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Ko sem bil mlad moški, sem v Cerkvi kot svetovalec 
služil modremu okrožnemu predsedniku. Stalno me 
je poskušal učiti. Spomnim se nasveta, ki mi ga je 

nekoč dal: »Ko nekoga srečate, z njim ravnajte, kakor da bi bil 
v resnih težavah, in v več kot polovici primerov boste imeli 
prav.« Takrat sem mislil, da je črnogled. Sedaj, več kot petde-
set let kasneje, vidim, kako dobro je razumel svet in življenje.

Vsi se soočamo s preizkušnjami –  včasih z zelo težki-
mi preizkušnjami. Vemo, da nam Gospod dovoli iti skozi 
preizkušnje, zato da bi bili obrušeni in izpopolnjeni, zato 
da bomo lahko večno z njim.

Gospod je preroka Josepha Smitha v ječi Liberty poučil, 
da ga bo plačilo za to, ker preizkušnje dobro prestaja, 
pripravilo na večno življenje.

Rekel mu je, naj v duši prejme mir in da bodo njegove 
nadloge in stiske le kratek trenutek.

In potem ga bo Bog, če bo to dobro prestal, povzdignil 
na višave in bo zmagal nad vsemi svojimi nasprotniki  
(NaZ 121:7– 8).

V življenju po nas udriha tako veliko stvari, da se 
nemara zdi težko imeti potrpljenje. Družini, ki je odvisna 
od pridelka, se tako lahko zdi, kadar ni dežja. Lahko se 
sprašujejo: »Kako dolgo lahko zdržimo?« Tako se lahko zdi 
mladim, ki se soočajo z zoperstavljanjem vse večji poplavi 
umazanije in skušnjav. Tako se lahko zdi mlademu možu, 
ki se bori, da bi si pridobil izobrazbo ali usposabljanje, 
ki ju potrebuje za službo, zato da bo preživljal ženo in 

družino. Tako se lahko zdi nekomu, ki ne more najti 
službe ali ki izgubi službo za službo, ker podjetja zapirajo 
vrata. Tako se lahko zdi tistim, ki se soočajo z vse slabšim 
zdravjem in telesno močjo, kar se njim ali tistim, ki jih ima-
jo radi, lahko zgodi zgodaj ali pozno v življenju.

Toda ljubeči Bog takšnih testov pred nas ni postavil 
preprosto zato, da bi videl, ali težave lahko prestanemo, 
temveč da bi videl, ali jih lahko prestanemo dobro in zato 
postanemo obrušeni.

Prvo predsedstvo je takole poučilo starešino Parleyja P. 
Pratta (1807– 1857), ko je bil novopoklicani član zbora dva-
najstih apostolov: »Javili ste se za stvar, ki zahteva vso vašo 
pozornost; /…/ postanite obrušena puščica. /…/ Prestati 
morate veliko garanja, veliko dela in veliko pomanjkanja, 
da boste postali popolnoma obrušeni. /…/ To narekuje 
nebeški Oče; polje je njegovo; delo je njegovo; in /…/ 
razvedril vas bo /…/ in vas bodril.« 1

Pavel v Pismu Hebrejcem govori o sadu potrpljenja: 
»Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak 
bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad 
pravičnosti.« (Heb 12:11)

Preizkušnje in težave nam dajejo priložnost za učenje 
in rast in lahko celo spremenijo samo našo naravo. Če se 
v skrajnem obupu lahko obrnemo k Odrešeniku, so naše 
duše lahko obrušene, ko vztrajamo.

Zatorej si je kot prvo treba zapomniti, da vedno molimo 
(gl. NaZ 10:5; Al 34:19– 29).
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Kot drugo si je treba neprestano prizadevati, da spolnju-
jemo zapovedi -  ne glede na nasprotovanje, skušnjavo ali 
nemir okrog nas (gl. Moz 4:30).

Tretja kritična stvar, ki bi jo morali delati, je služenje 
Gospodu (gl. NaZ 4:2; 20:31).

Ko služimo Učeniku, ga spoznamo in ljubimo. Če bomo 
v molitvi in zvestem služenju vztrajali, bomo v življenju 
začeli prepoznavati Odrešenikovo roko in vpliv Svetega 
Duha. Številni od nas smo neko obdobje tako služili in 
občutili to družabništvo. Če pomislite na tisti čas, se boste 
spomnili, da so bile v vas spremembe. Videti je bilo, da 
je skušnjava, da bi naredili nekaj slabega, oslabela. Želja 
po tem, da bi delali dobro, se je povečala. Tisti, ki so vas 
najbolje poznali in vas imeli radi, so nemara rekli: »Postal 
si prijaznejši in potrpežljivejši. Zdi se, kakor da nisi isti.«

Niste bili isti. Spremenili ste se zaradi odkupne daritve 
Jezusa Kristusa, ker ste se v preizkušnji zanašali nanj.

Obljubljam vam, da vam bo Gospod v preizkušnjah 
prišel na pomoč, če ga boste iskali in mu služili, in da bo 
vaša duša v tem postopku obrušena. Dajem vam izziv, da 
vanj zaupate v vseh svojih nadlogah.

Vem, da Bog Oče živi ter da sliši in odgovori na vsako 
našo molitev. Vem, da je njegov Sin, Jezus Kristus, plačal 
ceno za vse naše grehe in da želi, da pridemo k njemu. 
Vem, da Oče in Sin bdita nad nami in da sta za nas pri-
pravila način, da vse dobro prestanemo in se ponovno 
vrnemo domov.

OPOMBA
1. Autobiography of Parley P. Pratt, ur. Parley P. Pratt ml. (1979), 120.

NAUK SPOROČILA

Vsi imamo izzive, ki preizkušajo našo vero in sposob-
nost, da vztrajamo. Upoštevajte potrebe in izzive tistih, 
ki jih učite. Pred obiskom bi lahko molili za vodstvo, 
da boste vedeli, kako jim bolje pomagati, da bodo vse 
dobro prestali. Lahko premislite, da bi razpravljali tako 
o načelih kot o odlomkih iz svetih spisov, ki jih omenja 
predsednik Eyring, vključno z molitvijo, služenjem in 

spolnjevanjem zapovedi. Lahko bi spregovorili tudi o 
lastnih izkušnjah, kako ste bili blagoslovljeni na načine, 
zaradi katerih ste vse dobro prestali.

MLADINA
Ko mi je umrla prijateljica
Samantha Linton

Prijateljica je imela v devetem razredu osnovne šole 
možgansko anevrizmo in je naslednji dan umrla.  

Čeprav sem bila članica Cerkve, sem se kljub temu bori-
la. Vse življenje so me učili, da se na nebeškega Očeta in 
Odrešenika lahko obrnem glede česar koli, toda prej mi 
še nikoli ni bilo treba skozi nekaj takega.

Ure in ure sem jokala in skušala najti nekaj –  karkoli 
–  kar bi me pomirilo. Večer po njeni smrti sem odprla 
cerkveno pesmarico. Ko sem obračala strani, sem se 
ustavila pri »Ostani z mano ta večer« (Abide with Me; 
’Tis Eventide, Hymns, št. 165). Pozornost mi je vzbudila 
tretja kitica:

Ostani z mano ta večer.
Osamljen bom vso noč,
če več ne boš govoril mi
in če ne boš mi luč.
Bojim se, da tema sveta
v mojem domu bo.
Odrešenik, ostani še,
ostani ta večer.

Ta kitica me je navdala s tolikšnim mirom. Takrat sem 
vedela, ne le to, da tisti večer Odrešenik lahko ostane 
z menoj, temveč da tudi natanko ve, kako se počutim. 
Vem, da mi ljubezen, ki sem jo občutila v hvalnici, ni po-
magala le skozi tisto noč, temveč mi je pomagala skozi 
veliko drugih preizkušenj, ki sem jih prestala.
Avtorica živi v Utahu v ZDA.

Melodijo »Ostani z mano ta večer« (Abide with Me;  
’Tis Eventide) lahko naložite z lds .org/ go/ 7176.
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»Jezusu je popolna enotnost 
z Očetom uspela tako, da se je 

podvrgel, tako telesno kot duhov-
no, Očetovi volji,« je učil starešina 
D. Todd Christofferson iz zbora 
dvanajstih apostolov.

»/…/ Z Bogom in Kristusom 
zagotovo ne bomo eno, dokler 
njuna volja in zanimanje ne posta-
neta naša največja želja. Do takšne 
pokornosti se ne pride v enem dne-
vu, temveč nas bo Gospod preko 
Svetega Duha učil, če bomo pri-
pravljeni, dokler se ne bo sčasoma 
pravilno reklo, da je [ Jezus] v nas, 
kakor je Oče v njem.« 1

Linda K. Burton, generalna pre-
dsednica Društva za pomoč, je učila, 
kako si prizadevati za to enotnost: 
»To, da sklenemo in spolnjujemo 
zaveze, je izraz naše obveze, da bi 
postali kakor Odrešenik. Idealno je, 
da si prizadevamo za naravnanost, 
ki jo najbolje opiše nekaj verzov 
priljubljene hvalnice: ‘Odšel bom tja, 

Da bi bili eno

kamor želiš. /…/ Govoril bom to, 
kar želiš. /…/ Postal bom to, kar ti 
želiš.’« 2

Starešina Christofferson nas je 
opomnil tudi, da »naš duh, če si 
dan za dnem in teden za tednom 
prizadevamo slediti Kristusovi poti, 
prizna njegovo premoč, notranja 
bitka preneha in nas skušnjave ne 
nadlegujejo več.« 3

Neill F. Marriott, druga svetovalka 
v generalnem predsedstvu Mladenk, 
pričuje o blagoslovih, če si prizade-
vamo svojo voljo uskladiti z Božjo: 
»Borila sem se s tem, da bi opustila 
človeško željo, da bi bile stvari po 
moje, in naposled spoznala, da 
je moj način, o, tako pomanjkljiv, 
omejen in slabši od načina Jezusa 
Kristusa. ‘Način [nebeškega Očeta] je 
pot, ki vodi do sreče v tem življenju 
in v večno življenje v prihodnjem 
svetu.’« 4 Ponižno si prizadevajmo po-
stati eno z nebeškim Očetom in nje-
govim Sinom, Jezusom Kristusom.

Dodatni odlomki iz svetih 
spisov in informacije
Jn 17:20–21; Ef 4:13; NaZ 38:27; 
reliefsociety .lds .org

OPOMBE
1. D. Todd Christofferson, That They May Be 

One in Us, Liahona, nov. 2002, 72, 73.
2. Linda K. Burton, Moč, radost in ljubezen 

do spolnjevanja zapovedi, 183. jesenska 
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To gradivo preučite v duhu molitve in iščite navdih, da boste vedele, o čem govoriti. 
Kako bo razumevanje namena Društva za pomoč Božje hčere pripravilo za blagoslove 
večnega življenja?

Premislite naslednje
Kako zaradi tega, ker 
izpolnjujemo voljo Boga, 
postajamo bolj takšni kot on?

vera družina pomoč


