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Живети у 
благостању

Са доласком нове године, упућујем изазов 
свецима последњих дана широм света да 
предузму личну, марљиву и смисаону потрагу 

за оним што ја називам животом у благостању -  
животом испуњеним обиљем успеха, доброте и 
благослова. Пошто смо савладали буквар у школи, 
нудим свој буквар начела која ће свима нама помоћи 
да достигнемо живот у благостању.

Имајте позитиван став
1. начело односи се на став. Вилијам Џејмс, један 

од првих америчких психолога и филозофа, напи-
сао је: „Највећа револуција наше генерације јесте 
откриће да људска бића, променом унутрашњих ста-
вова свога ума, могу променити спољашње аспекте 
својих живота.” 1

Толико тога у нашем животу зависи од нашег става. 
Начин на који одлучимо да гледамо на ствари и опхо-
димо се према другима у потпуности мења ситуацију. 
Учинити најбоље што можемо, а затим одлучити да 
будемо срећни у вези са нашим околностима, какве 
год да су, може нам донети мир и задовољство.

Чарлс Свиндол - писац, педагог и хришћански па-
стор, рекао је: „По мени, став је важнији од . . . про-
шлости, . . . новца, околности, неуспеха, успеха, онога 

што други људи мисле, кажу или чине. Важнији је од 
изгледа, даровитости или способности. Он ће уздићи 
или уназадити компанију, цркву, дом. Дивно је то што 
свакога дана можемо да бирамо став који ћемо заузети 
тога дана.” 2

Не можемо контролисати ветар, али можемо при-
лагодити једра. За највећу срећу, мир и задовољство, 
изаберимо позитиван став.

Верујте у себе
2. начело је вера - у себе, оне око вас и у вечна 

начела. 
Будите поштени према себи, другима и према 

Небеском Оцу. Човек који није био поштен према 
Богу док није постало сувише касно био је карди-
нал Волси који је, по Шекспиру, провео дуг живот у 
служби тројице владара и уживао је богатство и моћ. 
На крају га је један нетрпељиви краљ лишио иметка 
и моћи. Кардинал Волси је завапио:

Да сам служио Богу своме само са  
половином жара

коjим сам служио краљу, не би ме у  
старости мојој

голог препустио неприjатељима моjим.3
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Томас Фулер, енглески свештеник и историчар 
који је живео у 17. веку, записао је ову истину: „Чо-
век који не живи у складу са својим уверењима у 
ствари не верује.” 4

Не постављајте себи границе и не дозволите дру-
гима да вас убеде да сте ограничени у ономе што 
можете да учините. Верујте у себе а онда живите 
тако да досегнете своје могућности.

Можете остварити онолико колико верујете да 
можете. Будите сигурни у себе, верујте и имајте 
поверење.

Храбро се суочавајте са изазовима
3. начело је храброст. Храброст постаје врлина, 

значајна и достојна пажње, када је сматрамо не то-
лико спремношћу да храбро умремо колико одлуч-
ношћу да живимо честито.

Амерички писац и песник Ралф Валдо Емерсон 
је рекао: „Шта год да радите, потребна вам је хра-
брост. Који год смер одлучите да одаберете, увек по-
стоји неко ко ће вам рећи да грешите. Увек постоје 
тешкоће које вас наводе да поверујете да су ваши 
критичари у праву. Да бисте зацртали план акције и 
следили га до краја потребна вам је доза храбрости 
једног војника. Мир зна за победе, али за победу су 
потребни храбри мушкарци и жене.” 5

Биће тренутака када ћете бити уплашени и 
обесхрабрени. Можда ћете се осећати пораженима. 
Изгледи за победу могу се чинити обесхрабрујућим. 
С времена на време се можете осећати попут Давида 
у борби против Голијата. Али имајте на уму - Давид 
је победио!

Храброст је потребна за унутрашњи подстрек 
према жељеном циљу, али је потребна већа хра-
брост да особа која се спотиче учини додатни напор 
да би успела.

Имајте одлучности да уложите напор, искреност 
да радите у правцу достојног циља, и храброст да 
се не само суочите са изазовима који неминовно 
долазе него и да предузмете додатни напор, ако је 
потребно. „Понекад је храброст гласић на крају дана 
који каже: ‛Сутра ћу поново покушати.’” 6

Сетимо се ових основних начела док започињемо 
наше путовање у нову годину, негујући позитиван 
став, уверење да можемо остварити своје циљеве и 

одлуке, и храброст да се суочимо са свим изазовима 
који нам се могу наћи на путу. Тада ћемо имати жи-
вот у благостању.
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ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Размислите о томе да позовете чланове породице 
да испричају лична искуства када су им помогли по-
зитиван став, вера у себе и храброст. Или их позовите 
да у Светим писмима пронађу примере ова три на-
чела. Можете се припремити за поучавање тако што 
ћете уз молитву размишљати о Светим писмима или 
личним искуствима.

ЗА МЛАДЕ
Храброст да се преброди олуја
Од Медисон Морли

Друге ноћи на камповању Младих жена из мог 
округа задесио нас је јак пљусак и олујни ветар. 

Из мог одељења у кампу је било 24 младе жене са 
две вође и све смо морале да станемо у једну малу 
колибу да бисмо се заштитиле. Падала је јака киша и 
ветар је био све јачи. Стално сам морала да подсећам 
себе на молитву за безбедност коју је раније дао наш 
председник округа. Наше одељење је такође дало мо-
литву за нашу групу у колиби, а ја сам упутила своје 
личне молитве.

Многе девојке су биле уплашене, а било је јасно 
и зашто. Наша колиба није била баш чврста и нала-
зила се баш поред реке. За двадесет минута олуја се 
толико погоршала да је цело одељење морало да 
побегне из својих одељењских колиба у колибе са-
ветница које су се налазиле на вишем земљишту. Мој 
председник округа је дао још једну молитву, а ми смо 
покушавајући да се утешимо певале химне, песме из 
Школице и извиђачке песме. Да, биле смо уплашене, 
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али смо осећале да ће све бити у реду. Пола сата 
касније могле смо да се вратимо у наше одељењске 
колибе.

Касније смо сазнале шта се догодило са олујним 
ветром те ноћи. Поделио се на две струје. Једна струја 
нас је заобишла и отишла на десно а друга на лево. 
Оно што се нама догодило није било најгоре!

Знам да је Бог чуо наше молитве те ноћи и зашти-
тио нас од најгорег. Зашто би се олујни ветар поделио 
осим уколико Бог то није желео? Знам да у живот-
ним олујама можемо увек да се молимо Небеском 
Оцу и Он ће нас чути и одговорити нам, дајући нам 
потребну храброст и заштиту како бисмо их безбедно 
пребродили.
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ЗА ДЕЦУ
Капетан Морони

Капетан Морони се храбро суочавао са изазовима. 
Волео је истину, слободу и веру. Живот је посве-

тио помагању Нефијцима да сачувају своју слободу.  
И ви можете бити попут капетана Моронија храбро 
се суочавајући са изазовима. Чак можете осмислити 
сопствено гесло слободе тако што ћете записати 
ствари које су важне вама и вашој породици.

Где да сазнате више
Aлмa 46:11–27: Гесло слободе
Aлмa 48:11–13, 16–17: Моронијеве врлине
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 „Милосрђе [значи] много 
више од самог осећања 

доброте,” поучавао је председ-
ник Хенри Б. Аjринг, први са-
ветник у Првом председништву. 
„Милосрђе се рађа у вери у Го-
спода Исуса Христа и резултат је 
Његовог помирења.” 1 За сестре 
Потпорног друштва, кућно поу-
чавање може бити милосрђе на 
делу, важан начин исказивања 
наше вере у Спаситеља.

Преко кућног поучавања 
пружамо брижни надзор кон-
тактирајући са сваком сестром, 
делећи јеванђеоску поруку и 
трудећи се да упознамо њене 
потребе и потребе њене поро-
дице. „Кућно поучавање постаје 
Господње дело када је наша па-
жња усмерена на људе уместо на 
проценте”, објаснила је Џули Б. 
Бек, врховна председница Пот-
порног друштва. Уствари, кућно 
поучавање се никада не завр-
шава. То је више начин живота 
него задатак. Верна служба као 
кућних учитељица доказ је нашег 
следбеништва.” 2

Док уз молитву и стално пру-
жамо брижну негу, учимо како 
да најбоље служимо и задово-
љимо потребе сваке сестре и 
њене породице. Служење се 
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Брижно служење кроз кућно 
поучавање
Проучите овај материјал и ако је прикладно поразговарајте о томе са сестрама 
које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи да ојачате ваше сестре и 
да Потпорно друштво учините активним делом свог живота.

може огледати у великим, али и 
у мањим делима. „Често су мала 
дела служења све што jе по-
требно да би се други подигли и 
благословили: питање у вези са 
породицом те особе, хитре речи 
охрабрења, искрен комплимент, 
писамце захвалности, кратак 
телефонски позив,” поучавао је 
председник Томас С. Монсон. 
„Ако смо пажљиви и опрезни, и 
ако реагуjемо на подстицаjе коjе 
добијамо, можемо остварити 
много тога доброг. . . . Безброjна 
су дела служења коjа пружа ог-
ромна армиjа кућних учитељица 
Потпорног друштва.” 3

Из наше историје
1843. године, чланови Цркве 

у Навуу, у Илиноису, подељени 
су у четири одељења. У јулу 
исте године, вође Потпорног 
друштва су именовале одбор 
за посећивање кога су чиниле 
четири сестре за свако оде-
љење. Одговорности одбора за 
кућно поучавање су укључивале 
процену потреба и сакупљање 
прилога. Потпорно друштво је 
користило ове прилоге за бригу 
о сиромашнима.4

Мада кућне учитељице више 
не сакупљају прилоге, и даље 

имају одговорност да процене 
потребе - духовне и материјалне 
- и делују како би подмириле те 
потребе. Елиза Р. Сноу (1804-
1887), друга врховна председ-
ница Потпорног друштва, је 
поучавала: „Учитељица. . .би 
свакако требала да има толико 
Духа Господњег да док улази 
у кућу зна каквог духа тамо 
сусреће. . . .Молите се Богу и 
Светом Духу да добијете [Духа] 
како бисте се могле суочити са 
духом који преовладава у тој 
кући. . .можда ћете надахнуто 
говорити речи мира и утехе, 
а ако затекнете сестру којој је 
хладно, пригрлите је свом срцу 
као што бисте дете пригрлили у 
своје наручје и угрејте [је].” 5
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Вера, породица, помоћ

Из Светих писма:
Jев. по Јовану 13:15, 34–35; 

21:15; Moсија 2:17; Учење и завети 
81:5; Moјсије 1:39
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Шта ја могу да учиним?
1. Шта чиним да помогнем 
својим сестрама да осете моје 
пријатељство и да их волим и 
бринем за њих?

2. Како могу постати боља у 
надзирању и бризи за друге?

За више информација посетите 
страницу reliefsociety .lds .org.
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