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Pravi dolgoročni cilj načrta o nudenju pomoči je razvijanje značaja  članov 

Cerkve, tako tistih, ki dajejo, kot prejemnikov pomoči da se reši vse, kar je 

 globoko v njih najboljšega, in da se razcveti in obrodi skrito bogastvo duha, 

kar je navsezadnje poslanstvo, namen in razlog za obstoj te Cerkve.

J. Reuben Clark ml., poseben sestanek predsednikov okoliša, 2. okt. 1936



Namen cerkvene pomoči je, da člani Cerkve postanejo samos-
tojni, skrbijo za revne in pomoči potrebne ter služijo drugim.
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Odgovornosti članov
voditelji duhovništva in vodi

teljice društva za pomoč naj čla
nom pomagajo razumeti njihove 
odgovornosti do sebe, njihove 
družine in drugih .

Poskrbimo zase in za družino
člani Cerkve so odgovorni 

za lastno duhovno in posvetno 
blaginjo . ker so blagoslovljeni 
z darom svobodne volje, imajo 
privilegij, da si začrtajo lastno 
smer, rešujejo svoje težave in si 
prizadevajo postati samostojni . 
člani to počnejo po Gospodovem 
navdihu in z delom lastnih rok .

Koraki do samostojnosti
samostojnost je sposobnost, 

zavezanost in prizadevanje, 
da poskrbimo za življenjsko 
nujno potrebne stvari zase in 
za družino . ko člani postanejo 

samostojni, tudi bolje služijo dru
gim in zanje skrbijo .

ko člani Cerkve naredijo vse, 
kar je v njihovi moči, da bi pos
krbeli zase, vendar še vedno ne 
morejo poskrbeti za svoje živ
ljenjske potrebe, bi se morali po 
pomoč najprej obrniti k svojim 
družinskim članom . če to ni 
zadosti, jim je Cerkev priprav
ljena pomagati .

spodaj in na strani št . 2 je nave
denih nekaj področij, na katerih 
bi člani morali postati samostojni .

Izobraževanje. izobrazba nas 
lahko notranje obogati, ople
meniti in nam da razumevanje, 
zaradi česar bomo v življenju 
srečnejši . člani bi morali preu
čevati svete spise in druge dobre 
knjige, izboljšati svojo sposobnost 
branja, pisanja in osnovnega 
računanja ter usvojiti znanja, ki so 
potrebna za primerno zaposlitev .

izobraževanje

domača 
zaloga

zaposlitevfinance

zdravjeduhovna 
moč
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Zdravje. Gospod je članom 
zapovedal, naj poskrbijo za svo
jega duha in telo . spoštovati bi 
morali Besedo modrosti, jesti 
hranljivo hrano, redno telovaditi 
in dobiti zadosti spanja . izogibati 
bi se morali snovem oziroma 
navadam, ki uničujejo telo in 
duha in ki lahko vodijo v zasvo
jenost . dobro bi morali skrbeti 
za zdravje in higieno ter imeti 
zadostno zdravstveno in zobno 
oskrbo . Prizadevati bi si morali 
tudi za dobre odnose z dru
žinskimi člani in drugimi ljudmi .

Zaposlitev. delo je temelj 
samostojnosti in posvetne blagi
nje . člani bi se morali pripraviti 
in si pozorno izbrati primerno 
izobrazbo oziroma samozapos
litev, s katero bodo skrbeli za 
lastne potrebe in potrebe svoje 
družine . v svojem poklicu bi 
morali postati dobri, biti marljivi 
in zaupanja vredni ter pošteno 
delati za svoje plačilo in ugod
nosti, ki so jih deležni . 

Domača zaloga. zato da bi 
člani pripomogli k temu, da bi 
poskrbeli zase in za svojo dru
žino, bi morali:

 – poskrbeti za trimesečno zalogo 
hrane, ki je del njihove redne 
prehrane .

 – shraniti pitno vodo, če bi prišlo 
do zastrupitve ali prekinitve 
vode .

 – postopno poskrbeti za dolgo
ročnejšo zalogo hrane, s katero 
bodo preživeli .

več o tem v All Is Safely 
 Gathered In: Family Home Storage, 
str . 3 (št . publikacije: 04008) .

Finance. zato da bi bili člani 
finančno samostojni, bi:

 – morali plačevati desetino in 
darovanja .

– se morali izogibati nepotreb
nemu dolgu . 

 – morali uporabljati proračun in 
živeti v okviru načrta .

 – morali postopno z rednim var
čevanjem z manjšimi obroki 
poskrbeti za finančno rezervo .

 – morali družinske člane učiti o 
načelih ravnanja z denarjem .

več o tem v All Is Safely 
 Gathered In: Family Finances,  
str . 3 (št . publikacije: 04007) .

Duhovna moč. duhovnost je 
bistvena za človekovo posvetno 
in večno blaginjo . člani Cerkve 
bi morali udejanjati vero v nebeš
kega očeta in jezusa kristusa, 
spolnjevati Božje zapovedi, vsak 
dan moliti, preučevati svete spise 
in nauke prerokov poslednjih 
dni, hoditi na cerkvene sestanke 
ter služiti v cerkvenih poklicih in 
zadolžitvah .
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Skrb za druge
odrešenik je med svojim delo

vanjem na zemlji hodil med 
revnimi, bolnimi in pomoči 
po trebnimi, skrbel za njihove 
potrebe in jih blagoslavljal z 
zdravjem in upanjem . apostole 
je učil, naj tudi oni delajo tako . 
Pomoč ljudem v stiski je osrednja 
značilnost učencev jezusa kris
tusa (gl . jn 13:35) .

v današnjih dneh je Gospod 
svojemu ljudstvu ponovno zapo
vedal, naj skrbijo za revne in 
pomoči potrebne . rekel je, da jih 
moramo obiskovati in jim nuditi 
pomoč (gl . naz 44:6) . člane 
Cerkve se spodbuja, naj osebno 
pomagajo ljudem v stiski . Goreče 
bi si morali prizadevati za dobro 
in služiti, ne da bi se jih prosilo 
ali se jim to naročilo (gl . naz 
58:26–27) .

Gospod je opisal, kako naj 
skrbimo za revne in pomoči po
trebne . svetim je naročil, naj od 

svojega imetja dajejo revnim, to 
pa naj se prinese pred škofa in 
hrani v skladišču, zato da se bo 
pomagalo revnim in pomoči po
trebnim (gl . naz 42:31, 34) .

Gospod je nadalje pojasnil, da 
bi med temi daritvami morali biti 
tudi talenti članov . ti talenti naj 
se dajo v Gospodovo skladišče, 
pri čemer naj si vsak prizadeva 
za dobro bližnjega in vse dela 
z očesom, zazrtim v Božjo slavo 
(gl . naz 82:18–19) .

Gospodovo skladišče ni ome
jeno na zgradbo, ki se jo uporab
lja za razdeljevanje hrane revnim . 
sem spadajo tudi zvesti darovi 
časa, talentov, sočutja, stvari in 
finančnih sredstev zvestih članov, 
ki jih dajejo škofu, s čimer skrbijo 
za revne in pomoči potrebne . 
Gospodovo skladišče potemta
kem obstaja v vsakem oddelku . 
Gospodovo skladišče upravlja 
škof .
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Škof se sestane s člani v stiski in preuči, kako jim najbolje  
nuditi pomoč ter jim pomagati, da si bodo pomagali sami.

Odgovornosti predsed-
nika okoliša

Predsedstvo okoliša poskrbi, 
da škofje razumejo načela pomoči 
in da izvajajo svoja božanska 
pooblastila, da poiščejo revne in 
zanje skrbijo . Predsednik okoliša 
se s škofi posvetuje in preveri 
postna darovanja ter stroške .

Predsedstvo okoliša se lahko 
zadolži, da poskrbi za duhov
niško vodstvo pri izvajanju 
pomoči, kot je škofovo skladišče 
in središče za zaposlovanje .

Predsedniki okoliša se udele
žujejo usklajevalnih sestankov 
svèta, zato da prejmejo navodila 
glede različnih cerkvenih zadev, 
vključno z načeli in dolžnostmi 
glede nudenja pomoči . voditelji 
na teh sestankih premislijo o tem, 
kako spodbujati samostojnost, 

kako skrbeti za ljudi v stiski in 
kako spodbujati radodarnejša 
postna darovanja .

Predsedniki okoliša tudi uskla
jujejo medokoliško pomoč in 
odzive v nujnih primerih .

Škofove odgovornosti
Škof ima božansko pooblastilo, 

da poišče revne in zanje skrbi 
(gl . naz 84:112) . Usmerja dobro
delnost v oddelku . njegov cilj je, 
da bi članom pomagal, da bi si 
pomagali sami in postali samos
tojni . (te odgovornosti za nude
nje pomoči ima v veji predsednik 
veje .)

Škofje so blagoslovljeni z darom 
razpoznavanja, zato da razumejo, 
kako najbolje pomagati ljudem 
v stiski . okoliščine vsakega posa
meznika se razlikujejo in je zato 
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potreben navdih . Škof na podlagi 
vodstva duha in osnovnih načel 
o nudenju pomoči, opisanih 
v tem delu, odloči, komu poma
gati, koliko dati in kako dolgo 
pomagati .

na splošno škof pomaga samo 
tistim članom, ki trenutno živijo 
znotraj meja njegovega oddelka . 
včasih škof po navdihu duha 
lahko pomaga posameznikom, 
ki niso člani Cerkve .

Škof pomoč, ki se jo nudi čla
nom, ohrani zaupno . Posreduje 
samo tiste podatke, ki jih po
trebujejo duhovniški voditelji, 
voditeljice društva za pomoč ali 
drugi, ki nudijo pomoč .

če škofje sumijo, da se pomoč 
zlorablja ali da gre za goljufijo, 
lahko pokličejo številko za pomoč 
škofom (0018012407887) ali 
področno pisarno . če škof člana 
ne pozna, lahko naveže stik 
s prejšnjim članovim škofom, 
preden mu nudi pomoč .

Osnovna načela nudenja 
pomoči

Škofa naj pri tem, ko skrbi za 
revne in pomoči potrebne, vodijo 
naslednja osnovna načela pomoči:

•	Poiščite revne. ni dovolj, da 
pomagamo samo takrat, ko se 
nas prosi . Škof naj spodbuja 
voditelje duhovništva in vodi
teljice društva za pomoč, kakor 
tudi hišne učitelje in domače 
učiteljice, naj pomagajo pri 
iskanju tistih članov, ki potre
bujejo pomoč .

•	Spodbujajte osebno odgovor-
nost. Škof s člani preveri, za 
katere vire lahko z družino 
sami poskrbijo in kaj lahko 
sami naredijo, da bodo poskr
beli za svoje potrebe .

•	Podpirajte življenje, ne živ-
ljenjskega sloga. Škof poskrbi 
za osnovne življenjske potrebš
čine . Pomoči ne nudi za ohra
njanje visokega življenjskega 
sloga .

•	Najprej ponudite stvari, šele 
nato denar. Škof po možnosti 
članom priskrbi stvari, namesto 
da jim da denar oziroma plača 
njihove račune . kjer škofovih 
skladišč ni, se lahko za nakup 
potrebnih stvari uporabi postna 
darovanja .

•	Omogočite priložnosti za 
delo. Škof prosi ljudi, ki prej
mejo pomoč, naj po svojih 
zmožnostih s svojim delom 
povrnejo, kar prejmejo . Škofje 
učijo o pomembnosti dela in 
nudijo pomembno pomoč pri 
delovnih zadolžitvah . oddelčni 
svèt napravi in vodi seznam 
pomembnih delovnih prilož
nosti .

Razpoložljivi cerkveni 
viri za nudenje pomoči 
revnim

Oddelčni svèt
člani oddelčnega svèta, zlasti 

duhovniški zbori in društvo za 
pomoč, škofu pomagajo poskrbeti 
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Oddelčni svèt pod škofovim vodstvom razrešuje vprašanja  
o nudenju pomoči.

za potrebno nudenje pomoči čla
nom . tem voditeljem pomagajo 
hišni učitelji, obiskujoče učiteljice 
in drugi, ki imajo posebna znanja .

o zaupnih zadevah se po po
trebi lahko razpravlja na sestanku 
duhovniškega izvršnega odbora, 
na katerega je vabljeno tudi pre
dsedstvo društva za pomoč .

Duhovniški zbori in 
Društvo za pomoč

Pri nudenju pomoči imajo 
osrednjo vlogo duhovniški zbori 
in društvo za pomoč . o tem bi 
se moralo redno razpravljati na 
sestankih predsedstva . duhov
niški zbori in društvo za pomoč 
pod vodstvom škofa pomagajo 
članom poiskati rešitve, da se 
bodo preživljali in postali samos
tojni .

Predsednica Društva za pomoč
Predsednica društva za pomoč 

poleg dolžnosti nudenja pomoči, 
ki so opisane v prejšnjih odstav
kih, navadno pomaga škofu tako, 
da obišče člane, ki potrebujejo 
pomoč . Pomaga jim oceniti nji
hove potrebe in škofu predlaga, 
kakšno pomoč naj nudi . Škof in 
predsednica društva za pomoč 
lahko pri nudenju pomoči upo
rabita obrazec o analizi potreb in 
virov (št . dokumenta: 32290) .

Oddelčni svetovalci za 
 nudenje pomoči

Škofovstvo lahko pokliče 
svetovalca za zaposlovanje in 
druge strokovne svetovalce . ti 
svetovalci naj bodo člani oddelka, 
ki drugim članom oddelka 
pomagajo pri zadevah, kot je 
iskanje službe, izobraževanje in 
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Če je primerno, škof zadolži predsednico oddelčnega Društva za pomoč,  
da obišče člane, oceni njihove potrebe in pomaga določiti, kakšno pomoč nuditi.

usposabljanje, prehranjevanje 
in zdravstvena oskrba, stalni 
izobraževalni sklad, domača 
zaloga, skrb za zdravje, družinske 
finance in drugo .

Postna darovanja in desetina
Gospod je odredil zakon dese

tine in zakon posta, kamor spa
dajo postna darovanja, zato da 
bi svoje ljudstvo blagoslovil (gl . 
iz 58:12; Mal 3:8–12) . Postna daro
vanja se uporablja izključno za 
nudenje pomoči .

Škof s pomočjo oddelčnega 
svèta vse člane uči o pomembnosti 
tega, da po teh zakonih živimo . 
Uči tudi o  Gospodovih obljubah 
tistim, ki po teh zakonih živijo . te 
obljube vključujejo to, da bomo 
čutili večjo Gospodovo bližino in 
več sočutja do drugih . Gospod 
nam obljublja tudi več duhovne 

moči, boljšo posvetno blaginjo in 
močnejšo željo po služenju .

v nekaterih področjih sveta 
so na voljo škofova skladišča, 
ki nudijo hrano in obleko . kjer 
škofovega skladišča ni, se za 
nakup hrane in oblačil uporabi 
postna darovanja . Uporablja se 
jih tudi za zatočišča, zdravstveno 
pomoč in drugo življenjsko po
trebno pomoč .

Cerkveni generalni odbor za 
nudenje pomoči določi najvišjo 
vsoto, ki jo škof brez dodatne 
odobritve lahko plača za 
zdravstvene stroške člana v sti
ski . če se uporabi postna daro
vanja, naj se zdravstvena oskrba 
nudi v najbližjem, ustreznem 
zdravstvenem središču .

ni nujno, da bi morala poraba 
postnih darovanj ostati v soraz
merju s postnimi prispevki .
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Pomoč je namenjena članom 
Cerkve in se jo v glavnem krije 
s postnimi darovanji . Cerkvena 
človekoljubna pomoč je namenja 
ljudem vseh veroizpovedi in se jo 
v glavnem krije iz človekoljubnih 
darovanj .

Viri okoliša in drugi cerkveni 
viri

Škof lahko pokliče strokovne 
svetovalce okoliša, cerkvena 
zaposlitvena središča, škofova 
skladišča, deseret industries in 
lds Family services, zato da 
pomaga članom v stiski, če so 
takšni viri na voljo .

Razpoložljivi necerkveni 
viri za nudenje pomoči 
revnim

člani se lahko odločijo, da 
bodo uporabili vire v skupnosti, 

vključno z državnimi viri, da 
bodo poskrbeli za svoje potrebe . 
Škof bi moral te vire poznati . sem 
lahko spada naslednje:

•	bolnice,	zdravniki	in	drugi	viri	
zdravstvene oskrbe;

•	središča	za	usposabljanje	za	
delo in iskanje zaposlitve;

•	pomoč	invalidom;
•	poklicni	svetovalci	ali	socialni	

delavci;
•	središča	za	odvajanje	od	odvis

nosti .

tudi če člani Cerkve prejemajo 
pomoč iz necerkvenih virov, bi 
jim moral škof pomagati, da bi se 
izogibali temu, da bi od teh virov 
postali odvisni .
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knjižica je povzetek osnovnih načel o nudenju pomoči in kora
kov do samostojnosti za voditelje duhovništva in voditeljice 

društva za pomoč . več o tem v Providing in the Lord’s Way: 
A Leader’s Guide to Welfare, ki je na voljo v cerkvenih nabav

noprodajnih središčih . Glejte tudi providentliving .org .

Mt 25:35–36, 40
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Izdala Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Salt Lake City, Utah



Naš glavni namen je vzpostaviti [...] sistem, s katerim bo odpravljeno 

prekletstvo brezdelja, ukinjene slabe strani podpore za brezposelne in bo 

med našimi ljudmi ponovno vpeljana neodvisnost, delavnost, gospodarnost 

in samospoštovanje. Cilj Cerkve je ljudem pomagati, da si pomagajo sami. 

Delo mora spet postati vodilno načelo v življenju članov naše Cerkve.

Prvo predsedstvo, v Conference Report, 3. okt. 1936
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