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Odrešenik je vsem, ki smo prišli na zemljo, rekel: 
»Na svetu imate stisko.« ( Jn 16:33) Vendar je 
med služenjem na zemlji učencem dal naslednjo 

čudovito obljubo: »Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. 
Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.« ( Jn 14:27) V tolažbo 
nam je, ker vemo, da ta obljuba o notranjem miru velja 
tudi za vse njegove današnje učence.

Nekateri živimo v čudovitem in mirnem okolju, vendar 
doživljamo notranji nemir. Drugi občutijo mir in popolno 
spokojnost sredi velike osebne izgube, tragedije in stalnih 
preizkušenj.

Morda ste videli čudež miru na obrazu učenca Jezusa 
Kristusa ali ga slišali v njegovih besedah. Sam sem ga veli
kokrat. Včasih v sobah bolnišnice, kjer se je okrog Božjega 
služabnika, ki se je približeval smrti, zbrala družina.

Spominjam se, kako sem v bolnišnici obiskal neko 
žensko le nekaj dni, preden je umrla za rakom. S seboj 
sem pripeljal dve svoji hčerki, ker je bila ta draga sestra 
nekoč njuna učiteljica v Osnovni.

Okrog njene postelje so se zbrali njeni družinski člani, 
ki so želeli v njenih zadnjih trenutkih na zemlji biti z njo. 
Bil sem presenečen, ko se je v postelji usedla. Obrnila se 
je k mojima hčerkama in obe, drugo za drugo, predstavila 
vsakemu družinskemu članu. Govorila je, kakor da bi bili 
moji hčerki kraljevskega rodu, ki sta predstavljeni na kra
ljičinem dvoru. Našla je način, da je o vsakem v sobi rekla 
nekaj, zaradi česar je Odrešenikov učenec. Še se spomnim 

moči, blagosti in ljubezni v njenem glasu. In spomnim se, 
kako me je presenetil njen radostni nasmeh, čeprav je ve
dela, da ima v življenju le še malo časa.

Prejela je duhovniške blagoslove tolažbe, vendar nam 
je vsem dala živo pričevanje, da je Gospodova obljuba o 
miru resnična: »To sem vam povedal, da boste imeli mir. 
Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet 
premagal.« ( Jn 16:33)

Njegov klic je sprejela, kakor ga lahko mi vsi ne glede 
na naše preizkušnje in težave:

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam 
bom dal počitek.

Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem 
krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim 
dušam.« (Mt 11:28–29)

Vsak od nas v preizkušnjah, ki nas bodo doletele vse, 
lahko najde mir le, če sledi Odrešeniku.

Zakramentni molitvi nam pomagata spoznati, kako naj 
ta mir najdemo sredi življenjskih stisk. Ko vzamemo zakra
ment, se lahko odločimo, da bomo zvesti svojim zavezam, 
da mu bomo sledili.

Vsak od nas obljubi, da se bo Odrešenika vselej spomi
njal. Lahko se ga odločite spominjati tako, kakor vas sled
nje v srcu najbolj zbližuje z njim. Sam ga včasih v mislih 
vidim klečati v vrtu Getsemani ali pa ga vidim, kako kliče 
Lazarja, naj pride iz groba. Pri tem čutim njegovo bližino 
in hvaležnost, ki me v srcu pomirja.
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Obljubite tudi, da boste spolnjevali njegove zapove
di. Obljubite, da boste prevzeli njegovo ime in da boste 
njegove priče. On obljubi, da vas bo, če boste spolnjevali 
zaveze z njim, spremljal Sveti Duh. (gl. NaZ 20:77, 79)

To prinaša mir vsaj na dva načina. Sveti Duh nas zaradi 
odkupne daritve Jezusa Kristusa očisti greha. In Sveti Duh 
nam lahko da mir, ki ga daje Božje odobravanje in upanje 
v večno življenje.

Apostol Pavel je o tem čudovitem blagoslovu spregovo
ril takole: »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpež
ljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba.« (Gal 5:22)

Ko so nebeški glasniki napovedali Odrešenikovo roj
stvo, so razglasili: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir 
ljudem, ki so mu po volji.« (Lk 2:14; poudarek dodan) Kot 
priča Jezusa Kristusa pričujem, da Oče in njegov ljubi Sin 
lahko pošljeta Duha, zaradi česar lahko najdemo mir v 
tem življenju, najsi nas ali tiste, ki jih imamo radi, doletijo 
kakršne koli preizkušnje.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Eyring uči, da nam zakramentni molitvi 
lahko pomagata spoznati, kako v preizkušnjah najti 
mir. Opominjata nas, da imamo, če spolnjujemo zaveze, 
Božjo obljubo, da nas bo spremljal Sveti Duh. Premisli-
te, da bi tiste, ki jih učite, vprašali, kako nam to, če nas 
spremlja Sveti Duh, pomaga, da imamo mir. Lahko bi 
tudi spregovorili o svojih mislih ali izkušnji, kako vam 
je Sveti Duh v preizkušnji pomagal občutiti mir. Tiste, ki 
jih učite, lahko tudi spodbudite, naj o tem sporočilu ta 
teden premišljujejo med zakramentom.

MLADINA
Kako se boste ta teden spominjali 
Odrešenika?

Predsednik Eyring nas spodbuja, naj »se ga [odloči-
mo] spominjati tako, kakor [nas] to v srcu najbolj 

zbližuje z njim«.
Kako se ga »vselej spominjate« med tednom (gl. NaZ 

20:77, 79)?
Ali imate najljubši odlomek iz svetih spisov? Ta teden 

vsak dan lahko označite drug odlomek iz svetih spisov 
in ga nekomu preberete.

Ali si v mislih pojete hvalnico ali drugo povzdigujočo 
pesem, ko ste potrti? Ta teden si morda lahko izberete 
eno, ki govori posebej o Odrešeniku.

Ali vsak teden med zakramentom premišljujete o Od-
rešenikovem življenju in odkupni žrtvi? Na zakrament bi 
se lahko pripravili tako, da bi se spomnili svojih odločitev 
preteklega tedna, zaradi katerih ste se Odrešenika vselej 
spominjali, in se pokesali za takrat, ko ste se s tem borili.

Ali molite za priložnosti, da bi vsak dan oznanjali 
evangelij? Ta teden poskusite imeti pogovor o evangeliju, 
v katerem se boste osredotočili na Odrešenika. O Odreše-
niku bi lahko pričevali na družinskem večeru ali prijatelju 
v šoli spregovorili o tem, kaj ste doživeli v cerkvi. 

Zadajte si cilj, da se boste ta teden Odrešenika spomi-
njali na poseben način. Staršu, bratu ali sestri, voditelju 
ali prijatelju povejte za svoje cilje. Na koncu tedna jim 
povejte, kaj se je zgodilo. Oba bosta občutila mir in 
srečo, o čemer je govoril predsednik Eyring.

OTROCI
Pridite h Kristusu

Odrešenik nam je obljubil mir, če pridemo k njemu 
(gl. Mt 11:28). To pomeni, da sledimo njegovemu 

vzoru in ostanemo povezani z njim. 

• Med zakramentom bodite spoštljivi.
• Odločite se, da boste prijazni in da drugih ne boste sodili.
• O Odrešeniku berite v svetih spisih.
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Bog je »družine ustvaril zato, da 
nam prinašajo srečo, da nam 

pomagajo pri učenju pravilnih 
načel v ljubečem vzdušju in da nas 
pripravljajo na večno življenje«.1 
Predsednik Russell M. Nelson, pre
dsednik zbora dvanajstih apostolov, 
je o velikem Božjem »načrtu sreče« 
(Al 42:8) dejal: »Njegov načrt izjavlja, 
da so ljudje zato, ‘da bi imeli radost’ 
[2 Ne 2:25]. Te radosti smo deležni, 
če se odločimo živeti v sozvočju 
z večnim Božjim načrtom.« 2

Dom, v katerem se osredoto
čamo na Kristusa, nudi največje 
priložnosti za uspeh. Starešina 
Richard G. Scott (1928–2015) iz 
zbora dvanajstih apostolov ga 
opisuje kot kraj, »kjer se poučuje 
evangelij, kjer se spoštuje zaveze, 
ljubezni pa je v obilju«, kjer družine 
lahko živijo »poslušno življenje« in 
postanejo »trdno zakoreninjene v 
evangeliju Jezusa Kristusa«.3

Predsednik Henry B. Eyring, prvi 
svetovalec v Prvem predsedstvu, je 

Pravičnost prinaša družinsko radost

rekel: »Lahko se odločimo, da bomo 
naredili vse, kar lahko, da bomo 
v [svoje] družine priklicali moči 
nebes.« In doma bomo bolj verjet
no spodbujali ljubezen, služenje, 
poslušnost in srečo, če »bodo [naši 
otroci] slišali Božjo besedo in jo 
nato preizkusili v veri. Če bodo to 
delali, se bo njihova narava spreme
nila tako, da bodo prejeli srečo, ki 
jo iščejo.« 4

Dom, osredotočen na Kristusa
V svetih spisih imamo vzorne 

primere domov, osredotočenih na 
Kristusa. Nefi je potem, ko je njegov 
oče Lehi umrl, svojo družino in 
druge, ki so verjeli v Božja svarila 
in razodetja in ki so prisluhnili Ne
fijevim besedam, odpeljal iz dežele 
Lamancev. V tem novem okolju so 
se Nefijci lahko v vsem držali Božjih 
sodb, statutov in zapovedi glede na 
Mojzesovo postavo (gl 2 Ne 5:6– 
10). Vendar so bili celo med Nefijci 
takšni, ki so postali neposlušni.

In čeprav naše družinske člane 
lahko odnese stran od pravičnosti, 
kakor je Nefijce, je starešina Scott 
rekel, da dom, osredotočen na 
Kristusa, vseeno »nudi večje zago
tovilo za mir in zatočišče«. Zavedal 
se je, da »bo kljub temu ogromno 
izzivov ali srčnih bolečin, toda 
celo sredi nemira imamo lahko 
notranji mir in globoko srečo«.5

Dodatni odlomki iz svetih spisov
3 Jn 1:4; 1 Ne 8:12; 2 Ne 5:27
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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
Kaj naj naredimo, da bomo 
v družinah živeli pravičneje?


