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Подстичите  
их да се моле

Када сам био дете, родитељи су ме приме
ром поучавали да се молим. У почетку ми 
је у глави била слика Небеског Оца који је 

далеко. Сазревањем се моје искуство са молитвом 
променило. У глави ми се указала слика Небеског 
Оца који је близу, који се купа у блиставој светлости 
и који ме савршено познаје.

До те промене је дошло када сам стекао сигурно 
сведочанство о истинитости приче Џозефа Смита 
о његовом искуству 1820. године у Манчестеру, у 
Њујорку:

„Угледах тачно изнад своjе главе сноп светлости 
од сунца сjаjниjи, коjи се постепено спушташе док 
не сиђе на мене.

Није прошло дуго, а ја сам био избављен од не
пријатеља који ме је држао везаним. Кад се светлост 
спустила на мене, угледао сам две особе, чиjи се сjаj 
и слава не даjу описати, где стоjе у ваздуху изнад 
мене. Један од њих ми се обратио, назвавши ме по 
имену и рекао показујући на другог—Ово је Син мој 
Љубљени. Послушаj Га! ” Џозеф Смит—Историjа 
1:16–17.

Небески Отац је био у том шумарку тог див
ног пролећног дана. Позвао је Џозефа именом. 
Представио је васкрслог Спаситеља света као свог 

„Љубљеног Сина.” Кад год и где год да се молите, 
ваше сведочанство о стварности тог величанственог 
искуства може вас благословити.

Отац коме се молимо је величанствени Бог који је 
створио светове посредством свог Љубљеног Сина. 
Он чује наше молитве као што је чуо Џозефову 
молитву— 
јасно као да су изговорене у Његовом присуству.  
Довољно нас воли да је послао свог Сина да нам 
буде Спаситељ. Тим даром омогућио нам је да 
добијемо бесмртност и вечни живот. И Он нам, 
кроз молитву у име Његовог Сина, нуди прилику да 
разговарамо са Њим у овом животу онолико често 
колико желимо.

Носиоцима свештенства у Цркви Исуса Христа 
светаца последњих дана поверена је света дужност 
да „похађају куће појединих чланова, и опомињу 
их да моле наглас и потихо” (УИЗ 20:47; курзив је 
додат).

Има много начина да се неко подстакне на моли
тву. На пример, можемо посведочити да нам је Бог 
заповедио да се увек молимо, или можемо описати 
примере из Светих писама и из сопственог искуства 
о благословима које имамо због молитве захвал
ности, понизне молитве и упућивања молби. На 
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пример, ја могу да посведочим да знам да Небески 
Отац одговора на молитве. Примио сам усмерење и 
утеху захваљујући речима које су ми дошле на ум, и 
преко Духа знам да су те рече биле од Бога.

Пророк Џозеф Смит је имао таква искуства, а 
можете их имати и ви. Он је примио одговор на 
искрену молитву:

„Сине мој, мир души твојој. Недаће твоје и јади 
биће само кратког века.

А тад, истрајеш ли добро, Бог ће те узвисити у 
висину” (УИЗ 121:7–8).

Било је то откривење брижног Оца верном сину у 
великој невољи. Свако Божје дете може разговарати 
са Њим у молитви. Ниједан подстицај на молитву није 
имао такав утицај на мене као осећања љубави и про
светљења која прате одговоре на понизне молитве.

Сведочанство о свакој заповести Божјој добијамо 
када држимо ту заповест (видети Jев. по Јовану 7:17). 
То се односи на заповест да се увек молимо наглас 
и у тајности. Као ваш учитељ и ваш пријатељ, обе
ћавам да ће Бог одговорити на ваше молитве и да 
моћу Светог Духа можете лично знати да су одго
вори од Њега.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

•  „Слике су драгоцена средства која подупиру главну 
идеју лекције” (Teaching, No Greater Call [1999. год.], 
стр. 176). Покажите слику Џозефа Смита или Прве ви-
зије. Поразговарајте о искуству које је Џозеф Смит имао 
са молитвом. Како ваше молитве могу бити значајније 
ако замислите „Небеског Оца. . . близу,” као што је 

учинио председник Ајринг?
•  Као што председник Ајринг предлаже, размислите о 

томе да поделите своје сведочанство о молитви, опису-
јући благослове које сте примили због молитве, или да 
поделите стихове о молитви.

ОМЛАДИНА
Моја молитва вере
Од Присиле Фариас де Лима

Када сам имала 18 година, радила сам као про-
давачица у продавници намештаја. Имала сам 

веома тежак радни дан. Радила сам од 8  до 22 часа, 
од понедељка закључно са суботом. Била сам тужна 
јер нисам могла да присуствујем институту и цркве-
ним активностима.

Почела сам да се молим Небеском Оцу са много 
вере да ми помогне да нађем посао који нећу морати 
да радим суботом, како бих могла да похађам исти-
тут и друге активности.

Једног дана на послу сам помагала једном човеку. 
Почели смо да разговарамо и он је рекао да ради 
у једној великој банци. Питала сам га како могу да 
конкуришем за такав посао када се укаже упражњено 
место. Дао ми је своје име и број телефона и рекао 
ми да могу да зовем човека који запошљава нове 
раднике, а ја сам рекла да га познајем. Отишла сам 
у банку и полагала неопходне испите. Положила сам 
их и почела да радим шест сати дневно од понедељка 
до петка, са три пута већом зарадом него пре.

Знам да нас Господ води када желимо да Њега 
ставимо на прво место. Он ме води и данас. Знам да 
је начело молитве истинито.
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 „Ви сте чувари огњишта,”  
рекао је председник  

Гордон Б. Хинкли (1910–2008)  
када је представио памфлет  
„Породица: Проглас свету” на 
општем састанку Потпорног 
друштва 1995. године. „Ви рађате 
децу. Одгајате их и усађујете у 
њих животне навике. Ниједан 
други задатак није толико повезан 
са божанственошћу као неговање 
синова и ћерки Божјих.” 1

Скоро 17 година овај проглас 
потврђује да се наше најзначај
није одговорности базирају на 
јачању породица и домова —без 
обзира на тренутне околности. 
Барбара Томпсон, сада друга 
саветница у врховном председ
ништву Потпорног друштва, била 
је у Саборној Цркви у Солт Лејку 
када је председник Хинкли први 
пут прочитао проглас. „Била је 
то дивна прилика,” сећа се она. 
„Осетила сам значај поруке. 
Такође сам помислила: ‘Ово је 
сјајан водич за родитеље. Такође 
и велика одговорност за њих.’ 
На тренутак сам помислила да се 
не односи баш на мене, пошто 
нисам била удата и нисам имала 
децу. Али сам одмах посмислила: 
‘Али, односи се на мене. Ја сам 
члан породице. Ја сам ћерка, 
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сестра, тетка, рођака, нећака и 
унука. Имам одговорности —и 
благослове —зато што сам члан 
породице. Чак и да сам једини 
живи члан своје породице, још 
увек сам члан Божје породице, и 
имам одговорност да помогнем у 
јачању других породица.’”

На срећу, нисмо сами у нашим  
напорима. „Највећу помоћ,”  
каже сестра Томпсон, „коју ћемо 
имати у јачању породица је да 
познајемо и следимо Христова 
учења и ослањамо се на Његову 
помоћ.” 2

Из наше историје
„Када је сестра Батшеба В. Смит 

служила као четврта врховна 
председница Потпорног друштва  
[од 1901. до 1910. год.], увидела  
је потребу за јачањем породица  
и тако је за сестре Потпорног  
друштва увела лекције за об
разовање мајки. Те лекције су 
обухватале савете о браку, нези  
за време трудноће и подизању 
деце. Биле су подупрте учењима 
председника Џозефа Ф. Смита  
о томе како Потпорно друштво 
помаже женама у њиховој улози  
у дому:

„Где год постоји незнање или 
барем недостатак разумевања у 

вези са породицом, дужностима 
породице, обавезама које су 
потребне и које с правом постоје 
између мужа и жене, и између ро
дитеља и деце, ту је и ова органи
зација или је барем у близини, и 
природним даривањима и надах
нућем које припада организацији, 
оне су припремљене и спремне 
да дају упутства у вези са тим 
важним дужностима.’” 3
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Шта ја могу да учиним?
1. Како могу помоћи сестрама 
које надзирем да ојачају 
породице?

2. Како могу вршити праведан 
утицај у својој породици?

За више информација посетите 
страницу reliefsociety .lds .org.
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Вера, Породица, Помоћ

Из Светих писма:
Приче Соломунове 22:6;  

1. Нефи 1:1; 2. Нефи 25:26;  
Aлмa 56:46–48; Учење и  
завети 93:40


