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Једном, док сам током ноћи седео поред самрт-
ничке постеље свога оца, он ми је причао о свом 
детињству. Говорио је о љубави својих родитеља у 

тешким тренуцима и о љубави његовог Небеског Оца и 
Спаситеља. Знао сам да умире од рака, па ме није изнена-
ђивало то што је повремено мешао своја осећања према 
Небеском Оцу са љубављу и добротом свог земаљског 
оца. Мој отац је често говорио да је, када се молио, могао 
да замисли Небеског Оца како му се смеши.

Његови родитељи примером су га поучавали да 
се моли као да разговара са Богом и да ће му Бог са 
љубављу одговорити. Тај пример му је био потребан до 
краја. Када је бол постао јачи, ујутро бисмо га налазили 
на коленима поред кревета. Био је превише слаб да се 
врати у кревет. Рекао нам је да се молио и питао свог 
Небеског Оца због чега је морао толико да трпи када се 
увек трудио да буде добар. Рекао нам је да је примио 
љубазан одговор: „Богу су потребни храбри синови.”

И тако је истрајао до краја, верујући да га Бог воли, 
чује и да ће га уздићи. Био је благословен да је рано 
сазнао и никада није заборавио да је брижни Бог уда-
љен за молитву.

То је разлог због ког је Господ поучио родитеље: 
„И они, такође, морају поучавати децу да се моле и 
усправно ходаjу пред Господом” (УИЗ 68:28).

Јеванђеље Исуса Христа је обновљено – са 
Мормоновом књигом и свим свештеничким кључевима 
који могу повезати породице – због тога што се Џозеф 

Смит, као дечак, молио са вером. Ту веру је стекао 
у брижној и верној породици.

Пре двадесет година Господ је дао породицама 
овај савет у прогласу „Породица: Проглас свету” од 
Првог председништва и Већа дванаесторице апостола: 
„Успешни бракови и породице успостављају се и одр-
жавају на начелима вере, молитве, покајања, праштања, 
поштовања, љубави, саосећања, рада и здравих рекреа-
тивних активности.” 1

Дугујемо неизмерну захвалност породици пророка 
Џозефа Смита за његово васпитање. Његова породица 
је служила за пример не само у вери и молитви него и 
у покајању, опраштању, поштовању, љубави, самило-
сти, раду и здравим рекреативним активностима.

Генерације које долазе после вас могу вас звати 
благословеним због примера молитве у вашој поро-
дици. Можда нећете подићи великог слугу Божјег, али 
својим молитвама и својим примером верности можете 
помоћи Господу Исусу Христу да подигне добре и 
омиљене ученике.

Од свега што можете изабрати да чините да бисте 
помогли Господу, молитва ће бити у средишту тога. 
Очигледно постоје обични људи који, када се моле, 
надахњују друге да отворе очи да види ко је тамо. 
Можете постати таква особа.

Размислите о томе шта то може значити онима који 
клече са вама у породичној молитви. Када осете да разго-
варате са Богом у вери, њихова вера ће се увећати тако 
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да и они могу разговарати са Богом. Када се молите да 
бисте се захвалили Богу за благослове за које они знају 
да сте их примили, имаће веру да их Бог воли и да одго-
вара на ваше молитве као и да ће одговорити на њихове. 
То се може догодити за време породичне молитве само 
пошто стекнете искуство у личној молитви, много пута.

Још увек сам благословен због због начина на који 
су отац и мајка разговарали са Богом. Њихов пример 
о моћи молитве у породицама још увек благосиља 
генерације које су дошле после њих.

Моја деца и унучад благословени су свакога дана 
примером мојих родитеља. Вера да брижни Бог чује 
и одговара на молитве пренета је на њих. И ви можете 
створити такву заоставштину својој породици. Молим 
се да то учините.

НАПОМЕНА
1. „Породица: Проглас свету,” Liahona, нов. 2010, стр. 129.

ПРОСЛАВИТЕ 20 ГОДИШЊИЦУ  
ПРОГЛАСА О ПОРОДИЦИ

 „Породица: Проглас свету” поучава начелима 
која су исто тако прикладна данас као и када су 
први пут представљена 23. септембра 1995. године. 
Размислите о томе да позовете појединце или поро-
дице које поучавате да прославе 20. годишњицу про-
гласа тако што ће:

1. Навести начела која он садржи која имају посебан 
значај за њих. (Видети како председник Ајринг то 
чини са молитвом у поруци изнад.)

2. Разговарати о томе како свако начело може да их 
благослови данас и у будућности.

3. Поставити одређене циљеве који укључују ова начела 
у њихове животе и поделити их са другима.

МЛАДИ
Рад на молитви

Председник Ајринг поучава да ваша породица 
може бити благословена због вашег присног 

односа са Небеским Оцем. Свој однос са Њим можете 

побољшати тако што ћете побољшати своје молитве! 
Следи неколико идеја како да то учините:

Пре него што почнете са молитвом, издвојите 
неколико тренутака да бисте размислили о томе 
шта желите да кажете. Размислите о питањима која 
можда имате или о стварима које вас муче - можете 
их чак записати како их не бисте заборавили. То 
време искористите и за прочишћавање свога ума од 
дневне буке, како бисте се могли усредсредити на 
нежне утиске Светог Духа. Ако ваш ум има тенден-
цију да лута док се молите, покушајте да замислите 
Небеског Оца како слуша. Говорите о одређеним 
стварима. Такође, оставите неколико минута на крају 
молитве за ослушкивање подстицаја Духа. Можете 
написати своје утиске у дневник.

Запамтите да је молитва облик рада, тако да не 
брините ако је потребна пракса или изгледа тешко! 
Труд уложен у молитву може вам помоћи да разви-
јете однос са Богом који ће благословити генерације.

ДЕЦА
Подсетник на молитву

Председник Ајринг поучава да је важно молити 
се са својом породицом. Можете бити пример 

својој породици тако што ћете се молити свакога 
дана. Такође можете подсећати своју породицу да 
се заједно молите свакога дана. Сетите се овог цитата 
из другог говора председника Ајринга: „Небески 
Отац чује ваше молитве. Он вас воли. Зна ваше име” 
(„Continuing Revelation,” Liahona, нов. 2014, стр. 73). 
Запишите овај цитат на картицу или парче папира и 
ставите га на место где ће га цела породица видети. 
На тај начин увек се можете сетити да Небески Отац 
жели да вас чује!
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Ово је део серије Порука за кућно поу-
чавање које говоре о Спаситељевим 
божанским особинама.

Света писма нас поучавају да 
је Исус Христ „примио сву 

моћ на небу и на земљи, а слава 
Очева беше са њим” (УИЗ 93:17). 
Старешина М. Расел Балард из 
Већа дванаесторице апостола 
рекао је да је Спаситељ моћу 
којом је створио небеса и земљу, 
изводио чудеса и поднео бол у 
Гетсеманији и на Калварији.1 Што 
боље то будемо разумели, наша 
вера у Исуса Христа ће се уве-
ћати, и ми ћемо постати јачи.

Када склопимо и држимо храм-
ске завете, Господ нас благосиља 
својом моћу. Линда К. Бартон, 
врховна председница Потпорног 
друштва, рекла је: „Држање завета 
јача, оспособљава и штити ... 
Недавно сам срела драгу нову 
пријатељицу. Сведочила је да се, 
пошто је примила своје храмско 

Божанске особине Исуса Христа: 
моћан и испуњен славом

даривање, осетила ојачана моћу 
да се одупре искушењима.” 2

Нефи износи сведочанство о 
моћи завета: „Ја, Нефи, спазих моћ 
Јагањца Божјег како силази . . . 
на заветни народ Господњи . . . 
И беху они наоружани правед-
ношћу и моћу Божјом у великој 
слави” (1. Нефи 14:14).

Додатни стихови
Jeремија 51:15; Откривење 
Јованово 1:6; Jaков 4:6-7;  
Moсија 3:17

Из Светих писама
Испуњен великом самилошћу 

према Марти и Марији, Исус 
Христ је подигао њиховог брата 
Лазара из мртвих моћу Божјом 
коју је поседовао.

Исус је стигао у дом Марте 
и Марије четири дана пошто је 
Лазар положен у гроб. Отишли 
су до Лазаревог гроба и Исус је 

заповедио да се уклони камен 
који је покривао улаз у гроб-
ницу. Исус је рекао Марти: 
„Зар ти нисам рекао да ћеш 
видети славу Божју ако будеш 
веровала?” Затим се молио Богу 
Оцу и „зовну иза гласа: „Лазаре! 
изађи напоље.

И изађе мртвац обавит плат-
ном по рукама и по ногама.” 
(Видети Joван 11:1-45.) Спаситељ 
користи своју моћ да нас откупи 
и ојача. Наша вера у Њега уве-
ћаће се када се сетимо да је Он 
испуњен моћу и славом.
НАПОМЕНЕ
1. Видети M. Russell Ballard, “This Is My 

Work and My Glory,” Liahona, мај 2013, 
стр. 18.

2. Linda K. Burton, “The Power, Joy,  
and Love of Covenant Keeping,” Liahona,  
нов. 2013, стр. 111.
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Размислите о следећем:

Како нас моћ Божја наоружава 
моћу и славом?

Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање Спаситељевих божанских особина увећати вашу 
веру у Њега и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? За 
више информација посетите reliefsociety. lds. org.

Вера, продица, помоћ


