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Rozpoznať, pripomenúť  
si a vzdávať vďaky

Boh nás žiada, aby sme Mu vzdávali vďaky za 
všetky požehnania, ktoré od Neho obdržíme. Je 
pre nás veľmi ľahké len mechanicky prednášať 

naše modlitby vďačnosti, často opakujúc tie isté slová, 
ale bez skutočného zámeru vzdať naše vďaky z celého 
srdca Bohu. Máme vzdávať vďaky v Duchu (pozri NaZ 
46:32), aby sme mohli cítiť skutočnú vďačnosť za to, čo 
nám Boh dáva.

Ako by sme si mohli pamätať dokonca len časť toho 
všetkého, čo pre nás Boh robí? Apoštol Ján zaznamenal, 
čo nás Spasiteľ učil o dare pripomínania, ktorý prichá-
dza skrze dar Ducha Svätého: „Ale Radca, ten Duch 
Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí 
všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovo-
ril“ ( Ján 14:26).

Duch Svätý nám obnovuje spomienky na to, čo nás 
Boh naučil. A jedným zo spôsobov, ktorým nás Boh učí 
je to, že nám žehná; a tak, ak sa rozhodneme preukázať 
vieru, Duch Svätý nám pripomenie Božiu láskavosť.

Môžete si to dnes vyskúšať počas modlitby. Mô-
žete poslúchnuť prikázanie, že máme ďakovať Pánovi, 
nášmu Bohu, za všetky veci (pozri NaZ 59:7).

Prezident Ezra Taft Benson (1899 – 1994) nám navrhol, 
že modlitba vytvára príležitosť na to, aby sme tak učinili. 
Povedal: „Prorok Joseph raz povedal, že jedným z naj-
väčších hriechov, ktorým budú vinní Svätí neskorších dní 

je hriech nevďačnosti. Domnievam sa, že väčšina z nás 
si nemyslí, že je to veľký hriech. V našich modlitbách 
a v našich prosbách k Pánovi máme veľkú tendenciu 
žiadať o dodatočné požehnania. Ale niekedy cítim, že 
musíme zasvätiť viac našich modlitieb tomu, aby sme 
vyjadrili vďačnosť a vďakyvzdanie za požehnania, ktoré 
sme už obdržali. Sme požehnaní tak mnohými.“ 1

Aj v dnešnej dobe by ste mohli mať takú skúsenosť s 
darom Ducha Svätého. Mohli by ste začať svoju mod-
litbu s vďakyvzdaním. Mohli by ste začať počítať svoje 
požehnania, a potom sa na chvíľu zastaviť. Ak preuká-
žete vieru, s pomocou daru Ducha Svätého zistíte, že 
vašu myseľ zaplavia spomienky na ostatné požehnania. 
Ak začnete vyjadrovať vďačnosť za každé jedno z nich, 
vaša modlitba bude možno o trošku dlhšia než oby-
čajne. Prídu spomienky, a aj vďačnosť.

Mohli by ste to vyskúšať aj keď si budete písať do 
denníka. Duch Svätý pomáha ľuďom spomenúť si už od 
počiatku časov. Pamätáte si, že kniha Mojžišova hovorí: 
A bola uchovávaná kniha spomienok, v ktorej bolo 
zaznamenávané, v jazyku Adamovom, lebo bolo dané 
toľkým, koľkí vzývali Boha, aby písali duchom inšpirá-
cie (pozri Mojžiš 6:5).

Prezident Spencer W. Kimball (1895 – 1985) opísal 
proces inšpirovaného písania: „Tí, ktorí vedú knihu spo-
mienok sú viac náchylní spomínať na Pána vo svojom 
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každodennom živote. Denníky sú spôsobom, akým sčí-
tavame svoje požehnania a ako zanechávame zoznam 
týchto požehnaní pre naše potomstvo.“ 2

Predtým, než začnete písať, mali by ste si položiť 
otázku: „Ako dnes Boh požehnal mňa a tých, ktorých 
milujem?“ Ak tak činíte dostatočne často a s vierou, 
zistíte, že si dokážete spomenúť na požehnania. A nie-
kedy vám na myseľ prídu dary, ktoré ste si v priebehu 
dňa vôbec nevšimli, ale o ktorých budete vedieť, že boli 
dotykom Božej ruky vo vašom živote.

Modlím sa za to, aby sme sa s vierou neustále snažili 
o to, aby sme rozpoznali, pripomenuli si a vzdali vďaky 
za to, čo Nebeský Otec a náš Spasiteľ urobili a robia pre 
to, aby nám otvorili cestu domov k Nim.

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

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

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Eyring nás vo svojom posolstve vyzýva, 
aby sme vo svojich modlitbách pamätali na láskavosť 
Nebeského Otca. Diskutujte s tými, ktorých vyučujete, 
ako nám modlitba vďačnosti môže pomôcť rozpoznať 
vo svojom živote Božiu ruku. Zvážte, že s tými, ktorých 
učíte pokľaknete a pomodlíte sa, a tomu, kto sa bude 
modliť navrhnite, aby len ďakoval.

Tiež môžete študovať dôležitosť vďačnosti, keď si 
okrem tých veršov, ktoré spomínal prezident Eyring, 
prečítate ešte aj tieto verše: Žalmy 100; Mosiáš 2:19 – 22; 
Alma 26:8; 34:38; Náuka a zmluvy 59:21; 78:19; 136:28.

MLÁDEŽ
Spravte si zoznam

Prezident Eyring cituje prezidenta Spencera W. 
Kimballa (1895 – 1985), ktorý hovorí, že „denníky 

sú spôsobom, akým sčítavame svoje požehnania a ako 
zanechávame zoznam týchto požehnaní pre naše 
potomstvo“. Na generálnej konferencii v októbri 2012 
prezident Thomas S. Monson povedal svoje svedectvo 

o písaní denníka. Podelil sa o niektoré zážitky zo svojho 
života a dodal: „Niektoré podrobnosti, na ktoré by som 
si inak nespomenul, som si vybavil vďaka denníku, ktorý 
som si po celé tie roky písal.“ Radil nám, „aby [sme] si 
prešli svoj život a zamerali sa na konkrétne požehnania, 
veľké aj malé, ktoré [sme] obdržali“ („Zvážte požehna-
nia“, Generálna konferencia, október 2012, 113). Pra-
cujte na tom, aby ste nasledovali radu týchto prorokov 
a stanovte si cieľ, že si budete písať denník.

DETI
Mnoho spôsobov ako povedať 
„Ďakujem Ti“

Na celom svete na sklonku dňa
deti Nebeského Otca modlia sa
a každé z nich ďakuje po svojom.

„Children All Over the World“, Children’s Songbook, 16.
Použite mapu, aby ste určili všetky krajiny, kde sa 

hovorí týmito jazykmi. Niektorými jazykmi sa hovorí vo 
viacerých krajinách!

1. Gracias (španielsky)

2. Malo (tongánsky)

3. Ďakujem (slovensky)

4. Shukriyaa (hindsky)

5. Spasíba (rusky)

6. Arigatō (japonsky)

7. Obrigado (portugalsky)

8. Asante (svahilsky)

9. Merci (francúzsky)
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Sociálna pomoc
S modlitbou preštudujte tento materiál a, ak je to vhodné, prediskutujte ho so sestrami, 
ktoré navštevujete. Použite otázky, aby ste pomohli posilniť vaše sestry a urobiť 
Združenie pomoci aktívnou súčasťou vášho vlastného života. Viac informácií nájdete na 
reliefsociety.lds.org.
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Viera, rodina, pomoc

Účelom sociálnej pomoci, ktorú 
poskytuje Cirkev, je pomôcť 

členom, aby sa stali sebestačnými, 
starať sa o chudobných a núdz-
nych a poskytovať službu. Sociálna 
pomoc je ústredným bodom práce 
Združenia pomoci. Prezident Henry 
B. Eyring, prvý radca v Prvom pred-
sedníctve, učil:

„[Pán] od počiatku časov pripravil 
pre Svojich nasledovníkov spôsoby 
ako pomôcť. Vyzval Svoje deti, aby 
zasvätili svoj čas, svoje prostriedky 
a samých seba, a pripojili sa 
k Nemu v službe druhým. . . .

Vyzval nás a prikázal nám zapojiť 
sa do Jeho diela a pozdvihovať 
tých, ktorí sú v núdzi. Uzatvárame 
zmluvu, že tak budeme činiť, keď 
vstupujeme do vôd krstu a vo svä-
tých chrámoch Božích. Svoje krstné 
zmluvy si obnovujeme v nedeľu, 
keď prijímame sviatosť.“ 1

Miestni vedúci pod vedením 
biskupa alebo prezidenta pobočky 
pomáhajú pri duchovnej a čas-
nej sociálnej pomoci. Príležitosti 
k službe často začínajú vtedy, keď 

navštevujúce učiteľky vyhľadávajú 
inšpiráciu, aby zistili, ako zareago-
vať na potreby každej sestry, ktorú 
navštevujú.

Z písiem
Lukáš 10:25 – 37; Jakuba 1:27; 

Mosiáš 4:26; 18:8 – 11; Náuka a 
zmluvy 104:18

Z našej histórie
Prorok Joseph Smith 9. júna 1842 

poveril sestry v Združení pomoci, 
aby „pomáhali chudobným“ a  
„spasili duše“.  2Tieto ciele sú stále 
stredobodom Združenia pomoci 
a sú vyjadrené v našom motte 
„Pravá láska nikdy neprestane“  
(1. Korintským 13:8).

Naša piata generálna prezidentka 
Združenia pomoci, Emmeline B. 
Wellsová, a jej radkyne uviedli toto 
motto v roku 1913 ako pripomienku 
našich základných zásad: „Pre-
hlasujeme, že naším zámerom je 
pevne sa držať inšpirovaných učení 
proroka Josepha Smitha, ktorý zjavil 
plán, pomocou ktorého budú ženy 

Čo môžem urobiť?
1. Ako sa pripravujem na to, aby 
som sa duchovne i časne posta-
rala o seba a o svoju rodinu?

2. Ako môžem nasledovať Spa-
siteľov príklad, keď pomáham 
uspokojiť potreby sestier, na 
ktoré dohliadam?

posilňované skrze vedenie kňazstva, 
aby boli združované do vhodných 
organizácií, aby slúžili chorým, po-
máhali núdznym, utešovali starších 
ľudí, varovali neopatrných a podpo-
rovali siroty.“ 3

V dnešnej dobe má Združenie 
pomoci celosvetový dosah, keď 
sestry preukazujú pravú lásku, čistú 
lásku Kristovu, svojim blížnym (po-
zri Moroni 7:46 – 47).
POZNÁMKY
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