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Rozpoznaj,  
pamiętaj i dziękuj

Bóg oczekuje od nas, że będziemy dziękowali Mu 
za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymu
jemy od Niego. Z łatwością przychodzi nam od

mawianie modlitw dziękczynnych w sposób machinalny, 
często powtarzamy te same słowa bez większego prag
nienia dziękowania, a to powinno raczej płynąć prosto 
z serca, jako nasz dar dla Boga. Powinniśmy „dzięki […] 
składać […] w Duchu” (NiP 46:32), abyśmy mogli poczuć 
prawdziwą wdzięczność za to, co otrzymaliśmy od Boga.

Jak możemy pamiętać choćby część z tego, co uczynił 
dla nas Bóg? Apostoł Jan zapisał to, czego Zbawiciel na
uczał nas o darze pamięci, który przychodzi poprzez dar 
Ducha Świętego. „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i 
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (Ew. 
Jana 14:26).

Duch Święty przywróci pamięć o tym, czego Bóg nas 
nauczał. Jednym ze sposobów, w jaki Bóg nas naucza, jest 
błogosławienie nas, tak więc, jeśli wykażemy się wiarą, 
Duch Święty przywróci nam pamięć o Boskiej dobroci.

Możecie sprawdzić to dziś w modlitwie. Możecie po
dążać za nakazem: „Dziękować będziesz Panu, twemu 
Bogu, za wszystkie rzeczy” (NiP 59:7).

Prezydent Ezra Taft Benson (1899–1994) zasuge
rował, że modlitwa jest odpowiednim momentem na 
dokonanie tego. Powiedział on: „Pewnego razu Prorok 

Józef powiedział, że jednym z największych grzechów, 
z powodu którego Święci w Dniach Ostatnich mogą się 
czuć winni, jest grzech niewdzięczności. Przypuszczam, 
że większość z nas nie pomyślała nawet, że może to 
być wielki grzech. Istnieje pewna skłonność w nas, w 
naszych modlitwach i w naszych prośbach do Pana, że 
prosimy o dodatkowe błogosławieństwa. Czasami czuję, 
że w większym stopniu powinniśmy poświęcić nasze 
modlitwy wyrażaniu wdzięczności i dziękczynienia za 
otrzymane błogosławieństwa. Mamy ich tak wiele” 1.

Moglibyście dziś mieć takie doświadczenie z Darem 
Ducha Świętego. Moglibyście rozpocząć osobistą mod
litwę od okazania wdzięczności. Moglibyście zacząć 
zliczać swoje błogosławieństwa i wtedy na chwilę się 
zatrzymać. Jeśli wykażecie się wiarą, mając dar Ducha 
Świętego, odnajdziecie w sobie pamięć o innych bło
gosławieństwach, które pojawią się w waszym umyśle. 
Jeśli zaczniecie okazywać wdzięczność za każde z nich, 
wasza modlitwa potrwa troszkę dłużej niż zazwyczaj. 
Wróci pamięć, tak jak i wdzięczność.

Możecie spróbować tego samego, kiedy piszecie w 
swoich dziennikach. Od samego początku Duch Święty 
pomagał w tym ludziom. Pamiętacie zapewne to, co mówi 
księga Mojżesza: „I prowadzili księgę pamięci pisaną języ
kiem Adama, albowiem każdy, kto prosił Boga, otrzymy
wał Boski dar pisania pod natchnieniem” (Mojżesz 6:5).
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Prezydent Spencer W. Kimball (1895–1985) tak opisał 
ten proces pisania pod natchnieniem: „Jest bardziej praw
dopodobne, że ci, którzy prowadzą księgę pamięci, będą 
pamiętać o Panu w życiu codziennym. Poprzez dzienniki 
liczymy nasze błogosławieństwa oraz pozostawiamy 
zapis o nich dla naszych potomków” 2.

Kiedy już zaczniecie pisać, możecie zadać sobie 
pytanie: „Jak dziś Pan błogosławił mnie i tych, których 
kocham?”. Jeśli robić to będziecie często i z wiarą, to 
dostrzeżecie, że pamiętacie o tych błogosławieństwach. 
Czasami wspomnicie o jakichś darach, które zostały 
niezauważone w ciągu dnia, a wtedy zrozumiecie, że 
to dzieje się za sprawą Boga.

Modlę się, abyśmy mogli dokonywać nieustannych wy
siłków, mając wiarę, by rozpoznać, pamiętać i dziękować 
za to, co nasz Ojciec Niebieski i nasz Zbawiciel uczynili i 
co czynią, by wskazać nam drogę powrotną do Nich.

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

(1974), str. 199.
2. Spencer W. Kimball, „Listen to the Prophets”, Ensign, maj 1978, str. 77.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

W tym przesłaniu Prezydent Eyring zachęca nas, 
abyśmy pamiętali w naszych modlitwach o dobroci Ojca 
Niebieskiego. Przedyskutujcie z tymi, których nauczacie, 
jak modlitwa dziękczynna pomaga nam rozpoznać rękę 
Boga w naszym życiu. Zastanówcie się nad uklęknięciem 
do modlitwy z tymi, których nauczacie i zasugerujcie, 
aby osoba, która odmówi modlitwę, wyraziła tylko 
podziękowania.

Możecie również przestudiować znaczenie wdzięcz-
ności poprzez przeczytanie fragmentów stanowiących 
dodatek do tych, które nadmienił Prezydent Eyring: 
Psalm 100; Mosjasz 2:19–22; Alma 26:8; 34:38; NiP 59:21; 
78:19; 136:28.

MŁODZIEŻ
Sporządź spis

Prezydent Eyring cytuje Prezydenta Spencera W.  
Kimballa (1895–1985), mówiąc, że „poprzez dzienniki 

liczymy nasze błogosławieństwa oraz pozostawiamy za-
pis o nich dla naszych potomków”. Podczas konferencji 
generalnej w październiku 2012 r. Prezydent Thomas S. 

Monson złożył świadectwo na temat pisania dziennika. 
Podzielił się on pewnymi doświadczeniami ze swojego 
życia, mówiąc: „Mój dziennik prowadzony przez te 
wszystkie lata pomógł mi zachować w pamięci niektóre 
szczegóły tych historii, które bez niego w większości już 
bym zapomniał”. Poradził nam: „Zróbcie zapis ze swego 
życia, a w szczególności przypatrzcie się otrzymywanym 
błogosławieństwom, zarówno tym dużym, jak i małym” 
(„Pomyślcie o błogosławieństwach”, Liahona i Ensign, 
listopad 2012, str. 86). Podążajcie za wskazówkami pro-
roków i postawcie sobie za cel pisanie dziennika.

DZIECI
Jest wiele sposobów na to,  
aby powiedzieć: dziękuję

„Na całym świecie pod koniec dnia
Ku niebiosom leci modlitwa ta
Wszyscy dziękują za miniony już dzień”.

„Children All Over the World”,  
Children’s Songbook, str.16.

Wykorzystaj mapę, aby odnaleźć różne kraje, w 
których mówi się tymi językami. Niektóre spośród tych 
języków używane są w więcej niż jednym kraju!

1. gracias (hiszpański)

2. malo (tongański)

3. thank you (angielski)

4. shukriyaa (hinduski)

5. spasiba (rosyjski)

6. arigatō (japoński)

7. obrigado (portugalski)

8. asante (suahili)

9. merci (francuski)
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Pomoc wzajemna
Przestudiujcie z modlitwą ten materiał i przedyskutujcie z odwiedzanymi siostrami 
te fragmenty, które uznacie za stosowne. Wykorzystajcie pytania, by wzmocnić swoje 
siostry i sprawić, by Stowarzyszenie Pomocy było aktywną częścią waszego życia. Aby 
uzyskać więcej informacji, odwiedźcie stronę reliefsociety.lds.org.
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Wiara, Rodzina, Służba

Celem pomocy wzajemnej w 
Kościele jest pomaganie człon

kom, by stali się samowystarczalni, 
troszczenie się o biednych i potrze
bujących oraz służenie ludziom. 
Pomoc wzajemna stanowi znaczną 
część pracy Stowarzyszenia Pomocy. 
Prezydent Henry B. Eyring, Pierw
szy Doradca w Radzie Prezydenta 
Kościoła, nauczał:

„[Pan] od początku czasu za
pewnił sposoby, w jakie Jego 
uczniowie mogli udzielać pomocy. 
Zaprasza Swoje dzieci, by poświę
cały swój czas, środki i same siebie 
po to, aby przyłączyć się do Niego 
w służbie bliźnim. […]

On nas zaprasza i nakazuje 
uczestnictwo w Swym dziele, by 
podnosić na duchu potrzebują
cych. Przymierze, że będziemy 
to czynić, zawieramy w wodach 
chrztu i świętych świątyniach 
Boga. Odnawiamy to przymierze 
w niedzielę, gdy przyjmujemy 
sakrament” 1.

Pod przewodnictwem biskupa 
lub prezydenta gminy lokalni przy
wódcy wspierają duchowo i docześ
nie program pomocy wzajemnej.  
Sposobności do służby często poja
wiają się podczas wizyt nauczycie
lek odwiedzających, które starają  

się o natchnienie, aby zareagować 
na potrzeby każdej odwiedzanej 
siostry.

Z pism świętych
Ew. Łukasza 10:25–37; List  

Jakuba 1:27; Mosjasz 4:26; 18:8–11; 
NiP 104:18

Z naszej historii
9 czerwca 1842 roku Prorok Józef 

Smith powierzył siostrom ze Stowa
rzyszenia Pomocy obowiązek, aby 
„wzmacniały ubogich” i „ratowały 
dusze” 2. Te cele w dalszym ciągu 
stanowią podstawę Stowarzyszenia 
Pomocy i znajdują swój wyraz w 
motcie: „Miłość nigdy nie ustaje” 
(I List do Koryntian 13:8).

Nasza piąta generalna  
prezydent Stowarzyszenia  
Pomocy, Emmeline B. Wells,  
oraz jej doradczynie wprowadziły 
to motto w 1913 roku, jako przy
pomnienie naszych podstawowych 
zasad: „Głosimy, że naszym celem 
jest stałe [trzymanie się] natchnio
nych nauk Proroka Józefa Smitha, 
który objawił nam plan, w którym 
kobiety upoważnione na mocy  
kapłaństwa miały zostać przydzie
lone do odpowiednich organizacji 
w celu służenia chorym, niesienia 

Co powinnam zrobić?
1. Jak mogę przygotować się 
do dbania o siebie samą i moją 
rodzinę zarówno duchowo, jak  
i docześnie?

2. Jak mogę podążać za przykła-
dem Zbawiciela podczas zaspo-
kajania potrzeb sióstr, o które się 
troszczę?

pomocy potrzebującym, pocie
szania osób w podeszłym wieku, 
ostrze gania tych, którzy są nieroz
tropni, i niesienia ulgi sierotom” 3.

W obecnych czasach Stowarzy
szenie Pomocy ma zasięg ogólno
światowy. Jako siostry rozszerzamy 
miłość bliźniego na wszystkich, a 
miłość ta jest czystą miłością Chry
stusową (zob. Moroni 7:46–47).
PRZYPISY
1. Henry B. Eyring, „ Możliwości, by czynić  

dobro” Liahona i Ensign, maj 2011, str. 22.
2. Joseph Fielding Smith, w: Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), str. 63.

3. Daughters in My Kingdom, str. 63.


