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Zvoliť si vďačnosť

Náš Otec v Nebi nám prikázal, aby sme boli 
vďační za všetky veci (pozri 1. Tesalonickým 
5:18) a vyžaduje, aby sme vzdávali vďaky za 

požehnania, ktoré obdržíme (pozri NaZ 46:32). Vieme, 
že všetky Jeho prikázania sú zamýšľané tak, aby nás 
činili šťastnými, a vieme aj to, že porušenie prikázaní 
vedie k utrpeniu.

Takže aby sme boli šťastní a vyhli sa utrpeniu, mu-
síme mať vďačné srdce. V našom živote sme videli spoji-
tosť medzi vďačnosťou a šťastím. Všetci by sme radi cítili 
vďačnosť, aj keď nie vždy je ľahké neustále byť vďačný 
za všetky veci pri životných skúškach. V našom živote 
sa z času na čas objaví choroba, sklamanie a strata ľudí, 
ktorých milujeme. Naše trápenia môžu spôsobiť to, 
že pre nás nie je ľahké vidieť svoje požehnania a byť 
vďační za požehnania, ktoré má Boh pre nás pripravené 
v budúcnosti.

Je výzvou spočítať si svoje požehnania, pretože 
máme tendenciu brať dobré veci ako samozrejmosť. 
Keď stratíme strechu nad hlavou, jedlo, či láskavých 
priateľov a rodinu, uvedomíme si, akí vďační sme mali 
byť, keď sme to všetko mali.

A navyše, niekedy je pre nás ťažké, aby sme boli 
dostatočne vďační za najlepšie dary, ktoré obdržíme: 
narodenie Ježiša Krista, Jeho uzmierenie, prisľúbenie 

vzkriesenia, príležitosť tešiť sa z večného života so svo-
jimi rodinami, znovuzriadenie evanjelia spolu s kňaz-
stvom a jeho kľúčmi. Iba s pomocou Ducha Svätého 
môžeme začať pociťovať, čo oné požehnania znamenajú 
pre nás a našich milovaných. A iba potom môžeme 
dúfať, že budeme vďační za všetky veci a vyhneme sa 
nevďačnosti voči Bohu.

 Musíme v modlitbe požiadať Boha, aby nám, mocou 
Ducha Svätého, pomohol vidieť naše požehnania jasne, 
dokonca aj uprostred našich skúšok. On nám môže 
pomôcť mocou Ducha rozpoznávať požehnania, ktoré 
sme považovali za samozrejmé, a byť za ne vďační. 
Čo mi najviac pomohlo bolo žiadať Boha v modlitbe: 
„Budeš ma, prosím, viesť k niekomu, komu môžem 
pomôcť v Tvojom zastúpení?“ Svoje vlastné požehnania 
som najbližšie videl vtedy, keď som pomáhal Bohu pri 
požehnávaní druhých.

Moja modlitba bola raz zodpovedaná, keď ma jeden 
pár, ktorý som predtým nepoznal, pozval, aby som s 
nimi išiel do nemocnice. Tam som našiel malé dieťatko, 
tak malé, že sa mohlo zmestiť na moju ruku. Počas tých 
pár týždňov svojho života prešla už niekoľkými operá-
ciami. Lekári povedali rodičom, že najťažšiu operáciu 
budú potrebovať srdiečko a pľúca, aby udržali pri živote 
toto malé dieťa Božie.
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Na žiadosť rodičov som bábätku dal kňazské požeh-
nanie. Požehnanie zahŕňalo aj prísľub dlhšieho života. 
Viac ako to, že som toto požehnanie dal, obdržal som 
svoje vlastné požehnanie, vďačnejšie srdce.

S pomocou nášho Otca si všetci môžeme zvoliť, že 
budeme cítiť viac vďačnosti. Môžeme Ho požiadať, aby 
nám pomohol vidieť naše požehnania oveľa jasnejšie, 
za akýchkoľvek podmienok. Onen deň som bol vďačný 
ako nikdy predtým za zázrak toho, že moje vlastné 
srdce a pľúca pracujú. Na ceste domov som vzdával 
vďaky za požehnania mojim deťom, že som mohol jas-
nejšie vidieť zázraky láskavosti od Boha a od ľudí, ktorí 
ich obklopovali.

Najviac zo všetkého som cítil vďaku za známky uz-
mierenia pracujúce v životoch oných horlivých rodičov 
a vo mne. Videl som nádej a čistú lásku Kristovu žiariť 
na ich tvárach dokonca počas ich obrovskej skúšky. 
A cítil som dôkaz, ktorý môžete cítiť, ak požiadate 
Boha, aby vám zjavil, že uzmierenie vám umožní cítiť 
nádej a lásku.

Všetci si môžeme vybrať, že budeme vzdávať vďaky 
v modlitbe a požiadame Boha o vedenie pri službe 
druhým v Jeho mene—obzvlášť v tomto ročnom 
období, kedy oslavujeme Spasiteľovo narodenie. Boh 
Otec dal Svojho Syna, a Ježiš Kristus nám dal uzmiere-
nie, najväčší zo všetkých darov a celého dávania (pozri 
NaZ 14:7).

Vzdávať vďaky v modlitbe nám umožní vidieť veľkosť 
týchto požehnaní a všetky naše ďalšie požehnania, a tak 
získať dar vďačnejšieho srdca.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

To, že si zapíšeme svoje skúsenosti a požehnania 
nám pomôže pamätať si ich a dá nám niečo, na čo sa 

môžeme odvolať. Zvážte, že požiadate tých, čo učíte, 
aby si zapísali, za čo sú vďační—aby ste im tak pomohli 
pamätať si na požehnania, ktoré obdržali, rozpozná-
vať súčasné požehnania a vzhliadať k požehnaniam v 
budúcnosti.

Tiež môžete povzbudiť tých, ktorých učíte, aby nasle-
dovali príklad prezidenta Eyringa a žiadali Nebeského 
Otca, aby ich viedol k niekomu, komu môžu pomôcť či 
slúžiť.

MLÁDEŽ
Prijmite výzvu vďačnosti
John Hilton III. a Anthony Sweat

Nehovorme iba o tom, že máme sčítať naše požehna-
nia—ale sčítajme ich! Napíšte si zoznam 100 vecí, za 

ktoré ste vďační. Zdá sa, že je toho veľa, ale skúste toto:

 1. Napíšte 10 fyzických schopností, za ktoré ste vďační.
 2. Napíšte 10 materiálnych vecí, za ktoré ste vďační.
 3. Napíšte 10 žijúcich ľudí, za ktorých ste vďační.
 4. Napíšte 10 zosnulých, za ktorých ste vďační.
 5. Napíšte 10 vecí z prírody, za ktoré ste vďační.
 6. Napíšte 10 vecí z dnešného dňa, za ktoré ste  

 vďační.
 7. Napíšte 10 vecí na zemi, za ktoré ste vďační.
 8. Napíšte 10 moderných vymožeností, za ktoré  

 ste vďační.
 9. Napíšte 10 jedál, za ktoré ste vďační.
10. Napíšte 10 vecí ohľadom evanjelia, za ktoré  

 ste vďační.

Keď si napíšeme zoznam ako tento, zistíme, že oných 
100 vecí je iba ako kvapka v mori všetkých tých vecí, 

ktoré nám Boh dal.
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Pán, Jeho Cirkev, rodiny a spoloč-
nosť potrebujú vplyv spravodli-

vých žien. Starší M. Russell Ballard 
z Kvóra dvanástich apoštolov učil 
toto: „Každá sestra v Cirkvi, ktorá 
uzatvorila zmluvy s Pánom má bož-
ské poverenie pomáhať zachraňovať 
duše, viesť ženy sveta, posilňovať 
domovy v Sione a budovať kráľov-
stvo Božie“.1

Niektoré sestry môžu premýšľať 
nad tým, či sú schopné dosiahnuť 
takéto vznešené ciele. Ale ako 
vysvetlila Eliza R. Snowová (1804 
–1887), druhá generálna prezi-
dentka Združenia pomoci: „Žiadna 
sestra nie je tak izolovaná a jej sféra 
pôsobnosti tak obmedzená, aby 
nemohla byť veľkým prínosom pri 
budovaní kráľovstva Božieho na 
zemi.“ 2 Sestra Snowová tiež učila, 
že Združenie pomoci bolo zorgani-
zované „aby vyplnilo každé dobré 
a ušľachtilé dielo“.3

Zapojenie sa do Združenia 
pomoci rozširuje našu sféru pô-
sobnosti tým, že dáva každej sestre 
príležitosti budovať vieru, posilniť 
rodiny a domovy a poskytovať 
službu ako doma, tak po celom 
svete. A našťastie, naša snaha ako 
jednotlivkýň a ako Združení po-
moci nemusí byť obrovská a ne-
zdolateľná, ale má byť rozvážna 
a neustála. Spravodlivé činy ako 
sú každodenná osobná a rodinná 
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Rozsiahla sféra pôsobnosti
Preštudujte si tento materiál a, ak je to vhodné, prediskutujte ho so sestrami, ktoré 
navštevujete. Používajte otázky, aby ste posilnili vaše sestry a aby sa Združenie pomoci  
stalo aktívnou súčasťou vášho vlastného života.

modlitba, každodenné štúdium 
písiem a neustále zveľaďovanie cir-
kevných povolaní pomôžu pri pre-
hlbovaní viery a budovaní Pánovho 
kráľovstva.

Sestry, ktoré premýšľajú, či tieto 
zdanlivo malé príspevky budú zna-
menať rozdiel, Starší Ballard uisťuje: 
„Každá sestra, ktorá stojí za pravdou 
a spravodlivosťou znižuje vplyv 
zla. Každá sestra, ktorá posilňuje 
a chráni svoju rodinu pracuje na 
diele Božom. Každá sestra, ktorá žije 
ako žena Božia sa stáva majákom 
pre ostatné, ktoré budú nasledovať 
a zasieva semienka spravodlivého 
vplyvu, ktorý bude zožatý za de-
siatky rokov.“ 4

Z našej histórie
Eliza R. Snowová, ktorá slúžila 

ako tajomníčka v dobe, kedy bolo 
Združenie pomoci zorganizované v 
Nauvoo, bola prezidentom Brigha-
mom Youngom (1801–1877) povo-
laná cestovať po Cirkvi a pomáhať 
biskupom organizovať Združenie 
pomoci v ich zboroch.

Sestra Snowová učila: „Ak sa 
ktorákoľvek z dcér a matiek v Izraeli 
cíti, že je dnes akoby obmedzená 
v svojich sférach pôsobnosti, teraz 
nájde dostatok možností pre každú 
moc a schopnosť, aby mohla činiť 
dobro so všetkými možnosťami, 
ktorými je hojne obdarovaná. . . . 

Prezident Young nám dal kľúče 
širokej a rozsiahlej sféry pôsobnosti 
a užitočnosti.“ 5
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Čo môžem urobiť?
1. Ako môžem pomôcť sestrám, 
ktoré navštevujem, rozpoznať ich 
schopnosti a konať podľa nich, 
aby boli spravodlivým vplyvom?

2. Ako môžem použiť svoje 
jedinečné dary a talenty, aby som 
požehnala druhých?

Viac informácií na  
reliefsociety .lds .org.
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Z písiem
1. Korintským 12:4–18; 1. Timo-

teovi 6:18–19; Mosiáš 4:27; Články 
viery 1:13




