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Dok sam jednom sjedio pored očevog kreveta 
tijekom noći, on mi je pričao o svom djetinjstvu. 
Govorio je o ljubavi svojih roditelja u teškim vre-

menima i o ljubavi Nebeskog Oca i Spasitelja. Znao sam da 
umire od raka, pa me nije iznenadilo kada je pomiješao svoje 
osjećaje prema Nebeskom Ocu s ljubavi i dobrotom njego-
vog zemaljskog oca. Moj je otac često govorio da je, kada se 
molio, mogao zamisliti Nebeskog Oca kako mu se smiješi.

Njegovi roditelji su ga primjerom podučavali moliti se 
kao da razgovara s Bogom i da će mu Bog odgovoriti s 
ljubavlju. Trebao je taj primjer do kraja. Kada je bol postala 
jaka, pronašli smo ga ujutro na koljenima pored kreveta. 
Bio je preslab da bi se vratio u krevet. Rekao nam je da se 
molio i pitao svog Nebeskog Oca zašto mora toliko patiti 
kada se uvijek trudio biti dobar. Rekao je da je došao lju-
bazan odgovor: »Bog treba hrabre sinove.«

I tako je izdržao do kraja, vjerujući da ga Bog voli, 
sluša i da će ga uzdignuti. Bio je blagoslovljen time što je 
rano saznao i nikad nije zaboravio da je brižni Bog blizu 
poput molitve.

Zato je Gospodin podučio roditelje: »I oni imaju uz to 
učiti djecu da mole i da uspravno hode pred Gospodom« 
(NiS 68:28).

Evanđelje Isusa Krista je obnovljeno –  s Mormonovom 
knjigom i svim ključevima svećeništva koji vežu obitelji –  
jer se Joseph Smith kao dječak molio s vjerom. Stekao je  
tu vjeru u toploj i vjernoj obitelji.

Prije dvadeset godina Gospodin je obiteljima dao ovaj 
savjet u proglasu »Obitelj: Proglas svijetu« od Prvog pred-
sjedništva i Zbora dvanaestorice apostola: »Uspješni bra-
kovi i obitelji uspostavljeni su i održavaju se na načelima 
vjere, molitve, pokajanja, opraštanja, poštovanja, ljubavi, 
sućuti te kroz rad i zdrave rekreativne aktivnosti.« 1

Dugujemo neizmjernu zahvalnost obitelji proroka 
Josepha Smitha zbog njegovog odgoja. Njegova je obitelj 
služila kao primjer ne samo u vjeri i molitvi, već i u poka-
janju, oprostu, poštovanju, ljubavi, sućuti, radu i zdravim 
rekreativnim aktivnostima.

Naraštaji koji dolaze nakon vas mogu vas nazivati bla-
goslovljenima zbog vašeg primjera molitve u vašoj obitelji. 
Možda nećete odgojiti velikog slugu Božjeg, ali možete 
svojom molitvom i svojim primjerom vjernosti pomoći 
Gospodinu Isusu Kristu podignuti dobre i voljene učenike.

Od svega što možete odabrati da činite kako biste po-
mogli Gospodinu, molitva će biti u središtu toga. Postoje 
obični ljudi koji, kada se mole, nadahnjuju druge da otvore 
svoje oči i vide tko je tamo. Možete postati takva osoba.

Razmislite što to može značiti onima koji s vama kleknu 
u obiteljskoj molitvi. Kada osjete da govorite Bogu s 
vjerom, njihova će vjera također rasti kako bi i oni go-
vorili s Bogom. Kada se molite kako biste zahvalili Bogu 
za blagoslove za koje oni znaju da ste ih primili, imat će 
vjeru da ih Bog voli i da odgovara na vaše molitve, kao i 
da će odgovoriti na njihove. To se može dogoditi tijekom 
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obiteljske molitve samo kada steknete iskustvo u osobnoj 
molitvi, mnogo puta.

Još uvijek sam blagoslovljen zbog načina na koji su 
otac i majka razgovarali s Bogom. Njihov primjer o moći 
molitve u obiteljima je još uvijek blagoslov naraštajima koji 
su došli nakon njih.

Moja djeca i unuci su svaki dan blagoslovljeni primje-
rom mojih roditelja. Vjera da brižni Bog čuje i odgovara 
na molitva im je proslijeđena. I vi možete stvoriti takvo 
nasljeđe u svojoj obitelji. Molim se da to učinite.

NAPOMENA
 1. »Obitelj: Proglas svijetu«, Liahona, studeni 2010., 129.

PROSLAVITE 20. GODIŠNJICU PROGLASA O OBITELJI

»Obitelj: Proglas svijetu« podučava načela koja su 
prikladna danas kao i kada su prvi puta predstavljena 
23. rujna 1995. Razmislite o tome da pozovete poje-
dince ili obitelji koje podučavate kako bi proslavili 20. 
godišnjicu proglasa tako što će:

1. Navesti načela koje on sadrži, a koja za njih imaju  
posebno značenje. (Vidi kako predsjednik Eyring to  
čini s molitvom u gore navedenoj poruci.)

2. Razgovarati o tome kako ih svako načelo može  
blagosloviti danas i u budućnosti.

3. Postaviti određene ciljeve koji uključuju ova načela 
u njihove živote i podijeliti ih s drugima.

MLADI
Rad na molitvi

Predsjednik Eyring podučava da vaše obitelji  
mogu biti blagoslovljene snažnim odnosom  

s Nebeskim Ocem. Možete unaprijediti vaš odnos  

s njim unapređujući vaše molitve! Evo nekoliko ideja 
kako to učiniti:

Prije nego počnete molitvu, odvojite nekoliko trenu-
taka kako biste razmislili o tome što želite reći. Razmis-
lite o pitanjima koja možda imate ili o stvarima koje vas 
muče -  možete ih i zapisati kako ih ne biste zaboravili. 
To vrijeme iskoristite za pročišćavanje svoga uma od 
dnevne buke, kako biste se mogli usredotočiti na blage 
utiske Duha Svetoga. Ako vaš um ima sklonost lutati 
dok se molite, pokušajte si predočiti Nebeskog Oca kako 
vas sluša. Govorite određeno. Također, ostavite si neko-
liko minuta nakon molitve kako biste osluškivali poticaje 
Duha. Možete zapisati vaše dojmove u svoj dnevnik.

Zapamtite da je molitva oblik rada, zato se ne brinite 
ako je potrebna praksa ili izgleda teško! Vaš trud u 
molitvi može pomoći pri stvaranju odnosa s Bogom koji 
će blagosloviti naraštaje.

DJECA
Podsjetnik na molitvu

Predsjednik Eyring podučava da je važno moliti se 
sa svojom obitelji. Možete biti primjer svojoj obitelji 

moleći se svaki dan. Također možete podsjetiti svoju 
obitelj da se zajedno moli svakoga dana. Upamtite ovaj 
citat iz drugog govora predsjednika Eyringa: »Nebeski 
Otac čuje vaše molitve. On vas voli. On zna vaše ime« 
(»Continuing Revelation«, Liahona, studeni 2014., 73). 
Ispišite ovaj citat na karticu ili komadić papira i stavite 
ga gdje će ga cijela obitelj vidjeti. Na taj način se uvijek 
možete sjetiti da vas Nebeski Otac želi čuti!
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Ovo je dio serije Poruka za kućno 
posjetiteljstvo koje govore o Spasiteljevim 
božanskim osobinama.

Sveta pisma nas podučavaju da 
je Isus Krist »svu moć, na nebu 

i na zemlji, a slava Očeva bijaše s 
njime jer on prebivaše u njemu« (NiS 
93:17). Starješina M. Russell Ballard 
iz Zbora dvanaestorice apostola je 
rekao da je Spasitelj moću kojom se 
stvorio nebesa i zemlju, izvodio ču-
desa i izdržao bol u Getsemanskom 
vrtu i na Kalvariji.1 Što bolje to bu-
demo razumjeli, povećat će se naša 
vjera u Krista i postat ćemo snažniji.

Kada sklapamo i obdržavamo 
hramske saveze, Gospodin nas 
blagoslivlja svojom moći. Linda K. 
Burton, vrhovna predsjednica Pot-
pornog društva, rekla je: »Obdržava-
nje saveza nas jača, osnažuje i štiti… 
Nedavno sam upoznala dragu novu 
prijateljicu. Ona je svjedočila da se, 

Božanske osobine Isusa Krista: 
moćan i ispunjen slavom

nakon što je primila svoje hramsko 
podarivanje, osjetila ojačanom moću 
oduprijeti se kušnjama.« 2

Nefi svjedoči o moći saveza: »I do-
godi se: Spazih ja, Nefi, moć Jaganjca 
Božjega kako silazi… na narod 
saveza Gospodnjega… I bijahu nao-
ružani pravednošću i moću Božjom 
u velikoj slavi« (1. Nefi 14:14).

Dodatni stihovi iz Svetih pisama
Jeremija 51:15; Otkrivenje 1:6;  
Jakov 4:6- 7; Mosija 3:17

Iz Svetih pisama
Ispunjen velikom sućuti prema 

Marti i Mariji, Isus Krist je uskrisio 
njihovog brata Lazara iz mrtvih 
moću Božjom koju je posjedovao.

Isus je stigao u dom Marte i 
Marije četiri dana nakon što je Lazar 
položen u grob. Otišli su do Laza-
rove grobnice i Isus je zapovijedio 

da se kamen koji pokriva ulaz 
ukloni. Isus je rekao Marti: »Ne 
rekoh li ti da ćeš vidjeti slavu 
Božju ako budeš vjerovala?« Zatim 
se molio Bogu Ocu i »viknu jakim 
glasom: ‘Lazare, iziđi!ʼ

Pokojnik iziđe obavijen povo-
jima po rukama i nogama« (vidi 
Ivan 11:1- 45). Spasitelj koristi 
svoju moć da nas otkupi i osnaži. 
Naša će vjera u njega rasti dok se 
sjećamo je on pun moći i slave.
NAPOMENE
1. Vidi M. Russell Ballard, »This Is My Work 

and Glory«, Liahona, svibanj 2013., 18.
2. Linda K. Burton, »The Power, Joy, and Love 

of Covenant Keeping«, Liahona, studeni 
2013., 111.
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Razmislite o sljedećem: 

Kako nas moć Boga naoružava 
moći i slavom?

Uz molitvu proučavajte ovaj materijal i tražite spoznaju kako biste znali što iznijeti 
drugima. Kako će razumijevanje Spasiteljevih božanskih osobina povećati vašu vjeru u 
njega i blagosloviti one o kojima brinete kroz kućno posjetiteljstvo? Za više informacija 
posjetite: reliefsociety.lds.org.

Vjera, obitelj, potpora


