajo  
zaradi ljubezni in spodbude kot  
pa, če pri njih iščemo napake.« 2

»Če v družini zvesto molimo, pre-
učujemo svete spise, imamo družin-
ske večere, duhovniške blagoslove 
in spoštujemo nedeljo,« je dejal 
starešina Quentin L. Cook iz zbora 

Starševstvo je sveta dolžnost

dvanajstih apostolov, »bodo naši 
otroci ... pripravljeni za večni dom  
v nebesih ne glede na to, kaj jih 
doleti v težkem svetu.« 3

Dodatni odlomki iz svetih spisov
1 Ne 8:37; 3 Ne 22:13; NaZ 93:40; 
121:41

Resnične zgodbe
»Bral sem časopis, ko se je k meni 

privil eden od vnučkov,« je dejal 
starešina Robert D. Hales iz zbora 
dvanajstih apostolov. »Ko sem bral, 
sem radostno prisluhnil njegovemu 
prijetnemu glasku, ki je žlobudral 
v ozadju. Predstavljajte si moje pre-
senečenje, ko se je nekaj trenutkov 
zatem vrinil med mano in časopis. 
Z rokama je prijel moj obraz in svoj 
nos pritisnil k mojemu ter vprašal: 
‘Dedi! A si tu?’

Biti tu pomeni razumeti srca 
naših mladih in se povezati z njimi. 
Povezati se z njimi pa ne pomeni le, 
da se z njimi pogovarjamo, temveč 
da stvari z njimi tudi delamo....

Načrtovati in izkoristiti moramo 
učne trenutke....

Dlje živim, bolj se zavedam, 
da so mi učni trenutki v mlados-
ti, zlasti tisti, ki sta jih pripravila 
starša, začrtali življenje in da sem 
zaradi tega postal to, kar sem.« 4
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To gradivo preučite v duhu molitve in iščite navdih, 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.

vera, družina, pomoč

Premislite naslednje
Zakaj evangelij najbolje 
poučujemo z jezikom in vzorom 
ljubezni?


