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Одлука да будемо 
захвални

Наш Отац на Небу нам заповеда да будемо 
захвални на свему (видети 1. посл. Солуња-
нима 5:18), и тражи да изражавамо захвал-

ност за благослове које примамо (видети УИЗ 46:32). 
Ми знамо да су све Његове заповести дате да би нас 
учиниле срећнима, а знамо и да кршење заповести 
води у невољу.

Стога, да бисмо били срећни и избегли невољу, 
морамо имати захвално срце. У свом животу смо 
видели повезаност захвалности и среће. Сви бисмо 
желели да осећамо захвалност, па ипак у животним 
искушењима није лако бити стално захвалан у свему.  
Понекад се у нашим животима суочавамо са боле-
шћу, разочарањем и губитком људи које волимо. 
Наша жалост нам може отежати да видимо наше 
благослове и да будемо захвални за благослове које 
Бог чува за нас у будућности.

Изазов је набрајати наше благослове због тога 
што смо склони да добре ствари узимамо здраво за 
готово. Када изгубимо кров над главом, храну или 
топлину пријатеља и породице, схватамо колико је 
требало да будемо захвални када смо то имали.

Највише од свега, понекад нам је тешко да 
будемо довољно захвални за највеће дарове које 
примамо: рођење Исуса Христа, Његово помирење, 

обећање о васкрсењу, прилику да уживамо у веч-
ном животу са нашим породицама, обнову јеван-
ђеља са свештенством и његовим кључевима. Само 
уз помоћ Светог Духа можемо почети да осећамо 
шта ти благослови значе за нас и оне које волимо. 
И једино тада се можемо надати да ћемо бити 
захвални у свему и избегавати да незахвалношћу 
увредимо Бога. 

 Морамо у молитви тражити да нам Бог, моћу 
Светог Духа, помогне да јасно видимо наше благо-
слове чак и усред наших искушења. Моћу Духа Он 
нам може помоћи да препознамо и будемо за-
хвални за благослове које узимамо здраво за готово. 
Оно што ми је највише помогло било је обраћање 
Богу у молитви: „Хоћеш ли, молим Те, упутити 
некога да ми помогне у твоје име?” Помажући 
Богу да благослови друге јасније сам видео своје 
благослове.

Моја молитва је једном била услишена када ме је 
неки брачни пар, који нисам раније познавао, позвао 
да идем у болницу. Тамо сам затекао бебу толико 
малу да је могла да ми стане на длан. Са само неко-
лико недеља морала је да буде подвргнута бројним 
операцијама. Доктори су рекли родитељима да ће 
бити потребна озбиљнија операција срца и плућа да 
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би одржали то мало Божје дете у животу.
На молбу родитеља дао сам беби свештенички 

благослов. У благослову је садржано обећање да ће 
наставити да живи. За мене је значајније од давања 
благослова било то што сам примио благослов да 
имам захвалније срце.

Уз помоћ нашег Оца свако од нас може изабрати 
да осећа више захвалности. Можемо Га замолити 
да нам помогне да без обзира на наше околности 
јасније видимо своје благослове. Тога дана сам као 
никада раније био захвалан за чудо што моје срце 
и плућа функционишу. На свом путу кући изразио 
сам захвалност за благослове  за своју децу, које сам 
видео јасније као чуда Божје доброте и добрих људи 
око њих.

Највише од свега, осетио сам захвалност за доказ 
да Помирење делује у животима оних забринутих 
родитеља, као и у мом. Видео сам наду и чисту љу-
бав Христову како блиста на њиховим лицима, чак 
и у њиховом тешком искушењу. И осетио сам доказ 
који и ви можете осетити ако замолите Бога да вам 
објави да вам Помирење може омогућити да осетите 
наду и љубав.

Сви ми можемо одлучити да изражавамо захвал-
ност у молитви и затражити од Бога усмерење да 
служимо другима у Његово име – посебно током 
овог доба године када славимо Спаситељево ро-
ђење. Бог Отац дао је свога Сина, а Исус Христ нам 
је дао Помирење, највећи од свих дарова (видети 
УИЗ 14:7).

Изражавање захвалности у молитви може нам 
омогућити да видимо значај тих благослова и свих 
наших других благослова и да тако примимо дар да 
имамо захвалније срце.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Записивање наших искустава и благослова може 
нам помоћи да их се сетимо и дати нам нешто чега 
ћемо се сећати. Размислите о томе да замолите оне 

које поучавате да запишу оно за шта су захвални – да 
им помогне да се сете благослова које су примили, 
препознају присутне благослове и надају се будућим 
благословима.

Такође можете охрабрити оне које поучавате да 
следе пример председника Ајринга да замоле Не-
беског Оца да их усмери према некоме коме могу 
помоћи или служити.

ОМЛАДИНА
Прихватите изазов у вези са 
захвалношћу
Од Џона Хилтона III и Антонија Света

Немојмо само да причамо о набрајању наших бла-
гослова – учинимо то! Направите списак од сто 

ствари за које сте захвални. Ако то изгледа сувише, 
покушајте следеће:

 1. Напишите 10 физичких способности за које сте 
захвални.

 2. Напишите 10 материјалних ствари за које сте 
захвални.

 3. Напишите имена 10 живих људи за које сте 
захвални.

 4. Напишите имена 10 преминулих особа за које сте 
захвални.

 5. Напишите 10 ствари из природе за које сте 
захвални.

 6. Напишите 10 ствари за које сте данас захвални.
 7. Напишите 10 места на земљи за које сте захвални.
 8. Напишите 10 модерних проналазака за које сте 

захвални.
 9. Напишите 10 врста хране за које сте захвални.
10. Напишите 10 ствари о јеванђељу за које сте 

захвални.

Када направимо такав списак открићемо да списак 
са 100 ставки није ни начео све оно што нам је Бог 

дао.
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Господу, Његовој Цркви, поро-
дици и заједници потребан је 

утицај праведних жена. У ствари, 
старешина М. Расел Балард из 
Већа Дванаесторице апостола 
је поучавао да „свака сестра у 
Цркви која је склопила завете са 
Господом има божански задатак 
да помаже у спасавању душа, да 
води жене широм света, да јача 
домове у Сиону, и да гради Божје 
царство.” 1

Неке сестре се могу питати да 
ли могу остварити тако узвишене 
циљеве. Али као што је Елиза Р. 
Сноу (1804–1887), друга врховна 
председница Потпорног друштва 
објаснила: „Ниједна сестра није 
толико изолована, а њена сфера 
толико сужена да не може да 
учини нешто значајно у успоста-
вљању Божјег царства на земљи.” 2 
Сестра Сноу је такође поучавала 
да је Потпорно друштво органи-
зовано „ради остварења сваког 
доброг и племенитог дела.” 3

Учешће у Потпорном друштву 
проширује наше сфере утицаја 
тако што свакој сестри даје при-
лику да гради веру, да јача по-
родице и домове, и да обезбеди 
службу у дому и широм света. На 
срећу, наши напори као поједи-
наца и као сестара Потпорног 
друштва не треба да буду велики 
и заморни, него морају бити про-
мишљени и доследни. Праведни 
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Пространа сфера деловања
Проучите овај материјал и ако је прикладно поразговарајте о томе са сестрама 
које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи да ојачате ваше сестре  
и да Потпорно друштво учините активним делом свог живота.

поступци као што је свакодневна 
лична и породична молитва, 
свакодневно проучавање Светих 
писама и доследно увеличавање 
позива помоћи ће да се увећа 
вера и изгради Господње царство.

Сестрама које се питају да ли ти 
наизглед тихи доприноси праве 
разлику, старешина Балард потвр-
ђује: „Свака сестра која се залаже 
за истину и праведност смањује 
утицај зла. Свака сестра која јача 
и штити своју породицу обавља 
Господње дело. Свака сестра 
која живи као жена Божја постаје 
светионик који други следе и сади 
семе праведног утицаја који ће 
бити пожњевен у деценијама које 
долазе.” 4

Из наше историје
Елиза Р. Сноу, која је служила 

као секретарица када је Потпорно 
друштво организовано у Навуу, 
била је позвана од стране пред-
седника Бригама Јанга (1801–1877) 
да путује широм Цркве, пома-
жући бискупима да организују 
Потпорно друштво у својим 
одељењима.

Сестра Сноу је поучавала: 
„Ако се нека ћерка или мајка у 
Израелу осећа и најмање ограни-
чено у својим тренутним сфе-
рама, сада ће пронаћи пространо 
подручје за сву моћ и способ-
ност за чињење добра са којим 

је највеликодушније даривана. 
. . .Председник Јанг је окренуо 
кључ према широкој и пространој 
сфери деловања и корисности.” 5
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Шта ја могу да учиним?
1. Како могу помоћи сестрама 
које посећујем да препознају 
и делују у складу са својом 
способношћу да врше праведан 
утицај?

2. Како могу користити своје 
јединствене дарове и таленте за 
благосиљање других?

За више информација посетите 
страницу reliefsociety .lds .org.
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Вера • Породица • Помоћ

Из Светих писма:
1. Коринћанима 12:4–18;  
1. Tимотију 6:18–19; Moсија 4:27; 
Чланци вере 1:13


