
1

P O R U K A  P R V O G  P R E D S J E D N I Š T V A ,  R U J A N  2 0 1 4 .

U susjedstvu gdje sam nekada živio i služio Crkva je 
vodila projekt uzgoja peradi, gdje su kao osoblje 
radili prvenstveno dobrovoljci iz mjesnih odjela. 

Većinu vremena projekt se provodio učinkovito opskrblju-
jući biskupovo skladište tisućama svježih jaja i stotinama 
kilograma peradi za hranu. Međutim, u nekoliko prilika 
biti dobrovoljac gradskih farmera nije značilo samo žuljave 
ruke, nego i frustracije srca i uma.

Primjerice, nikada neću zaboraviti trenutak kada smo 
okupili mladiće Aronovog svećeništva kako bismo imali 
proljetno čišćenje. Naši oduševljeni i energični mladići 
okupili su se i za tili čas iskorijenili, sabrali i zapalili velike 
količine korova i otpada. Uz svijetlo ognja, jeli smo vruće 
hotdogove i čestitali si na dobro obavljenom poslu.

Međutim, postojao je samo jedan poguban problem. 
Buka i vatra tako su uzbunile nježnu populaciju od 5000 
položenih kvočki da se većina njih počela iznenada 
mitariti te su prekinule s polaganjem. Nakon toga smo im 
dopustili nešto korova kako bismo proizveli više jaja.

Niti jedan član Crkve koji je pomogao onima u potrebi 
nikada neće zaboraviti to iskustvo ili zažaliti zbog njega. 
Marljivost, štedljivost, samodostatnost i dijeljenje s drugima 
nisu novi za nas.

Trebali bismo se sjetiti da bi najbolji sustav skladištenja 
za svaku obitelj Crkve bio imati zalihu hrane, odjeće i, 
gdje je to moguće, drugih životnih potrepština. Gospodi-
novo skladište uključuje vrijeme, talente, vještine, sućut, 

posvećeni materijal te financijska sredstva vjernih članova 
Crkve. Ta su sredstva dostupna biskupu za pomoć onima 
u potrebi.

Potičemo sve svece posljednjih dana da budu mudri u 
svojem planiranju, oprezni u svojem životu, te da izbjega-
vaju prekomjeran i nepotreban dug. Mnogi bi ljudi mogli 
prebroditi financijske poteškoće u svom životu da su 
uskladištili svoje zalihe hrane i odjeće te da su bili bez du-
gova. Danas možemo vidjeti da su neki ovaj savjet slijedili 
obrnuto: imaju zalihu dugova, a ne hrane.

Ponavljam riječi Prvog predsjedništva od prije nekoliko 
godina:

»Mnogo se godina savjetuje svecima posljednjih dana  
da se pripreme za nevolje stavljajući na stranu nešto  
novca. To neizmjerno povećava sigurnost i dobrobit. Svaka 
obitelj ima odgovornost skrbiti za svoje potrebe koliko je 
moguće.

Potičemo vas, gdje god živjeli u svijetu, da se pripremite 
za nevolje pregledavajući stanje svojih financija. Potičemo 
vas da budete skromni u svojim rashodima; disciplinirajte 
se u svojim kupnjama kako biste izbjegli dug. Otplatite 
dug što brže možete i oslobodite se toga ropstva. Redovito 
štedite nešto novca kako biste postepeno izgradili financij-
sku rezervu.« 1

Jesmo li pripravni za hitne slučajeve u našim životima? 
Jesu li naše vještine savršene? Živimo li promišljeno? 
Jesu li nam naše zalihe pri ruci? Jesmo li poslušni Božjim 

Jesmo li pripravni?

predsjednik Thomas S. Monson
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zapovijedima? Odgovaramo li na naučavanja proroka? Je-
smo li spremni dati svoje stvari siromašnima, potrebitima? 
Jesmo li izravnali račune s Gospodinom?

Živimo u potresnom vremenu. Budućnost je često ne-
poznata; stoga nam dolikuje da se pripremimo za neizvje-
snost. Kada dođe vrijeme za odluku, završeno je vrijeme 
za pripremu.

NAPOMENA
1. Prvo predsjedništvo All Is Safely Gathered In: Family Finances  

(brošura, 2007).

NAUČAVANJA IZ OVE PORUKE

Razmišljajući o potrebama onih koje posjećujete, 
sjetite se načina na koje im možete pomoći da postanu 
samodostatniji u zaposlenju, financijama, zalihama 
hrane ili pripravnosti za hitne slučajeve. Promislite o 
vještinama koje biste s njima mogli podijeliti, kao npr. 
vrtlarenje ili upravljanje novcem, što bi ih ojačalo da 
slijede savjet predsjednika Monsona.

MLADI
Služila sam ponovno
Jaíne Araújo

Jednoga dana nakon završetka projekta službe, 
prolazila sam kraj našega sastajališta i ugledala dvije 

sestre kako čiste zgradu. Iz mene su jednostavno izašle 
riječi: »Sestre, trebate li pomoć?« Jedna od njih mi se 
osmjehnula i rekla kako sam stigla u pravi trenutak jer 
su one jedine čistile, a već su se dosta umorile. Rekla 

je kako se molila da će Gospodin poslati nekoga za 
pomoć. Bila sam vrlo sretna što sam bila odgovor na 
njezinu molitvu. Tek sam završila sa služenjem drugome 
te sam također bila umorna, no slijedila sam svoje srce i 
ponudila još više služiti.

Zapovijed je raditi s radošću (vidiNiS 24:7). Kada 
imamo želju služiti u svako doba, možemo pomoći da se 
čuda dogode u životima drugih ljudi. Naši životi počinju 
imati veći smisao kada služimo. Gospodin nas doista 
voli, pomaže svakom svom djetetu i dat će nam snagu 
služiti.
Autorica živi u Rio Grande do Norte u Brazilu.

DJECA
Jeste li pripravni?
Odgovori: Točno, Točno, Netočno, Točno, Netočno

Predsjednik Monson zamolio je svakoga od nas da bu-
demo pripravni za teška vremena i da pomognemo 

drugima u njihovim teškim vremenima. Riješite ovaj kviz 
i vidite jeste li pripravni?

Uvijek ima netko kome mogu pomoći.  
Točno □ Netočno □

Mogu biti zahvalan za sve što već imam.  
Točno □ Netočno □

Nemam talenta koje bih mogao podijeliti s ikime. 
Točno □ Netočno □

Štednja za kasnije dobra je ideja.  
Točno □ Netočno □

Trebam nove igračke i odjeću kako bih bio sretan. 
Točno □ Netočno □
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Vjera, obitelj, potpora

Ovo je dio serije Poruka za kućno 
posjetiteljstvo koja prikazuje odlike 
Spasiteljevog poslanja.

Isus Krist je obećao: »Neću vas 
ostaviti siročad. Vratit ću se k 

vama« (Ivan 14:18). On će nam dati 
»vijenac mjesto pepela, ulje radosti 
mjesto ruha žalosti« (Izaija 61:3). Jer 
je Krist prošao kroz Pomirenje za 
svakoga od nas, nikada nas neće 
zaboraviti. »Naš Spasitelj je na sebe 
preuzeo… naše boli i naše patnje i 
nevolje kako bi znao što osjećamo 
i kako nas utješiti«, rekla je Linda S. 
Reeves, druga savjetnica vrhovnog 
predsjedništva Potpornog društva.1

Znati da će nas Krist utješiti može 
nam donijeti mir te nas nadahnuti 
da slijedimo njegov primjer poslu
žujući drugima. Predsjednik Thomas 
S. Monson je rekao: »Naša će nas 
spoznaja evanđelja i naša ljubav 
prema Nebeskom Ocu i Spasitelju 
utješiti, podržati i donijeti radost u 

Božansko poslanje Isusa Krista: 
Tješitelj
Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite spoznaju o tome što iznijeti drugima. Kako 
će razumijevanje života i poslanja Spasitelja povećati vašu vjeru u njega i blagosloviti 
one o kojima brinete kroz kućno posjetiteljstvo? Za više informacija posjetite:  
reliefsociety.lds.org.

naša srca dok hodamo uspravno i 
obdržavamo zapovijedi. Neće biti 
ničega u ovom svijetu što nas može 
poraziti.« 2

Iz Svetih pisama
Ivan 14:18, 23; Alma 7:11–13;  
Nauk i savezi 101:14–16

Iz naše povijesti
Elaine L. Jack, 12. vrhovna 

predsjednica Potpornog društva je 
rekla: »U kućnom posjetiteljstu do
piremo jedne do drugih. Ruke često 
govore umjesto glasova. Topao za
grljaj prenosi mnogo. Zajednički nas 
smijeh ujedinjuje. Trenuci širenja 
riječi osvježavaju naše duše. Ne mo
žemo uvijek podići teret one koja 
je u nevolji, no možda ju možemo 
potaknuti kako bi ga dobro mogla 
nositi.« 3

Naše sestre pionirke Potpornog 
društva »pronalazile su duhovnu 

snagu u međusobnoj ljubavi i 
sućuti… Dok su prolazile kroz 
kušnje bolesti i smrti, molile su 
u vjeri jedna za drugu i tješile se. 
‘Ljubav Božja tekla je iz srca u 
srce,’ napisala je Helen Mar Whit
ney, ‘sve dok zli nije onemoćao 
u svojim nastojanjima da stane 
između nas i Gospodina, a nje
gove su okrutne strijele, u nekim 
primjerima, bile lišene uboda’« 4

NAPOMENE
1. Linda S. Reeves, »The Lord Has Not  

Forgotten You«, Ensign ili Liahona,  
studeni 2012, 120.

2. Thomas S. Monson, »Be of Good Cheer«, 
Ensign ili Liahona, svibanj 2009, 92.

3. Elaine L. Jack, u Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 119.

4. Daughters in My Kingdom, 34.

Razmotrite sljedeće
Kako vam spoznaja da vas se 
Gospodin sjeća donosi utjehu?
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