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Препознај, памти  
и захваљуј се

Бог жели да му се захваљујемо за све благо-
слове које примамо од њега. У молитвама је 
лако механички изразити захвалност, често 

понављањем истих речи, али без усредсређености 
и из дубине срца изражене захвалности Богу. Треба 
да иражавамо захвалност у Духу (видети УИЗ 46:32) 
како бисмо осећали истинску захвалност за оно што 
нам је Бог дао.

Како можемо да се сетимо барем дела свега онога 
што је Бог учинио за нас? Апостол Јован је забеле-
жио оно чему нас је Спаситељ поучио о дару сећања 
који долази захваљујући Светом Духу: „А утешитељ, 
Свети Дух, кога ће Отац послати у име моје, он ће 
вас поучити свему и подсетиће вас на све што сам 
вам говорио” ( Јев. по Јовану 14:26).

Свети Дух нас подсећа на оно чему нас је Бог 
поучио. Један од начина на који нас Бог поучава 
јесте својим благословима. Стога, ако одлучимо да 
испољимо веру, Свети Дух ће нас подсетити на 
Божју доброту.

Можете то испробати у данашњој молитви. Можете 
следити заповест: „Захваљуј се Господу Богу своме за 
све” (УИЗ 59:7).

Председник Езра Тафт Бенсон (1899–1994) је напо-
менуо да молитва омогућава време за то. Рекао је: 
„Пророк Џозеф је једном рекао да је највећи грех за 

који свеци последњих дана могу бити криви грех  
незахвалности. Претпостављам да већина нас није  
то сматрала великим грехом. Често се догађа да 
у нашим молитвама и нашим молбама Господу 
тражимо још више благослова. Међутим, понекад 
осећам да у своjим молитвама морамо више пажње 
посветити исказивању захвалности за благослове 
коjе смо већ примили. Имамо много тога.” 1

Такво искуство са даром Светог Духа можете 
имати већ данас. Можете почети личну молитву за-
хвалности. Можете почети да набрајате благослове, 
а онда застати на тренутак. Ако испољите веру, 
даром Светог Духа открићете да навиру сећања 
на друге благослове. Ако почнете са изражавањем 
захвалности за сваки од њих, ваша молитва ће можда 
трајати мало дуже него обично. Сећање ће се вра-
тити, а са њим и захвалност.

Исто то можете покушати док будете писали свој 
дневник. Свети Дух је помагао људима у томе још 
од почетка времена. Сећате се да у књизи Мојсије-
вој пише: „А вођаше се књига успомена у коју се то 
записиваше језиком Адамовим, јер многима који Бога 
призиваху беше дато да пишу духом надахнућа” 
(Moјсије 6:5).

Председник Спенсер В. Кимбал (1895–1985) 
описао је тај процес надахнутог писања: „Они који 
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воде књигу успомена више је вероватно да ће чувати 
сећање на Господа у свакодневном животу. Писање 
дневника је начин за набрајање наших благослова и 
остављање листе тих благослова нашем потомству.” 2

Када почнете са писањем, упитајте се: „Како је Бог 
данас благословио мене и оне које волим?” Ако то 
будете чинили често и са вером, открићете да пам-
тите благослове. Понекад ћете се сетити дарова које 
нисте приметили током дана, али за које ћете тада 
знати да су додир Божје руке у вашем животу.

Молим се да можемо и даље имати веру да препо-
знамо, памтимо и захваљујемо се за све што су наш 
Небески Отац и наш Спаситељ учинили и чине да би 
нам отворили пут повратка код њих.
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ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

У овој поруци председник Ајринг нас позива да се у 
својим молитвама сетимо доброте Небеског Оца. По-
разговарајте са онима које поучавате о томе на који 
начин нам молитва захвалности помаже да препо-
знамо Божју руку у нашим животима. Можете клек-
нути у молитви са онима које поучавате и предложити 
особи која се моли да изрази само захвалност.

Такође можете проучити важност захвалности чи-
тањем следећих стихова поред оних које је  поменуо 
председник Ајринг: Псалми 100; Moсија 2:19–22; Aлмa 
26:8; 34:38; Учење и завети 59:21; 78:19; 136:28.

МЛАДИ
Направите попис

Председник Ајринг цитира председника Спенсера В.  
Кимбала (1895–1985) када је рекао да је „писање 

дневника начин за набрајање наших благослова и 
остављање листе тих благослова нашем потомству.” 
На генералноj конференциjи у октобру 2012. год., 
председник Томас С. Монсон је дао своје сведочан-
ство о писању дневника. Говорио је о неким својим 
животним искуствима, додавши: „Мој дневник, који 
сам писао свих ових година, помогао ми је да сачувам 

неке појединости којих се иначе не бих могао сетити.” 
Дао је савет: „Записујте догађаје из свог живота, а 
посебно благослове које сте примили, велике и мале” 
(“Consider the Blessings,” Liahona и Ensign, нов. 2012. 
год., стр. 86). Трудите се да се придржавате савета 
ових пророка и поставите циљ да пишете свој дневник.

ДЕЦА
Многи начини за изражавање 
захвалности

„Широм света на крају свакога дана,
деца Небеског Оца клече и моле се,
свако изражавајући захвалност на свој начин.”

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

Користите мапу како бисте пронашли различите 
земље у којима се ови језици говоре. Неки од ових 
језика говоре се у више земаља!

1. gracias (шпански)

2. malo (тонгански)

3. thank you (енглески)

4. shukriyaa (хинду)

5. spasiba (руски)

6. arigatō (јапански)

7. obrigado (португалски)

8. asante (свахили)

9. merci (француски)
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Доброчинство
Уз молитву проучите овај материјал и, ако је прикладно, поразговарајте о 
њему са сестрама које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи 
да ојачате сестре и Потпорно друштво учините активним делом сопственог 
живота. За више информација посетите reliefsociety.lds.org.
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Вера, продица, помоћ

Циљеви црквеног доброчин
ства су помоћи члановима 

да постану самостални, брину о 
сиромашнима и угроженима и 
служе другима. Доброчинство је 
у средишту деловања Потпорног 
друштва. Председник Хенри Б. 
Аjринг, први саветник у Првом 
председништву, поучио је:

„[Господ] је од почетка вре
мена показивао својим ученицима 
начине на које могу помагати. 
Позвао је своју децу да посвете 
своје време, своја средства и саме 
себе како би му се придружили у 
служењу другима. . . .

Позвао нас је и заповедио нам 
да учествујемо у његовом делу 
да подижемо оне у потреби. У 
водама крштења и у светим Бо
жјим храмовима заветовали смо 
се да ћемо то чинити. Тај завет 
обнављамо недељом када узимамо 
причест.” 1

Под вођством бискупа или 
председника огранка, локалне 
вође помажу у вођењу духовног 
и временског хуманитарног рада. 
Прилике за служење често по
чињу са кућним учитељицама које 
траже надахнуће да сазнају како 

да одговоре на потребе сваке 
сестре коју посећују.

Из Светих писама
Јев. по Луци 10:25–37; Jaковљева 

посл. 1:27; Moсија 4:26; 18:8–11; 
Учење и завети 104:18

Из наше историје
Дана 9. јуна 1842, године, 

пророк Џозеф Смит је задужио 
сестре у Потпорном друштву да 
„помажу сиромашнима” и „спа
савају душе.” 2 Ти циљеви су још 
увек срж Потпорног друштва  
и изражени су нашим мотом:  
„Милосрђе никад не престаје”  
(1. посл. Коринћанима13:8).

Наша пета врховна пред
седница Потпорног друштва,  
Емелин Б. Велс, и њене савет
нице осмислиле су тај мото 1913. 
године као подсетник на наша 
оснивачка начела: „Објављујемо 
да је наша сврха да . . . се чвр
сто [држимо] надахнутих учења 
пророка Џозефа Смита када је 
објавио план по коме су жене по
зивом свештенства овлашћене да 
се окупе у одговарајуће групе са 
сврхом послуживања болеснима, 

Шта ја могу да учиним?
1. Како се духовно и временски 
припремам за бригу о себи и 
својој породици?

2. Како могу следити Спаси-
тељев пример док помажем 
сестрама за које сам задужена?

помагања угроженима, тешења 
старих, упозоравања неопрезних 
и бриге о сирочадима.” 3

Данас Потпорно друштво има 
утицај у целом свету док сестре 
показују својим ближњима ми
лосрђе, чисту љубав Христову 
(видети Moрони 7:46–47).
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