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О духовној 
припремљености

Савет нашег пророка
Темељ вере

„Ако немамо дубоке темеље вере и сигурно  
сведочанство о истини, можемо имати потешкоћа  
да се супротставимо суровим олуjама и леденим 
ветровима невоља коjе неизбежно долазе сваком  
од нас.

Смртност jе период провере, време да се докажемо 
вреднима да се вратимо у присуство нашег Небеског 
Оца. Да бисмо били испитани, морамо се суочити 
са изазовима и потешкоћама. Они нас могу сломити, 
а површина наше душе може напући и изломити се 
— то jест, уколико наши темељи вере, наша сведочан-
ства о истини нису дубоко укорењени у нама.” 1 

Учење лекција из прошлости
„У потрази за оним што је наjбоље у нама, наше 

размишљање усмераваће неколико питања: Да ли 
сам оно што желим да будем? Да ли сам данас ближи 
Спаситељу него што сам био jуче? Хоћу ли сутра 
бити ближи? Имам ли храбрости да се променим 
набоље? ...

Године долазе и пролазе, али потреба за све-
дочанством о jеванђељу  остаје најважнија. Док се 

крећемо према будућности, не смемо занемарити 
лекциjе из прошлости.” 2 

Ваша лична лијахона
„Ваш патријаршки благослов је ваш и само ваш. 

Може бити кратак или дуг, једноставан или опсежан. 
Обимност и стил изражавања не чине патријаршки 
благослов. Дух је тај који преноси право значење. 
Ваш благослов не треба да се уредно пресавије и 
одложи. Не треба да се урами или објави. Уместо 
тога, треба да се чита. Треба да се воли. Треба да 
се следи. Ваш патријаршки благослов ће вас водити 
гроз најмрачнију ноћ. Водиће вас кроз животне  
опасности ... Ваш патријаршки благослов за вас 
представља личну лијахону која бележи ваш курс  
и усмерава ваш пут ...

Док стражимо, чекамо и радимо на испуњава-
њу обећаних благослова, можда ће бити потребно 
стрпљење.” 3 

Дођите к Њему
„Имајте на уму да не ходате сами ... Док идете 

кроз живот, увек ходајте према светлу, и животне 
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сенке ће остати иза вас [...]
Када сам се окретао Светим писмима за надах-

нуће, једна одређена реч се стално појављивала. Та 
рече је ‘дођите.’ И Господ ми рече: ‘Дођите к мени.’ 
Рекао је: ‘Дођите да учите од мене.’ Такође је рекао: 
‘Дођите, следите ме.’ Волим ту реч, доћи. Моја молба 
је да дођемо Господу.” 4

НапомеНе
 1. „О, чврст што је темељ,”  Liahona, нов. 2006, 62.
 2. „Becoming Our Best Selves,”  Liahona, апр. 2006, 3, 5.
 3. „Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,”  Ensign, нов. 1986, 66.
 4. 16-stake fireside, Brigham Young University, 16. нов. 16, 1986.

УчеЊе из ОВе пОрУке

у приручнику  Teaching, No Greater Call стоји: „вешт 
учитељ се не пита, ... ‘шта ћу подучавати данас?’ 

већ уместо тога: ‘како ћу својим студентима помоћи 
да открију шта треба да знају?’” ([1999. год.], стр. 61). 
да бисте помогли појединцима да уче из овог чланка, 
водите рачуна да им обезбедите папир и оловке и 
дате им време да прочитају речи председника Монсо-
на и запишу истине које откривају о духовној при-
премљености. Млађа деца могу нацртати цртеже о 
ономе што уче. размислите о томе да поделе оно што 
су записала или нацртала. 

ОМлаДина
Ваш патријаршки благослов

Председник Монсон описује патријаршки благо-
слов као „личну лијахону која бележи ваш курс и 
усмерава ваш пут.” стога, какав је то благослов и 
како може помоћи у усмеравању вашег живота?

Шта је патријаршки благослов?
ваш благослов има два главна циља. Први, обја-

виће ваше порекло, односно којем племену дома 
израеловог припадате. други, садржаће информа-
ције које ће вас водити. ваш благослов ће вероватно 
садржати обећања, савете и упозорења.

Колико треба да имам година да бих примио 
свој благослов?

не постоје старосне границе, али морате бити 
довољно стари да бисте ценили свету природу бла-
гослова. Многи чланови почињу да размишљају о 
примању свог благослова у својим раним тинејџер-
ским годинама.

Како примам благослов?
најпре разговараjте са своjим бискупом или 

председником огранка. ако сте спремни и достојни, 
добићете препоруку. После тога, можете заказати 
састанак са патријархом у вашој области.

Шта радим са својим благословом?
Чувајте га на безбедном месту, и често га читајте. 

упамтите, ваш благослов је свет и личан. Можете га 
делити са најближим члановима породице, али не 
треба да га делите јавно. такође, сви поменути благо-
слови у вашем патријаршком благослову темеље се 
на вашој верности и времену које господ одреди.

Деца
чврст темељ

Председник томас с. Монсон је рекао да треба да 
градимо „чврсто сведочанство о истини.” Један 

од најбољих начина да се то учини је читање светих 
писама. Потражите стихове доле. запишите једну ствар 
коју сте научили из сваког стиха која помаже да ваше 
сведочанство постане јаче.

Moрмон 7:5
Чланци вере 1:10
Moрони 10:5
уиз 11:12
Moрони 7:41
уиз 1:37
Посл. ефесцима 6:11
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Mудро управљање средствима  
и избегавање дуга

Подучавајте овим 
стиховима из 
Светих Писама и 
цитатима, или ако 

је потребно, другим начелима 
која ће благословити сестре 
које посећујете. Изнесите своје 
сведочанство о овом учењу.  
Позовите оне које подучавате 
да поделе оно што су осетиле и 
научиле.

Управљање средствима
„‘Промишљен начин живота’ 

... подразумева штедњу, мудро 
планирање у вези са финансијама, 
потпуно посвећивање личном 
здрављу, и адекватну припрему за 
образовање и изградњу каријере, 
указивање прикладне пажње кућ-
ној производњи и складиштењу 
као и развоју емоционалне ела-
стичности. ... Ако живимо мудро 
и промишљено, бићемо безбедни 
као на длану Његове руке.” 1

Председник Спенсер В. Кимбал 
(1895–1985).

„Које вештине су нам потребне 
које ће нам помоћи да постанемо 
самостални? ... У првим данима 
Цркве, Бригам Јанг је упутио мол-
бу сестрама да науче да спрече 
болест у породицама, успоставе 
кућну радиност, и науче да рачу-
нају и воде књиговођство и друге 

практичне вештине. Та начела 
су применљива и данас. Обра-
зовање је и даље од суштинске 
важности [...]

Питала сам неколико бискупа 
које вештине самосталности су 
најпотребније сестрама у њихо-
вим одељењима, и они су рекли 
вођење буџета. Жене треба да 
разумеју шта подразумева купова-
ње на кредит и живот ван оквира 
буџета. Друга вештина коју су 
бискупи навели је кување. Јела 
која се припремају и једу код куће 
углавном коштају мање, здравија 
су и доприносе јачим породич-
ним односима.” 2

Џули Б. Бек, врховна председница 
Потпорног друштва.

Избегавање дуга
 „Предложио бих пет кључ-

них корака до финансијске 
слободе [...]

„Први, плаћајте своју 
десетину [...]

„Други, трошите мање него 
што зарађујете [...]

„Треће, научите да 
штедите [...]

„Четврто, испоштујте своје 
финансијске обавезе [...]

„Пето, учите своју децу да 
следе ваш пример.” 3

Старешина Џозеф Б. Виртлин (1917–
2008) из Већа Дванаесторице апостола.

„Када се задужимо, одричемо 
се неких наших драгоцених, не-
проценљивих средстава и ста-
вљамо себе у положај зависности 
који смо сами себи наметнули.  
Обавезујемо своје време, енергију 
и средства да бисмо вратили оно 
што смо позајмили - изворе које 
бисмо могли искористити да би-
смо помогли себи, нашим поро-
дицама и другима [...]

Да бисмо платили своје дугове 
и избегли будуће дугове потреб-
но је да искажемо веру у Спаси-
теља — не само да бисмо чини-
ли боље него и да бисмо били 
бољи. Потребна је велика вера 
да би се изговориле ове једно-
ставне речи: ‘Не можемо то себи 
приуштити.’ Потребна је вера да 
бисмо се уверили да ће живот 
бити бољи ако жртвујемо своје 
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Помоћ за КУћне 
УчИтељИце
Посаветујте се са својом са-
радницом о томе како да ову 
поруку пажљиво прилагоди-
те околностима сваке сестре. 
које вештине самосталности 
можете поделити са њом?

ЛИчна ПрИПрема
Малахија 3:10
Јев. по Матеју 6:19–21
Јев. по Луци 12:15
уиз 38:30; 88:119
за више информација, 

видети All Is Safely Gathered 
In: Family Finances (ставка бр. 
04007).
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жеље да бисмо задовољили своје 
потребе и потребе других.” 4

Старешина Роберт Д. Хеjлс из Већа 
Дванаесторице апостола.

НапомеНе
 1. „Welfare Services: The Gospel in Action,” 

 Ensign, нов. 1977, 78.
 2. „The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President,” Basic Principles of Welfare 
and Self-Reliance (2009. год.), стр. 5.

 3. „Earthly Debts, Heavenly Debts,”  Liahona, 
мај 2004. год., стр. 41, 42.

 4. „A Gospel Vision of Welfare: Faith  
in Action,” Basic Principles of  
Welfare and Self-Reliance (2009. год.),  
стр. 1.
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