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Разпознавайте 
благословиите, помнете 

и отдавайте благодарност
Бог иска да Му отдаваме благодарност за всич-

ки благословии, които получаваме от Него. 
Лесно е да станем механични в благодарстве-

ните си молитви, като често повтаряме едни и същи 
думи без намерението да отдадем благодарност като 
сърдечен дар към Бог. Ние трябва да „отда(ваме) 
благодарности … в Духа” (У. и З. 46:32), за да можем 
да изпитваме истинска благодарност за това, което 
Бог ни е дал.

Как можем да си спомним дори и малка част от 
всичко, което Бог е направил за нас? Апостол Иоан 
записва това, на което ни учи Спасителят относно 
дара да помним, който получаваме чрез дара на 
Светия Дух: “А Утешителят, Светият Дух, когото 
Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на 
всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви ка-
зал” (Иоана 14:26).

Светият Дух ни връща спомените за това, на 
което ни е учил Бог. И един от начините, чрез които 
Бог ни учи, е чрез Своите благословии; и така, ако 
избираме да упражняваме вярата си, Светият Дух ще 
ни напомня за Божията доброта.

Може да се убедите в това днес, като се помолите. 
Можете да следвате следната заповед: „Благодари на 

Господа, твоя Бог, за всички неща” (У. и З. 59:7).
Президент Езра Тафт Бенсън (1899–1994) споме-

нава, че молитвата ни дава възможността да правим 
това. Той казва: „Пророкът Джозеф веднъж казва, че 
един от най-големите грехове, за които са виновни 
светиите от последните дни, е грехът на небла-
годарността. Предполагам, че повечето от нас не 
считат това за голям грях. Ние сме много склонни, в 
молитвите си и молбите си към Господ, да молим за 
допълнителни благословии. Но понякога чувствам, 
че трябва да посвещаваме по-голяма част от нашите 
молитви в израз на благодарност и признателност за 
благословиите, които вече сме получили. Благосло-
виите, на които се радваме толкова много” 1.

Можете да изпитате това днес чрез дара на Све-
тия Дух. Можете да започнете личната си молитва 
с благодарност. Можете да започнете да броите 
благословиите си и тогава да се спрете за момент. 
Ако упражнявате вяра, чрез дара на Светия Дух, ще 
откриете как спомени за други благословии нахлуват 
в ума ви. Ако започнете да изразявате благодарност 
за всяка една от тях, молитвата ви може да отнеме 
малко повече време от обикновено. Ще се възвърнат 
спомените, както и благодарността.
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Можете да изпитате същото нещо, като си водите 
дневник. Светият Дух е помагал на хората с това от 
сътворението на света. Спомняте си, че в книгата 
Моисей се казва: „И се водеше една възпоменателна 
книга, в която се записваше на езика на Адам, защото 
на всички, които призоваваха Бога, беше дадено да 
пишат чрез духа на вдъхновението” (Моисей 6:5).

Президент Спенсър У. Кимбъл (1895–1985) описва 
този процес на вдъхновено записване: „Хората, кои-
то водят книга на възпоменание, са по-склонни да си 
спомнят Господа в ежедневния си живот. Дневници-
те са начин да броим благословиите си и да опишем 
на тези благословии за нашето потомство” 2.

Като започвате да пишете, може да си зададете 
следния въпрос: „Как Бог е благословил днес мен и 
хората, които обичам? Ако правите това достатъчно 
често и с вяра, ще си дадете сметка, че си спомняте 
благословии. И понякога ще ви идват на ум дарове, 
които сте пропуснали да забележите през деня, но за 
които ще знаете, че са ви били дадени чрез Божията 
ръка във вашия живот.

Моля се да можем да полагаме продължителни 
усилия във вярата, за да разпознаваме, помним и от-
даваме благодарности за това, което нашият Небесен 
Отец и нашият Спасител са направили и продължават 
да правят, за да ни упътват към Себе Си — към дома.
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ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

В своето послание, президент Айринг ни кани да си 
спомняме добротата на Небесния Отец чрез нашите 
молитви. Обсъдете с тези, на които преподавате, как 
молитвата с благодарност ни помага да разпозна-
ваме Божията ръка в нашия живот. Бихте могли да 
коленичите в молитва с хората, на които преподава-
те, и да предложите на казващия молитвата да изрази 
единствено благодарност.

Също бихте могли да изучите колко важно е да 
бъдем благодарни като прочетете следните стихове 
в допълнение на стиховете споменати от президент 
Айринг: Псалми 100; Мосия 2:19–22; Алма 26:8; 34:38; 
Учение и Завети 59:21; 78:19; 136:28.

МЛАДЕЖИ
Направете опис

Президент Айринг цитира президент Спенсър У. 
Кимбъл (1895–1985) като казва, че „дневниците 

са начин да броим благословиите си и да опишем 
тези благословии за нашето потомство”. На общата 
конференция през октомври 2012 г., президент То-
мас С. Монсън споделя своето свидетелство относно 
воденето на дневник. Той споделя някои преживява-
ния от живота си, като добавя: „Моят дневник, воден 
през всичките тези години, ми помогна при някои 
подробности, които по друг начин не бих могъл да си 
спомня”. Той съветва: „Правете опис на живота си и 
по-конкретно търсете благословиите, големи и мал-
ки, които сте получили” (“Помислете върху благосло-
виите”, Лиахона ноември 2012 г., стр. 86). Стремете 
се да следвате съвета на тези пророци и си поставете 
за цел воденето на дневник.

ДЕЦА
Много начини, по които да кажем 
„благодаря”

„По целия свят в края на деня
децата на Небесния Отец коленичат и се молят.
Всяко казва “благодаря” по специален свой начин”.

“Children All Over the World,”  
Children’s Songbook, стр. 16.

Използвайте карта, за да намерите съответните 
страни, в които се говорят тези езици. Някои от тези 
езици се използват в повече от една страна!
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1. gracias (испански)

2. malo (тонга)

3. thank you (английски)

4. shukriyaa (хинди)

5. спасибо (руски)

6. arigatō (японски)

7. obrigado (португалски)

8. asante (суахили)

9. merci (френски)
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Благосъстояние
Изучете този материал с молитва и, ако е уместно, го обсъдете с 
посещаваните от вас сестри. Използвайте въпросите, за да помогнете в 
укрепването на сестрите и за да превърнете Обществото за взаимопомощ в 
активна част от собствения си живот. За повече информация, отидете на 
reliefsociety.lds.org.
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Вяра, семейство, взаимопомощ

Целта на църковната програма 
по благосъстоянието е да по-

мага на членовете да разчитат на 
своите собствени сили, да пома-
гат на бедните и нуждаещите се и 
да служат на другите. Разчитането 
на собствени сили е основно в 
дейността на Обществото за вза-
имопомощ. Президент Хенри Б. 
Айринг, първи съветник в Първо-
то Президентство, учи:

„От началото на времето (Гос-
под) е осигурил начини, по които 
Неговите ученици да помагат. Той 
е канил Негови деца да посвеща-
ват време, средства и самите себе 
си, за да се присъединят към Него 
в служба на другите. …

Той ни е поканил и заповядал 
да участваме в Неговото дело на 
подпомагане на нуждаещите се. 
Ние сключваме завет да правим 
това във водите на кръщението 
и в светите Божии храмове. Ние 
подновяваме завета си всяка неде-
ля, като вземаме от причастието” 1.

Под ръководството на епис-
копа или президента на клон, 
местните ръководители съдейст-
ват с духовното и материално 
благосъстояние. Възможностите 

за служба често започват с посе-
щаващите учителки, които търсят 
вдъхновение да знаят как да по-
срещнат нуждите на всяка сестра, 
която посещават.

От Писанията
Лука 10:25–37; Яков 1:27; Мосия 

4:26; 18:8–11; Учение и Завети 
104:18

От нашата история
На 9 юни 1842 г., пророкът 

Джозеф Смит насърчава сестрите 
от Обществото за взаимопомощ 
да „облекчават страданията на 
бедните” и да „спасяват души” 2. 
Тези цели все още имат съществе-
на роля в Обществото за взаимо-
помощ и са изразени в нашето 
мото: ”Милосърдието никога не 
отпада” (1 Коринтяните 13:8).

Нашата пета обща президентка 
на Обществото за взаимопомощ, 
Емълайн Б. Уелс, и нейните съ-
ветнички слагат началото на това 
мото през 1913 г., като то има 
за цел да ни напомня за нашите 
основополагащи принципи: „Ние 
заявяваме за наша цел … да се 
придържаме здраво към ученията 

Какво мога да направя?
1. Как се подготвям да се грижа 
духовно и материално за себе 
си и за своето семейство?

2. Как мога да следвам приме-
ра на Спасителя, като отклик-
вам на нуждите на сестрите,  
за които се грижа?

на пророка Джозеф Смит, тъй 
като той разкри плана, чрез който 
на жените им е дадена сила чрез 
призоваване от свещеничеството 
да бъдат обединени в подходяща-
та организация с цел служене на 
болните, подпомагане на нужда-
ещите се, облекчение страданията 
на възрастните, предупреждаване 
на невнимателните и угрижване 
на сираците” 3.

Днес Обществото за взаимо-
помощ помага в световен мащаб, 
като сестрите показват милосър-
дие, чистата любов Христова, 
към своите ближни (вж. Мороний 
7:46–47).
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