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Молитва представља више од речи које упу-
ћујемо Богу. То је двосмерна комуникација 
између Бога и Његове деце.

Када молитву изговарамо на прави начин, једностав-
ним речима изражавамо осећања свог срца. Небески 
Отац обично одговара мислима у нашем уму које прате 
осећања. Он увек чује нашу искрену молитву када се 
молимо са посвећеношћу да ћемо Га послушати, какав 
год да је Његов одговор и кад год нам одговори.

Свима који уз молитву читају Мормонову књигу, 
Господ даје следеће обећање:

„А кад то примите, опомињем вас да упитате Бога, 
Вечног Оца, у име Христово, ниjе ли то истинито. И 
будете ли питали срца искреног, са правом намером, 
имаjући веру у Христа, Он ће вам моћу Светог Духа 
обjавити истину о томе.

A моћу Духа Светога можете сазнати истину о 
свему” (Moрони 10:4–5).

То обећање је сигурно. Милиони људи су проверили 
и доказали то дивно обећање о молитви примањем 
благослова који је њихове животе испунио радошћу и 
трајном срећом. То обећање односи се на све наше мо-
литве упућене у циљу сазнавања Божје намере и воље 
за нас. Можемо га применити кад год добијемо савет 
од слуге Божјег који је овлашћен да нам пружи усме-
рење. На пример, можемо се ослонити на њега док 
слушамо говор са генералне конференције. Можемо га 
применити када нас поучавају понизни мисионари које 

је Бог позвао преко живог пророка. Такође је примен-
љиво на савет који примамо од нашег бискупа или 
председника огранка.

Да би молитва деловала у нашем животу, правила су 
једноставна. Морамо тражити да знамо шта је истина 
у молитви коју упућујемо Оцу у име Исуса Христа. 
Морамо питати искреног срца, што значи да морамо 
имати искрену намеру да чинимо све што Божји одго-
вор захтева од нас. А наша искрена намера мора бити 
резултат наше вере у Исуса Христа.

Истраживач који чита Мормонову књигу пре кр-
штења и потврђења може примити уверење да је књига 
истинита као и сведочанство да ју је Џозеф Смит превео 
моћу Божјом. Након што смо потврђени за члана Цркве, 
можемо имати Духа Светога као свог сарадника који ће 
нам потврдити друге истине. Затим, кад год се молимо 
са вером, можемо очекивати да ће нам Свети Дух све-
дочити да Исус јесте Христ, да Бог Отац живи, и да они 
воле нас као и сву децу Небеског Оца.

То је један од разлога што се у Мормоновој књизи 
налази обећање да ћемо имати милосрђа у својим 
срцима док нам Свети Дух буде сведочио да Исус јесте 
Христ: “Ако је човек кротак и смеран у срцу, и моћу 
Светог Духа признаје да Исус јесте Христ, мора имати 
милосрђа” (Moрони7:44).

Сваке недеље поста имамо прилику за духовни раст. 
Недеља поста може нам помоћи да имамо искуства 
слична Алминим и синова Мосијиних који су се молили 
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и постили да би сазнали вечну истину, како би могли 
поучавати Ламанце са моћу, влашћу и љубављу (видети 
Aлмa 17:3, 9).

У недељу поста ми уједињујемо молитву и пост. За 
благосиљање сиромашних, дајемо великодушни посни 
принос бискупу или председнику огранка у вредности 
најмање два оброка које смо прескочили. Наше мисли 
и наше молитве окрећу се Спаситељу и онима за које 
Он жели да им служимо излазећи у сусрет њиховим 
духовним и временским потребама.

Наше молитве и жеље на тај начин постају сличније 
Спаситељевим молитвама и жељама док постимо за 
кроткост, поучљивост и више љубави. И као што је Он 
чинио, молимо се да сазнамо Очеву вољу за нас и да је 
следимо.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Ајринг поучава да нам молитва и пост 
могу помоћи да “сазнамо вечну истину.” Размислите 
о томе како се сведочанства оних које посећујете 
могу ојачати и припремите лекцију о тој теми. На 
пример, ако је особа коју посећујете изгубила бли-
ског пријатеља или члана породице, размислите о 
томе да поразговарате о вечној породици и животу 
после смрти. Можете се понудити да постите са 
онима које посећујете да бисте им помогли да стекну 
сведочанство о том начелу.

МЛАДИ
Припремите се пре молитве

Председник Ајринг нас подсећа да је молитва 
“двосмерна комуникација између Бога и Ње-

гове деце.” Одвајање времена за припрему наших 

молитви може омогућити ту двосмерну комуника-
цију. Можете у свој дневник забележити неколико 
минута припреме за свакодневну молитву. Можете 
направити списак благослова за које желите да се 
захвалите Небеском Оцу, људи којима је потребна 
ваша молитва и питања на која желите одговоре. 
Затим призовите Духа певањем химни или читањем 
неколико стихова из Светих писама. Када се молите, 
обратите пажњу на то како вас Свети Дух води у 
ономе што треба да кажете, као и на своја осећања и 
мисли (видети УИЗ 8:2–3). Размислите о томе да своја 
искуства забележите у свом дневнику и погледате 
одговоре које примате. Такође можете користити ак-
тивности са страница 95–97 у приручнику Проповедај 
моје јеванђеље: Водич за мисионарску службу које ће 
вам помоћи да процените своје молитве и научите да 
препознате Светог Духа.

ДЕЦА
Молитва попут сендвича

Како да знате шта да кажете када се молите? Своје 
молитве можете започети речима “Драги Небе-

ски Оче,” а завршити са , “У име Исуса Христа, амен.” 
Оно што ћете говорити између је ваш избор, попут 
бирања онога што ћете ставити у сендвич.

Нацртајте сендвич и различите намирнице које би-
сте желели у свом сендвичу. На сваки комад меса или 
прелив између два парчета хлеба, напишите једну 
ствар за коју бисте желели да се молите. Можете 
рећи “хвала” за благослове, говорити о својим бри-
гама, тражити благослове или молити се о питањима.

Можете изрезати слику свог сендвича. Држите је у 
својој соби како би вам помогла да се сетите ствари 
које можете рећи у својим молитвама.
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Вера, продица, помоћ

Ово је део серије порука за кућно 
поучавања које приказују видове 
Спаситељеве мисије.

Исус је рекао: „Ја сам живи 
хлеб који је сишао с неба. Ако 

неко једе од овог хлеба, живеће 
вечно” ( Joван 6:51). “Исус учи 
нас, своје ученике, да треба да 
гледамо према Богу свакога дана 
за хлеб—помоћ и подршку—који 
су нам потребни тог одређеног 
дана,” рекао је старешина Д. Тод 
Кристоферсон, из Већа Дванае-
сторице апостола. „Господњи 
позив . . . говори о брижном 
Богу, који је свестан чак и малих, 
свакодневних потреба своје деце 
и жели да помогне сваком од њих. 
Он каже да можемо питати са 
вером у то Биће ‘које бесплатно 
даје свим људима и не кори; и 
даће им се’ ( Jaковљева 1:5).” 1 
Када схватимо да ће Исус Христ 
одговорити на наше потребе, 
окренућемо се ка Њему због своје 
духовне неге.

Божанска мисија Исуса Христа: 
Хлеб живота
Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање Спаситељевог живота и мисије увећати вашу 
веру у Њега и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? За 
више информација посетите reliefsociety.lds.org.

Старешина Џефри Р. Холанд 
из Већа Дванаесторице апостола 
позива нас „да се прикључимо 
авантури изворних Христових 
апостола који су такође чезнули 
за хлебом живота -  онима који се 
нису окренули од Њега него су 
дошли и остали са Њим, и који 
су препознали да нема никога 
другога коме се могу обратити за 
безбедност и спасење.” 2

Додатни стихови
Joван 6:32–35; Aлмa 5:34;  
3. Нефи 20:3–8

Из Светих писама
Исус Христ је поучавао мно-

штво са више од 4 хиљаде људи. 
После три дана Он је рекао сво-
јим ученицима: „Жао ми је народа, 
јер . . . немају шта да једу.

Ако их пошаљем кући гладне, 
малаксаће на путу...

А ученици му одговорише: 
Откуд би неко на овом пустом 

месту могао те људе да нахрани 
хлебом?

Још их [Исус] упита: колико 
хлебова имате? А они рекоше: 
Седам.

Тада Исус „узе седам хлебова, 
захвали Богу, изломи их и даде 
својим ученицима да поделе . . .

Имали су и неколико малих 
риба; а он их благослови и за-
поведи да и њих поделе.

И једоше и наситише се. За-
тим сакупише што је преостало, 
седам пуних котарица.” (Погле-
дати Joван 8:1- 9.)
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Размислите о следећем:
Када дођемо Христу, како нас Он 
негује?
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