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Rozpoznávejte požehnání, 
pamatujte na ně a děkujte za ně

Bůh nás žádá, abychom Mu vzdávali díky za 
veškerá požehnání, která od Něho dostáváme. 
Je snadné začít pronášet modlitby vděčnosti 

bezmyšlenkovitě – často opakujeme tatáž slova, ale 
bez opravdového úmyslu vyjádřit vděčnost jakožto dar 
srdce daný Bohu. Máme „vzdávati díky … v Duchu“ 
(NaS 46:32), abychom mohli pociťovat skutečnou vděč
nost za vše, co nám Bůh dává.

Jak můžeme pamatovat byť jen na část toho, co pro 
nás Bůh dělá? Apoštol Jan zaznamenal, čemu nás Spasitel 
učil o daru připomínání, který přichází prostřednictvím 
daru Ducha Svatého: „Utěšitel pak, ten Duch svatý, kte
réhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu,  
a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.“ 
( Jan 14:26.)

Duch Svatý nám připomíná to, čemu nás Bůh již 
naučil. A jedním ze způsobů, jak nás Bůh učí, je skrze 
Jeho požehnání; a tak když se rozhodneme použít víru, 
Duch Svatý nám připomene Boží laskavost.

Můžete to vyzkoušet ve své dnešní modlitbě. Můžete 
se řídit příkazem: „Budeš děkovati Pánu Bohu svému ve 
všech věcech.“ (NaS 59:7.)

President Ezra Taft Benson (1899–1994) pozname
nal, že modlitba nám dává prostor k tomu, abychom 
tak činili. Řekl: „Prorok Joseph jednou řekl, že jedním 
z největších hříchů, kterým budou Svatí posledních dnů 

vinni, je hřích nevděčnosti. Domnívám se, že většina 
z nás to za veliký hřích nepovažuje. Ve svých modlitbách 
a ve svých úpěnlivých prosbách k Pánovi máme veliký 
sklon k tomu, abychom Ho žádali o další požehnání. Ale 
mám pocit, že někdy je třeba, abychom věnovali více 
svých modliteb k vyjádření vděčnosti a projevům díků 
za požehnání, která jsme již obdrželi. Máme toho tolik!“ 1

Takový zážitek s darem Ducha Svatého můžete mít i 
vy dnes. Svou osobní modlitbu můžete zahájit vyjádře
ním díků. Můžete začít počítat svá požehnání a pak se 
na chvíli zastavit. Pokud použijete víru, s darem Ducha 
Svatého, zjistíte, že vám do mysli začnou proudit vzpo
mínky na další požehnání. Pokud začnete vyjadřovat 
vděčnost za každé z nich, vaše modlitba bude možná 
trvat déle než obvykle. Dostaví se nejenom připomínka, 
ale i vděčnost.

Totéž můžete vyzkoušet, když si budete zapisovat do 
deníku. Duch Svatý s tím pomáhá lidem již od počátku 
času. Jistě si vzpomínáte, že v knize Mojžíšově se píše: 
„A byla vedena kniha pamětní, do níž bylo zaznamená
váno v jazyce Adamově, neboť bylo dáno tolika, kolik 
jich vzývalo Boha, psáti duchem vnuknutí.“ (Mojžíš 6:5.) 

President Spencer W. Kimball (1895–1985) popsal 
onen proces inspirovaného psaní: „U těch, kteří si ve
dou pamětní knihu, je větší pravděpodobnost, že budou 
pamatovat na Pána v každodenním životě. Psaní deníku 
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nám umožňuje sčítat naše požehnání a vést seznam 
těchto požehnání pro naše potomstvo.“ 2

Když si začínáte psát deník, mohli byste si klást 
otázku: „Jak mně a těm, které mám rád, Bůh dnes 
požehnal?“ Budeteli to činit dostatečně často a s vírou, 
zjistíte, že si svá požehnání pamatujete. A občas vám na 
mysli vytanou dary, kterých jste si během dne nevšimli, 
ale u nichž pak budete vědět, že představovaly dotek 
Boží ruky ve vašem životě.

Modlím se o to, abychom se neustále snažili rozpoz
návat vše, co pro nás náš Nebeský Otec a náš Spasitel 
udělali a dělají, aby nám tím otevřeli cestu zpět domů 
k Nim, abychom na to vždy pamatovali a abychom za 
to vždy děkovali.

ODKAZY
1. Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties 

(1974), 199.
2. Spencer W. Kimball, „Listen to the Prophets“, Ensign, May 1978, 77.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Eyring nás v tomto poselství vyzývá k tomu, 
abychom v modlitbách pamatovali na laskavost Nebes-
kého Otce. Diskutujte s těmi, které učíte, o tom, jak nám 
projevování vděčnosti v modlitbě může pomoci rozpoz-
návat Boží ruku v našem životě. Zvažte možnost poklek-
nout s těmi, které učíte, k modlitbě a tomu, kdo bude 
modlitbu pronášet, navrhněte, aby v ní pouze děkoval.

Také byste mohli učit o důležitosti vděčnosti tím, že 
kromě veršů, které zmínil president Eyring, přečtete 
ještě tyto verše: Žalm 100; Mosiáš 2:19–22; Alma 26:8; 
34:38; Nauka a smlouvy 59:21; 78:19; 136:28.

MLÁDEŽ
Připomeňte si svá požehnání

President Eyring citoval presidenta Spencera  
W. Kimballa (1895–1985), který řekl, že „psaní 

deníku nám umožňuje sčítat naše požehnání a vést 
seznam těchto požehnání pro naše potomstvo“. Na 
generální konferenci v říjnu 2012 vydal president 
Thomas S. Monson o psaní deníku svědectví. Podělil 

se o několik zážitků z vlastního života a poté dodal: 
„Některé detaily, na které bych si pravděpodobně jinak 
nevzpomenul, jsem si vybavil díky deníku, který jsem 
si po celá ta léta psal.“ A dal nám radu: „[Projděte si] 
svůj život a [zaměřte] se konkrétně na požehnání, velká 
i malá, která jste obdrželi.“ („Pohleďte na svá požeh-
nání“, Liahona, listopad 2012, 86.) Pracujte na tom, že 
se budete radami těchto proroků řídit, a stanovte si cíl, 
že si budete psát deník.

DĚTI
Mnoho způsobů, jak říci děkuji

„Po celičkém světě na konci dne
děti Páně pokleknou k modlitbě.
Děkují Bohu každý svým způsobem.“

„Děti po celičkém světě“, Písně pro děti, č. 7.
Za použití mapy určete jednotlivé země, v nichž se 

mluví těmito jazyky. Některými jazyky mluví lidé ve více 
než jedné zemi!

1. gracias (španělsky)

2. malo (tonžsky)

3. thank you (anglicky)

4. šukrija (hindsky)

5. spasíba (rusky)

6. arigatō (japonsky)

7. obrigado (portugalsky)

8. asante (svahilsky)

9. merci (francouzsky)

© 2013 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v USA. Vydání v angličtině schváleno: 6/12. Přeložení schváleno: 6/12. Název v originále: 
First Presidency Message, August 2013. Czech. 10668 121



1

P O S E L S T V Í  N A V Š T Ě V U J Í C Í C H  U Č I T E L E K ,  S R P E N  2 0 1 3

Sociální péče
S modlitbou si prostudujte tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se 
sestrami, které navštěvujete. Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily  
a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života. Další informace najdete 
na stránkách reliefsociety.lds.org.

Víra, rodina, služba

Účelem církevní sociální péče  
je pomáhat členům stát se  

soběstačnými, pečovat o chudé  
a potřebné a sloužit druhým. Soci-
ální péče je ústřední součástí práce  
Pomocného sdružení. President 
Henry B. Eyring, první rádce v Prv-
ním předsednictvu, učil:

„[Pán] poskytuje již od počátku 
času možnosti, jak Jeho učedníci 
mohou pomáhat. Vyzývá své děti, 
aby zasvětily svůj čas, prostředky i 
samy sebe a aby se k Němu připo-
jily ve službě druhým …

Vyzývá nás a přikazuje nám, aby-
chom se podíleli na Jeho díle a po-
zvedali potřebné. Smlouvu, že tak 
budeme činit, uzavíráme ve vodách 
křtu a ve svatém chrámu Božím. 
Tuto smlouvu obnovujeme v neděli, 
když přijímáme svátost.“ 1

Pod vedením biskupa nebo 
presidenta odbočky pomáhají místní 
vedoucí s duchovní i časnou soci-
ální péčí. Příležitosti ke službě často 
začínají u navštěvujících učitelek, 
které usilují o inspiraci, aby mohly 
poznat, jak reagovat na potřeby jed-
notlivých sester, které navštěvují.

Z písem
Lukáš 10:25–37; Jakub 1:27;  

Mosiáš 4:26; 18:8–11; Nauka a 
smlouvy 104:18

Z naší historie
9. června 1842 pověřil Prorok 

Joseph Smith sestry v Pomocném 
sdružení, aby „pomáhaly chudým“ 
a „spasily duše“.2 Tyto cíle dodnes 
představují hlavní účel Pomocného 
sdružení a jsou vyjádřeny i v našem 
mottu: „Pravá láska nepomíjí.“ (Viz 
1. Korintským 13:8.)

Naše pátá generální presidentka 
Pomocného sdružení, Emme-
line B. Wellsová, uvedla se svými 
rádkyněmi toto motto v roce 1913 
jako připomínku našich základ-
ních zásad: „Tímto prohlašujeme 
náš účel, že … se budeme pevně 
[držet] inspirovaného učení Proroka 
Josepha Smitha, kterýžto zjevil plán, 
podle něhož měly být ženy obda-
řeny mocí prostřednictvím kněž-
ského vedení, aby byly seskupeny 
do vhodných organizací za účelem 
přisluhování nemocným, pomáhání 
potřebným, utěšování zestárlých, 

Co mohu dělat?
1. Jak se připravuji na to, abych 
pečovala o sebe a svou rodinu 
duchovně i časně?

2. Jak se mohu řídit Spasitelovým 
příkladem, zatímco pomáhám 
uspokojovat potřeby sester, nad 
kterými bdím?

varování neopatrných a pomáhání 
sirotkům.“ 3

Dnes má Pomocné sdružení celo-
světový dosah a sestry projevují pra-
vou lásku, čistou lásku Kristovu, vůči 
svým bližním. (Viz Moroni 7:46–47.)
ODKAZY
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Kingdom: The History and Work of Relief 
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3. Daughters in My Kingdom, 63.
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