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Ходање у круг

Да ли сте некада чули за стару изреку да људи 
који се изгубе често ходају у круг?

Jaн Л. Соуман, немачки психолог, же-
лео је научно да потврди да је то истина. Одвео је 
учеснике експеримента у велику шуму и у пустињу 
Сахару и користио је СГП (систем глобалног пози-
ционирања) да би пратио куда иду. Нису имали ком-
пас нити било који други уређај. Упутства су била 
једноставна: ходати право у назначеном смеру.

Др Соуман је касније описао шта се догодило. 
„[Неки] су ходали по облачном времену, са сунцем 
иза облака [и без референтних тачака у видокругу]. 
. . . [Сви] су ходали у круг, а [неки] од њих су неко-
лико пута прешли преко властите путање, а да то 
нису приметили.” Остали учесници су ходали док 
је сунце сијало, са удаљеним референтним тачкама 
у видокругу. „Они . . . су скоро савршено следили 
раван пут.” 1

Ово истраживање су понављали и други, али 
коришћењем другачијих методологија.2 Сва су дала 
сличне резултате.

Без видљивих оријентира, људи су склони да хо-
дају у круг.

 Oријентир Светих писама
Без духовних оријентира, човечанство такође 

лута. Без речи Божје, ходамо у круг.
И као појединци и као друштво, видимо овај об-

разац који се стално понавља изнова у свим раздо-
бљима од почетка времена. Када изгубимо из вида 
реч Божју, губимо се.

То је несумњиво разлог зашто је Господ запове-
дио Лехију да пошаље синове назад у Јерусалим по 
месингане плоче. Бог је знао да ће Лехијевим по-
томцима бити потребни поуздани оријентири—ре-
ферентне тачке—које ће им пружити вођство да би 
могли да утврде да ли су на правом путу.

Света писма су реч Божја. Она су Божји оријен-
тири који нам показују пут којим треба да идемо 
како бисмо се приближили нашем Спаситељу и досе-
гли вредне циљеве.

Оријентир генералне конференције
Упутства дата на генералној конференцији пред-

стављају још један оријентир који нам помаже да 
знамо да ли смо на правом путу.

Повремено се питам: „Да ли сам слушао оно 
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што су говорили мушкарци и жене на недавној 
генералној конференције Цркве? Да ли сам поново 
читао њихове речи? Да ли сам размишљао о њима и 
применио их свом животу? Или сам само уживао у 
лепим говорима и занемарио примену тих надахњу-
јућих порука у свом животу?”

Можда сте, током слушања или читања, направили 
пар бележака. Можда сте се обавезали да ћете неке 
ствари радити боље или другачије. Присетите се по-
рука са прошле генералне конференције. Многи су 
нас подстицали да ојачамо своју породицу и побољ-
шамо брак. Ово издање часописа Liahona такође се 
фокусира на те вечне вредности, са многим практич-
ним предлозима како да благословимо наше животе.

Да ли пазимо на овај користан савет и примењу-
јемо га? Да ли препознајемо те праве и драгоцене 
оријентире и ходамо према њима?

Лек против лутања
Духовни оријентири су нам неопходни како би-

смо остали на равном и узаном путу. Они дају јасан 
смер у ком треба да идемо—али само ако их препо-
знамо и ходамо према њима.

Ако одбијемо да се руководимо тим оријенти-
рима, они постају бесмислени, украсне гомиле које 
немају другу сврху него да поремете једноликост 
хоризонта.

Није довољно водити се само својим инстиктима.
Није довољно имати најбоље намере.
Неће нам помоћи ослањање само на наша уро-

ђена чула.
Чак и када мислимо да следимо раван духовни 

пут, без правих оријентира који нас воде—без вођ-
ства Духа—залутаћемо.

Стога отворимо очи и пазимо на оријентире које 
је наш добронамеран Бог поставио својој деци. 
Читајмо, слушајмо и примењујмо Божју реч. Молимо 
се са искреном намером и ослушкујмо и следимо 
подстицаје Духа. Када препознамо божанске оријен-
тире које нам нуди наш брижни Небески Отац, свој 
пут треба да одређујемо према њима. Такође, треба 
редовно да проверавамо смер док се оријентишемо 
према духовним оријентирима.

Тако нећемо лутати у круг већ ћемо поуздано 
и сигурно корачати према том великом небеском 

благослову који је право првородства свих оних 
који ходају тим равним и узаним путем Христовог 
следбеништа.

НАПОМЕНЕ
1. Видети Jan L. Souman and others, “Walking in Circles,” Current 

Biology 19 (Sept. 29, 2009. год.), стр. 1538, cell.com/current-biology/
issue?pii=S0960-9822(09)X0019-9.

2. Видети, на пример, “A Mystery: Why Can’t We Walk Straight?”  
npr.org/blogs/krulwich/2011/06/01/131050832/ 
a-mystery-why-can-t-we-walk-straight.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Док се будете припремали да поучавате из ове 
поруке, можете у Светим писмима потражити пример 
људи који су били вођени духовним оријентирима 
или људи који су ходали у круг. Можете започети 
своје проучавање следећим стиховима: 4. књ. Мојси-
јева 14:26–33; 1. Нефи 16:28–29; Aлмa 37:38–47. Ако 
осетите подстицај, поделите своја размишљања о тим 
примерима са онима које поучавате. Питајте их шта 
можемо научити из ових прича.

МЛАДИ
Оријентири за вас

Председник Ухдорф описује генералну конфе-
ренцију и Света писма као оријентире које нам 

помажу да избегнемо духовно лутање. Размислите о 
другим духовним оријентирима који су утицали на 
вас и водили вас кроз живот. Запишите своја искуства 
у дневник. Ови цитати председника Томаса С. Мон-
сона могу вам помоћи:

„Ваш патријаршки благослов ће вас водити гроз 
најмрачнију ноћ. Водиће вас кроз животне опасно-
сти. . . . Ваш благослов не треба уредно савити и 
одложити. Не треба да се урами или објави. Напро-
тив, треба да се чита. Треба да се воли. Треба да се 
следи.”
„Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” Ensign, нов. 1986. год., стр. 66.

„Наш Небески Отац нас није упутио на наше вечно 
путовање, а да нам није обезбедио начин на који 
бисмо од Њега примили вођство за сигуран повратак. 
Говорим о молитви. Такође говорим о шаптајима 
оног тихог, ситног гласа.”
„The Race of Life,” Liahona, мај 2012., стр. 92.
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ДЕЦА
Могу пронаћи свој пут

Председник Ухдорф каже да морамо следити ду-
ховне оријентире, јер ће нам они помоћи да би-

рамо исправно и приближимо се Спаситељу. Неки од 
тих оријентира су молитва, Света писма, генерална 
конференција, Liahona.

Са вашом породицом прочитајте неки говор са 
последње генералне конференције. Шта говорник 
предлаже да чинимо да бисмо остали на правом 
путу? Поставите циљеве са породицом како бисте 
применили оно што сте научили.
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Радост због рада на породичној 
историjи
Уз молитву проучите овај материјал и, ако је прикладно, поразговарајте о 
њему са сестрама које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи 
да ојачате сестре и Потпорно друштво учините активним делом сопстве-
ног живота. За више информација посетите reliefsociety.lds.org.
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Вера, продица, помоћ

Старешина Расел M. Нелсон из 
Већа Дванаесторице апостола 

поучавао је да је Дух Илијин 
„манифестација Светог Духа који 
сведочи о божанској природи 
породице.” 1

Као чланови Христове обно-
вљене Цркве, под заветом смо 
да тражимо наше претке и омо-
гућимо им спасоносне обреде 
јеванђеља. Они без нас не могу 
постићи савршенство” (видети 
Јеврејима посл. 11:40), а „тако ни 
ми без покојника својих не мо-
жемо постићи савршенство (УИЗ 
128:15).

Рад на породичној историји 
припрема нас за благослове 
вечног живота и помаже нам 
да увећамо своју веру и личну 
праведност. Породична историја 
је суштински део мисије Цркве и 
омогућава дело спасења и узви-
шења свима.

Председник Боjд К. Пакер, 
председник Већа Дванаесто-
рице апостола, је рекао: „Када 

истражујемо своју породичну лозу 
почињемо да се интересујемо 
за више него само за имена. . . . 
Наше интересовање окреће наша 
срца нашим очевима—настојимо 
да их пронађемо, да их упознамо 
и да им служимо.” 2

Из Светих писама
Maлахија 4:5–6; 1. посл. Ко-

ринћанима 15:29; УИЗ 124:28–36; 
128:15

Из наше историје
Пророк Џозеф Смит је поуча-

вао: „Највећа одговорност коју 
нам је Бог дао у овом свету је да 
истражујемо своју породичну 
историју.” 3 Можемо служити 
као заступници у храму за наше 
преминуле претке и извршити 
потребне обреде за њих.

Сели Рандал из Наува, Или-
ноис, чији је 14-годишњи син 
умро, нашла је велику утеху у 
обећању о вечним породицама. 
Пошто је њен муж крштен за 

њиховог сина, написала је својим 
рођацима: „Како је величанствено 
што се . . . можемо крстити за све 
наше мртве [претке] и спасити 
све оне које можемо открити.” 
Онда је замолила своје рођаке да 
јој пошаљу информације о својим 
прецима, рекавши: „Намеравам 
да учиним све што могу да бих 
спасла нашу [породицу].” 4
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3. Учења председника Цркве: Џозеф Смит 

(2007. год.), стр. 475.
4. Видети Daughters in My Kingdom: The 

History and Work of Relief Society (2011. 
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Шта ја могу да учиним?
1. Како могу помоћи сестрама 
које посећујем да раде на  
породичној историји?

2. Да ли записујем своју  
породичну историју?


