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Pred nekaj leti mi je prijatelj po imenu Louis pripo-
vedoval ganljivo zgodbo o svoji mili, blagi materi. 
Ko je umrla, sinovom in hčeram ni zapustila denar-

nega bogastva, temveč bogato dediščino vzora, žrtvovanja 
in poslušnosti.

Ko so se pogrebne slovesnosti in žalostna pot do groba 
zaključile, so odrasli otroci pregledali skromno imetje, 
ki ga je mati pustila za seboj. Louis je med temi stvarmi 
našel pismo in ključ. V pismu so bila naslednja navodila: 
»V vogalni spalnici je v spodnjem predalu toaletne mizice 
skrinjica. V njej so dragocenosti mojega srca. Skrinjico bo 
odprl tale ključ.«

Vsi so se spraševali, kaj je mati imela tako vrednega, 
da je to zaklenila s ključem.

Skrinjico so vzeli iz skrivnega mesta in jo s pomočjo 
ključa previdno odprli. Ko so Louis in drugi pregledali nje-
no vsebino, so našli po eno sliko vsakega otroka, na kateri 
je bilo otrokovo ime in njegov rojstni datum. Louis je nato 
iz nje izvlekel doma narejeno voščilnico za valentinovo. V 
nerodni, otroški pisavi s svinčnikom, ki jo je prepoznal kot 
svojo, je prebral besede, ki jih je napisal pred šestdesetimi 
leti: »Draga mama, rad te imam.«

V srcih jih je ganilo, glas se jim je zatresel, oči pa so se 
jim osolzile. Mamina dragocenost je bila večna družina. 
Njena moč je počivala na trdnem temelju »rad te imam«.

Nikjer v današnjem svetu trdni temelj ljubezni ni potre-
ben bolj kot doma. In nikjer svet ne bi smel najti boljšega 

vzora tega temelja kakor v domovih svetih iz poslednjih 
dni, ki jim ljubezen pomeni srce njihovega družinskega 
življenja.

Odrešenik Jezus Kristus je tistim med nami, ki izpove-
dujemo, da smo njegovi učenci, dal naslednje daljnosežno 
navodilo:

»Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! 
Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!

Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste 
med seboj imeli ljubezen.« 1

Če bomo zapovedi spolnjevali, zato da bi ljubili drug 
drugega, moramo drug z drugim ravnati sočutno in 
spoštljivo in v vsakodnevnih odnosih izkazovati ljubezen. 
Ljubezen ponudi prijazno besedo, potrpežljiv odgovor, 
nesebično dejanje, razumevajoče uho in odpuščajoče srce. 
V vseh naših odnosih z drugimi bodo te in druge takšne 
lastnosti pripomogle, da bo ljubezen v naših srcih očitna.

Predsednik Gordon B. Hinckley (1910- 2008) je ugotovil: 
»Ljubezen /…/ je lonec zlata na koncu mavrice. Vendar je 
več kot konec mavrice. Ljubezen je tudi na začetku in iz 
nje izvira lepota, ki na nevihtni dan v oboku sega preko 
neba. Ljubezen je varnost, po kateri jočejo otroci, hrepene-
nje mladih, lepek, ki poveže v zakonsko zvezo, in mazivo, 
ki preprečuje uničujoče trenje doma; to je mir starosti, 
žarek upanja, ki sije skozi smrt. Kako bogati so tisti, ki so 
je deležni v svojih odnosih v družini, s prijatelji, v cerkvi 
in s sosedi!« 2
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Ljubezen je samo bistvo evangelija, najbolj plemenita 
lastnost človeške duše. Ljubezen je zdravilo za odtujene 
družine, slabe skupnosti in bolne odnose. Ljubezen je nas-
meh, mahanje v pozdrav, prijazna pripomba in pohvala. 
Ljubezen je žrtvovanje, služenje, nesebičnost.

Možje, ljubite svoje žene. Izkazujte jim spoštovanje in 
hvaležnost. Sestre, ljubite svoje može. Izkazujte jim spošto-
vanje in spodbudo.

Starši, ljubite svoje otroke. Zanje molite, učite jih in jim 
pričujte. Otroci, ljubite svoje starše. Izkazujte jim spoštova-
nje, hvaležnost in poslušnost.

Mormon nas opominja, da smo brez čiste Kristusove 
ljubezni »nič«.3 Molim, da bi sledili Mormonovemu nasvetu, 
naj »k Očetu [molimo] z vso močjo svojega srca, [zato] da 
[nas] bo navdala ta ljubezen, ki jo je podelil vsem, ki res-
nično sledijo njegovemu Sinu, Jezusu Kristusu; da [bomo] 
postali Božji sinovi; da bomo /…/, ko se bo prikazal, kakor 
je on«.4

OPOMBI
1. Jn 13:34- 35.
2. Gordon B. Hinckley, And the Greatest of These Is Love, Ensign, 

mar. 1984, 3.
3. Mor 7:46; gl. tudi v. 44.
4. Mor 7:48.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Monson nas uči o pomembnosti izkazo-
vanja prave krščanske ljubezni, zlasti doma. Premislite, 
da bi tiste, ki jih obiskujete, zbrali v družinskem krogu 
in da bi se pogovarjali o načinih, kako bi drug drugemu 
lahko bolj izkazali ljubezen. Lahko bi jih spodbudili, naj 
izberejo tiste zamisli in napravijo takšne načrte, da bi to 
dosegli kot družina. Na primer, družinski člani si lahko 
prizadevajo, da bi vsak teden drugemu družinskemu 
članu na skrivnem služili. Lahko jih prosite, naj kasneje 
premišljujejo, kako se je zaradi prizadevanja, da bi ta 
cilj dosegli, ljubezen v njihovem domu poglobila.

MLADINA
Molitev za mir
Sarah T.

Starši so se pogosto udeležili sestankov po cerkvi, jaz 
pa sem pazila svoje tri mlajše brate in zanje pripra-

vila kosilo -  čeprav so bili pogosto vzkipljivi in jezni. Če 
so se začeli prepirati, sem majhno težavo navadno hitro 
rešila. Včasih pa jih je bilo težko pomiriti, potem ko se 
je prepir že začel, ker sem se razburila.

Neki popoldan so bratje zlasti stežka shajali skupaj. 
Spoznala sem, da so moja prizadevanja, da bi sklenili 
mir, stvari le poslabšala, ker sem se ujezila. Zato sem 
kosilo pripravila samo zase in nehala govoriti. Naposled 
sem najavila: »Molila bom. Ali smo lahko, prosim, eno 
minuto tiho?« Ko so se posedli, sem prosila za blagoslov 
hrane. Preden sem z molitvijo končala, sem dodala: »In 
prosim, pomagaj nam, da bomo mirovniki.«

Sprva je bilo videti, da niso slišali, in so se spet začeli 
prepirati. To mi je šlo na živce, a vedela sem, da moram 
biti ljubeča in mirna, kolikor se le da, ker sem pravkar 
molila za mir. Po minuti sem čutila velik mir. Jedla sem, 
ne da bi kaj rekla, fantje pa so se naposled prenehali 
prepirati. Spoznala sem, da je bil mir, ki sem ga občutila, 
odgovor na preprosto molitev. Molila sem, da bi bila 
mirovnica, in nebeški Oče mi je pomagal, da sem ostala 
mirna, ko sem bila v skušnjavi, da bi zakričala. Vem, da 
nam resnično lahko da mir.
Avtorica živi v Arizoni v ZDA.

OTROCI
Pravi zaklad

Predsednik Monson pripoveduje zgodbo o materi, ki 
je imela posebno skrinjico z dragocenostmi. Ko so 

njeni otroci skrinjico odprli, so v njej našli svoje fotogra-
fije. Materina dragocenost je bila njena družina!

Prava dragocenost niso zlato in dragulji -  to so ljudje, 
ki jih imate radi. Koga imate radi? Narišite skrinjico z 
dragocenostmi, v kateri so njihove fotografije ali imena.
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Če razumemo, da je nebeški Oče 
dal svojega edinorojenega Sina, 

da bi bili lahko nesmrtni in imeli 
potencial večnega življenja, nam 
to pomaga občutiti neskončno in 
nedoumljivo Božjo ljubezen do nas. 
Ljubi pa nas tudi Odrešenik.

»Kdo nas bo ločil od Kristusove 
ljubezni? /…/ Kajti prepričan sem: ne 
smrt ne življenje, ne angeli ne pogla-
varstva, ne sedanjost ne prihodnost, 
ne moči, ne visokost, ne globokost 
ne kakršna koli druga stvar nas ne 
bo mogla ločiti od Božje ljubezni v 
Jezusu Kristusu, našem Gospodu.« 
(Rim 8:35, 38- 39)

Starešina D. Todd Christofferson 
iz zbora dvanajstih apostolov je 
o odkupni daritvi Jezusa Kristusa 
dejal: »Odrešenikovo trpljenje v 
Getsemaniju in njegova agonija na 
križu nas odrešujeta greha, tako da 

Kristusova odkupna daritev je dokaz 
Božje ljubezni

zadostita zahtevam pravice do nas. 
On usmiljenje in odpuščanje naklo-
ni tistim, ki se pokesajo. Odkupna 
daritev Jezusa Kristusa odplača tudi 
dolg, ki nam ga dolguje pravica, 
tako da nas pozdravi in nam povrne 
za vsakršno trpljenje, ki ga prestane-
mo po krivem. ‘Kajti glejte, trpi bole-
čine vseh ljudi, da, bolečine vsakega 
živega bitja, tako moških, žensk kot 
otrok, ki pripadajo Adamovi druži-
ni.’« (2 Nei 9:21; gl. tudi Al 7:11- 12)1

Kristus nas je »na obe dlani /…/ 
zapisal« (Iz 49:16). Linda K. Burton, 
generalna predsednica Društva za 
pomoč, pravi: »Zaradi tega najvišje-
ga dejanja ljubezni bi se moral vsak 
od nas spustiti na kolena v ponižni 
molitvi, da bi se nebeškemu Očetu 
zahvalili, ker nas je imel dovolj rad, 
da je poslal svojega edinorojenega 
in popolnega Sina, da je trpel za 

naše grehe, naše srčne bolečine 
in vse, kar se zdi, da je v našem 
življenju nepravično.« 2

Dodatni odlomki iz svetih 
spisov in informacije
Jn 3:16; 2 Ne 2:6- 7, 9; 
reliefsociety. lds. org

OPOMBE
1. D. Todd Christofferson, Redemption, 

Ensign ali Liahona, maj 2013, 110.
2. Linda K. Burton, Is Faith in the Atonement 

of Jesus Christ Written in Our Hearts?, 
Liahona, nov. 2012, 114.
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To gradivo preučite v duhu molitve in iščite navdih, da bi izvedeli, o čem naj govorite. vera, družina, pomoč

Premislite naslednje
Kako naj Bogu in Jezusu Kristusu 
izrazimo hvaležnost in ljubezen 
za dar Odrešenikove odkupne 
daritve?


