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O duhovni 
pripravljenosti

Prerok svetuje
Temelj vere

»Če naša vera ne temelji na trdnih temeljih in moč-
nem pričevanju o resnici, se lahko zgodi, da se bomo 
težko zoperstavili hudim nevihtam in ledenim vetrovom 
nadlog, ki bodo neizbežno doletele vse.

To življenje je obdobje preizkušnje, čas da se do-
kažemo, da smo se vredni vrniti v navzočnost ne-
beškega Očeta. Zato da smo preizkušeni, se moramo 
soočiti z izzivi in težavami. Te nas lahko zlomijo in  
v duši bomo obupavali – tako bo, če temelji naše 
vere, našega pričevanja o resnici ne bodo globoko 
zakoreninjeni v nas.« 1

Učite se iz lekcij iz preteklosti
»Ko bomo iskali, kar je v nas najboljše, nas bo pri raz-

mišljanju vodilo več vprašanj: Ali sem, kakršen hočem 
biti? Ali sem se danes Odrešeniku bolj približal, kot sem 
se mu včeraj? Ali se mu bom jutri še bolj? Ali sem dovolj 
pogumen, da se spremenim na bolje? [...]

Leta so prišla in odšla, toda potreba po pričevanju  
o evangeliju še vedno ostaja najpomembnejša. Ko  
stopamo v prihodnost, ne smemo zanemarjati lekcij  
iz preteklosti.« 2

Vaša liahona
»Patriarhalni blagoslov je namenjen samo vam! Naj je 

kratek ali dolg, preprostega ali globokega pomena. Dol-
žina in način izražanja pri patriarhalnem blagoslovu nista 
pomembna. Duh je tisti, ki sporoča pravi pomen. Bla-
goslov ni zato, da bi ga skrbno prepognili in pospravili. 
Blagoslova ne uokvirjamo, niti ga ne objavljamo, ampak 
ga beremo! Imeti bi ga morali radi! Po njem bi se morali 
ravnati! Patriarhalni blagoslov vam bo pomagal v najtem-
nejši noči. Vodil vas bo skozi življenjske nevarnosti. [...] 
Patriarhalni blagoslov je vaša liahona, ki vam kaže smer 
in vas vodi po poti. [...]

Ko bomo bedeli, čakali in delali za izpolnitev obljub-
ljenih blagoslov, bo morda potrebna potrpežljivost.« 3

Pridite k Bogu
»Pomnite, da niste sami. [...] Ko greste skozi življenje, 

vselej hodíte proti svetlobi in življenjske sence vam 
bodo padale za hrbet. [...]

Ko sem se k svetim spisom zatekel po navdih, mi je 
pozornost vedno znova vzbudila določena beseda. To 
je bila beseda ‛pridite’. Gospod je rekel: ‛Pridite k meni!’ 
Rekel je: ‛Pridite in učite se od mene!’ Rekel je tudi: ‛Pridi 
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in hôdi za menoj!’ Všeč mi je beseda pridite. Molim, da 
bi prišli h Gospodu.« 4

OpOmbe
 1. Kako trdno vero imate v Boga?,  Liahona, nov. 2006, str. 62.
 2. Becoming Our Best Selves,  Liahona, apr. 2006, str. 3 in 5.
 3. Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,  Ensign, nov. 1986, str. 66.
 4. Ognjišče 16. kola, Univerza Brighama Younga, 16. nov. 1986.

Predlogi za PoUčeVanje SPoročila

priročnik Teaching, No Greater Call navaja: »Izkušen 
učitelj ne razmišlja [...]: ‛Kaj bom danes učil?’ ampak 

‛kako bom učencem pomagal, da bodo spoznali, kar 
morajo vedeti?’ (1999, str. 61) Zato da boste vsakemu 
bratu in sestri pomagali, da se bodo iz članka kaj nauči-
li, jim dajte papir in svinčnik. potem naj besede predsed-
nika Monsona preberejo in zapišejo resnice, ki jih bodo 
spoznali o duhovni pripravljenosti. Mlajši otroci lahko 
o tem, kar so se naučili, narišejo risbico. prosite jih, naj 
vam povedo, kaj so zapisali oziroma narisali.

Mladi
Patriarhalni blagoslov

predsednik Monson patriarhalni blagoslov opisuje 
kot »liahono, ki vam kaže smer in vas vodi na poti«. 

Kaj je torej ta blagoslov in kako vam lahko v življenju 
pomaga?

Kaj je patriarhalni blagoslov?
Blagoslov ima dva glavna namena. prvič, razodel vam 

bo vaše poreklo oziroma kateremu rodu izraelove hiše 
pripadate. Drugič, vseboval bo pojasnila, ki vas bodo vo-
dila. vaš blagoslov bo verjetno vseboval obljube, svarila 
in opozorila.

V katerem letu starosti lahko prejmem 
blagoslov?

Starostne omejitve ni, vendar morate biti dovolj stari, da 
cenite sveto naravo blagoslova. Številni člani že v zgodnjih 
najstniških letih pričnejo razmišljati o tem, da bi blagoslov 
prejeli.

Kako blagoslov prejmem?
Najprej se pogovorite s škofom ali predsednikom ve-

je. če ste pripravljeni in vredni, boste prejeli dovolilnico. 
potem se dogovorite s področnim patriarhom.

Kako naj z blagoslovom ravnam?
Hranite ga na varnem in ga pogosto berite. pomnite, 

da je vaš blagoslov svet in namenjen samo vam. Zaupa-
te ga lahko ožjim družinskim članom, vendar ga ne bi 
smeli javno razglašati. poleg tega vsi blagoslovi, ki jih 
patriarhalni blagoslov omenja, temeljijo na vaši zvestobi 
in gospodovem času.

oTroci
Trden temelj

predsednik Thomas S. Monson je rekel, da moramo 
pridobiti »trdno pričevanje o resnici«. eden najboljših 

načinov za to je branje svetih spisov. preberite naslednje 
odlomke. iz vsakega odlomka izpišite, kaj ste se naučili, 
kar vam pomaga pri krepitvi pričevanja.

Mrm 7:5
členi vere 1:10
Mor 10:5
NaZ 11:12
Mor 7:41
NaZ 1:37
ef 6:11
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Modro upravljanje z viri  
in nezadolževanje

Poučujte odlomke iz 
svetih spisov in izjave, 
ki bodo sestre, ki jih 
obiskujete, blagoslovili. 

Pričujte o nauku. Sestre, ki jih učite, 
prosite, naj povedo, kaj so občutile 
in se naučile.

Upravljanje z viri
»‛Živeti preudarno’ [...] pomeni 

[varčevati] z viri, modro načrtovati 
denarne zadeve, skrbeti za zdravje 
in se ustrezno pripraviti na izobra-
ževanje ter poklicno pot, posebno 
pozornost namenjati domačim pri-
delkom in tudi razvoju čustvene sta-
bilnosti. [...] Če bomo živeli modro 
in preudarno, bomo tako varni, kot 
da bi bili v Gospodovem zavetju.« 1

Predsednik Spencer W. Kimball 
(1895–1985):

»Kakšne veščine potrebujemo, 
da bomo postali samostojni? [...] 
Brigham Young je v zgodnjih dneh 
Cerkve sestre prosil, naj se naučijo, 
kako preprečevati bolezni v druži-
ni, naj čim več stvari naredijo doma 
in se poučijo o računovodstvu ter 
knjigovodstvu in drugih praktičnih 
veščinah. Ta načela veljajo tudi 
danes. Izobrazba je še vedno nujno 
potrebna. [...]

Ko sem več škofov vprašal, 
katere veščine samostojnosti sestre 
v oddelku najbolj potrebujejo, so 
mi rekli, da priprava proračuna. 

Ženske morajo razumeti posledice 
kreditnega nakupovanja in življe-
nja, ki ni v mejah proračuna. Druga 
veščina, ki so jo škofi navedli, je 
kuhanje. Doma pripravljeni obroki 
so običajno cenejši, hrana je bolj 
zdrava, skupno uživanje obrokov 
pa prispeva k močnejšim družinskim 
odnosom.« 2

Julie B. Beck, generalna predsednica 
Društva za pomoč

Izogibanje dolgovom
»Dovolite, da predlagam pet 

ključnih korakov do finančne 
svobode. [...]

Prvič, plačujte desetino. [...]
Drugič, zapravite manj, kot 

zaslužite. [...]
Tretjič, naučite se varčevati. [...]
Četrtič, poskrbite za svoje fi-

nančne obveznosti. [...]
Petič, otroke učite, da bodo sledili 

vašemu zgledu.« 3

Starešina Joseph B. Wirthlin (1917 – 2008)  
iz zbora dvanajstih apostolov:

»Ko se zadolžimo, se odrečemo ne-
kaj dragoceni, neprecenljivi svobod-
ni volji in se znajdemo v suženjstvu, 
ki smo si ga naprtili sami. Da bi 
vrnili, kar smo si izposodili – vire, 
s katerimi bi sicer lahko pomagali 
sebi, družini in drugim – žrtvujemo 
svoj čas, energijo in sredstva. [...]

Da bi dolgove poravnali sedaj 
in se jim izognili v prihodnosti, 

moramo udejanjati vero v Odreše-
nika – ne le da bomo ravnali bolje, 
ampak da bomo boljši. Za naslednje 
preproste besede je potrebno veliko 
vere: »Tega si ne moremo privoščiti.« 
Potrebna je vera, da zaupamo, da bo 
življenje boljše, če bomo žrtvovali 
svoje želje, da bi poskrbeli za svoje 
potrebe in za potrebe drugih.« 4

Starešina Robert D. Hales iz zbora 
dvanajstih apostolov

OpOmbe
 1. Welfare Services: The Gospel in Action, 

 Ensign, nov. 1977, str. 78.
 2. The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President, Basic Principles of Welfare 
and Self-Reliance, 2009, str. 5.

 3. Earthly Debts, Heavenly Debts,  Liahona, 
maj 2004, str. 41, 42.

 4. A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action, 
Basic Principles of Welfare and Self-Reliance, 
2009, str. 1.
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PredlogI za obIsKUjočI 
UčIteljIcI
Z družabnico se dogovorite, 
kako bi sporočilo prilagodili 
okoliščinam posamezne sestre. 
o katerih veščinah samostoj-
nosti bosta govorili z njo?

osebna pripravljenost
Mal 3:10
Mt 6:19–21
lk 12:15
NaZ 38:30; 88:119
več o tem v Pripravite vse 

potrebno: družinske finance 
(kataloška številka: 04007 177).


