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Na vsakem zakramentnem sestanku imamo pri
vilegij, da nebeškemu Očetu obljubimo, da se 
bomo Odrešenika vselej spominjali in spolnje

vali njegove zapovedi, da nas bo lahko spremljal njegov 
Duh (gl. Mor 4:3; 5:2; NaZ 20:77, 79). Vselej se ga bomo 
spontano spominjali, če bomo prevzeli Jezusovo ime. To 
delamo na številne načine, zlasti pa takrat, ko v njegovem 
imenu služimo drugim, prebiramo njegove svete besede in 
molimo, da bi vedeli, kaj želi, da storimo.

To se mi je zgodilo, ko sem krstil nekega mladeniča. 
Vedel sem, da so me Odrešenikovi posvečeni služabniki 
poklicali, da kot misijonar poučujem evangelij in pričujem 
o njem in o njegovi pravi Cerkvi. Z misijonarskim druža
bnikom sva temu mladeniču obljubila, da bo zaradi moči 
odkupne daritve Jezusa Kristusa očiščen, ko se bo z vero 
v Odrešenika pokesal in ko ga bo krstil eden Gospodovih 
pooblaščenih služabnikov.

Ko sem mladeniča dvignil iz vode krstnega bazena, mi 
je v uho prišepnil: »Čist sem, čist sem!« V tistem trenut
ku sem se spomnil Odrešenikovega krsta, ki ga je v reki 
Jordan izvedel Janez Krstnik. Še več, spomnil sem se, da 
izvajam odrešenjsko delo vstalega in živega Odrešenika 
  da me spremlja Sveti Duh, kakor je Janeza.

Zame in za vse nas je to, da se Odrešenika spominja
mo, lahko več kot to, da se zanašamo na spomin na svoje 
spoznanje in izkušnje z njim. Vsak dan lahko sprejemamo 
odločitve, ki nas sedaj zbližujejo z njim.

Najpreprostejša odločitev je nemara branje svetih spisov. 
S tem lahko začutimo, da smo blizu Gospodu. Sam bližino 
najpogosteje občutim, ko berem Mormonovo knjigo. V 
prvih minutah branja poglavij Druge Nefijeve knjige v mis
lih zaslišim glasova Nefija in Lehija, ki Odrešenika opisuje
ta, kot da bi ga poznala osebno. Takrat začutim bližino.

Morda vas z njim še posebej zbližajo druga mesta v 
svetih spisih. Toda kjer koli in kadar koli boste brali Božjo 
besedo, ponižno in z resničnim namenom, da bi se Od
rešenika spominjali, si boste okrepili željo, da bi v vsak
danjem življenju prevzeli njegovo ime.

Ta želja bo spremenila način vašega služenja v Gospo
dovi Cerkvi. K nebeškemu Očetu boste molili, da vam bo 
pomagal poveličati poklic, četudi se vam ta zdi majhen. 
Pomoč, za katero boste prosili, je zmožnost pozabiti nase 
in se bolj osredotočiti na to, kar Odrešenik želi za tiste, 
katerim ste poklicani služiti.

Njegovo roko in njegovo bližino sem občutil, ko sem 
služil najinim otrokom, ko sem molil, da bi vedel, kako 
naj jim pomagam najti mir, ki ga prinaša le evangelij. Ob 
takih trenutkih me je manj skrbelo to, da bi me gledali kot 
uspešnega starša, zelo pa me je skrbelo za uspeh in blagor 
mojih otrok.

Želja, da tistim, katerim služimo, damo, kar bi jim 
dal Odrešenik, nas pripelje do molitev, ki so priprošnje 
nebeškemu Očetu, resnično v imenu Jezusa Kristusa. Ko 
molimo tako –  v Odrešenikovem imenu, z vero vanj –  Oče 
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Postanimo  
pravi učenci

predsednik Henry B. Eyring
prvi svetovalec v Prvem predsedstvu
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odgovori. Pošlje Svetega Duha, da nas vodi, tolaži in spod
buja. Ker Duh vselej pričuje o Odrešeniku (gl. 3 Ne 11:32, 
36; 28:11; Etr 12:41), smo Gospoda bolj zmožni ljubiti z 
vsem srcem, umom in močjo (gl. Mk 12:30; Lk 10:27; NaZ 
59:5).

Blagoslovi tega, da se ga vsak dan in trenutek spominja
mo, bodo počasi in zagotovo prišli, ko mu bomo služili, se 
gostili z njegovo besedo in molili v veri v njegovo ime. In 
to spominjanje nas bo oblikovalo, da bomo postali pravi 
učenci Gospoda Jezusa Kristusa v njegovem kraljestvu na 
tej zemlji –  in kasneje z njegovim Očetom v veličastnem 
prihodnjem svetu.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Eyring nam svetuje, naj se Odrešenika 
vselej spominjamo tako, da vsak dan sprejemamo odlo-
čitve, ki nas zbližujejo z njim. S tistimi, ki jih učite, lahko 
preberete zakramentni molitvi, ki poudarjata zavezo, 
naj se ga vselej spominjamo (gl. Mor 4:3; 5:2; NaZ 20:77, 
79). Premislite, da bi tistim, ki jih učite, predlagali, naj 
napišejo seznam tega, kar bi lahko delali vsak dan, da 
bi se spominjali Odrešenika. Premislite tudi, da bi jim 
predlagali, naj k nebeškemu Očetu molijo za uspeh in 
blaginjo drug drugega. Premislite, da bi tudi sami tako 
molili zanje.

MLADINA
Vsak dan se spominjajmo Gospoda

Prijatelji, obveznosti, domača naloga, televizija -  tako 
zelo veliko stvari je, ki zahtevajo našo pozornost. 

Toda vsak teden nebeškemu Očetu obljubimo, »da [se 
bomo] [njegovega Sina, Jezusa Kristusa] vselej [spomi-
njali]« (NaZ 20:79).

Predsednik Eyring pravi, da »vsak dan lahko spre-
jemamo odločitve«, ki nam pomagajo pomniti Odre-
šenika. Premislite, da bi si ta mesec zadali cilj, da bi se 
Odrešenika vsak dan bolj spominjali. Lahko si napravite 
koledar in se zavežete, da boste vsak dan naredili eno 
stvar, da bi gradili odnos z njim. Predsednik Eyring 
navaja stvari, kot so branje svetih spisov, molitev v veri 
ter služenje Odrešeniku in drugim. Poleg tega je tu še 
pisanje dnevnika, udeleževanje cerkvenih sestankov, po-
slušanje generalne konference, odhod v tempelj, petje 
hvalnic –  seznam se nadaljuje! Če se bomo Odrešenika 
spominjali vsak dan, nam predsednik Eyring obljublja, 
da »bodo blagoslovi počasi in zagotovo prišli /. . ./ [in] 
nas bodo oblikovali tako, da bomo postali pravi učenci 
Gospoda Jezusa Kristusa«.

OTROCI
Veliko ljubezni

Ko beremo svete spise ali molimo, lahko čutimo, ka-
ko nas nebeški Oče in Jezus ljubita. Znotraj velikega 

srca narišite nekaj malih src. Vsakič, ko molite ali berete 
svete spise, pobarvajte eno srce. Kaj še lahko storite, da 
boste čutili bližino nebeškega Očeta in Jezusa?
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»[Dejstvo je], da popolnih dru
žin ni,« je dejal predsednik 

Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec 
v Prvem predsedstvu. »S kakršnimi 
koli težavami se sooča vaša družina, 
kar koli morate razrešiti, je začetek 
in konec rešitve dobrotljivost, čista 
Kristusova ljubezen.« 1

O tistih, ki evangelija niso 
docela sprejeli, je Linda K. Burton, 
bivša generalna predsednica 
Društva za pomoč, rekla: »Nebeški 
Oče ima rad vse svoje otroke. /…/ 
Ne glede na to, kje so –  na poti 
ali stran od nje –  želi, da se vrnejo 
domov.« 2

»Ne glede na to, kako kljubovalni 
so nemara [vaši otroci], /…/ ko jim 
govorite ali se z njimi pogovarjate, 
tega ne delajte v jezi, ne v naglici, 
z duhom obsojanja,« je učil pred
sednik Joseph F. Smith (1838–1918). 
»Z njimi govorite prijazno.« 3

Starešina Brent H. Nielson 
od sedemdeseterih je ponovil 

Tiste, ki tavajo, objemite z ljubeznijo

Odrešenikovo navodilo tistim, ki 
imajo deset srebrnikov in enega iz
gubijo: »Iščite, dokler ga ne najdete. 
Če se izgubi vaš sin ali hči, brat ali 
sestra, /…/ po vsem, kar lahko stori
mo, imejmo to osebo z vsem srcem 
radi. /…/

»Da bi vi in jaz prejeli razodetje, 
da bi vedeli, kako najbolje pristo
piti k tistim v našem življenju, ki so 
izgubljeni, in da bi, kadar je potre
bno, imeli potrpežljivost in ljubezen 
nebeškega Očeta in njegovega Sina 
Jezusa Kristusa, ko imamo izgu
bljenega radi, nad njim bdimo in 
ga čakamo.« 4

Predsednik Henry B. Eyring, prvi 
svetovalec v Prvem predsedstvu, 
je rekel: »Molil sem z vero, da bi 
nekdo, ki sem ga imel rad, iskal in 
občutil moč odkupne daritve. Molil 
sem z vero, da bi jim na pomoč 
prišli človeški angeli, in so prišli.

Bog si je izmislil načine, zato da 
bi rešil vsakega svojega otroka.« 5

Dodatni odlomki iz svetih 
spisov in informacije
Mt 18:12; Al 31:35; 3 Ne 13:32; 
NaZ 121:41 42; reliefsociety .lds .org
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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 naj še naprej izkazujemo 
dobrotljivost tistim, ki nočejo 
živeti po evangelijskih načelih?

vera družina pomoč


