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Hvaležnost – naša 
odločitev

Nebeški Oče nam zapoveduje, naj bomo hvaležni 
za vse (gl. 1 Tes 5:18), in od nas pričakuje, da 
se zahvaljujemo za blagoslove, ki jih prejema-

mo (gl. NaZ 46:32). Vemo, da je namen vseh njegovih 
zapovedi to, da bi bili srečni, in vemo tudi, da kršitev 
zapovedi prinaša bridkost.

Če hočemo torej biti srečni in se izogibati bridkos-
ti, moramo biti v srcu hvaležni. V življenju smo videli 
povezavo med hvaležnostjo in srečo. Vsi bi radi občutili 
hvaležnost, vendar ni lahko biti stalno hvaležen za vse 
stvari v življenjskih preizkušnjah. V življenju nas ob-
časno doleti bolezen, razočaranje in izguba ljudi, ki jih 
imamo radi. Lahko da zaradi svojih skrbi stežka vidimo 
svoje blagoslove in stežka cenimo blagoslove, ki jih je 
Bog za nas pripravil v prihodnosti.

To, da naštejemo svoje blagoslove, je izziv, ker smo 
nagnjeni k temu, da dobre stvari jemljemo samoumev-
no. Ko izgubimo streho nad glavo, hrano, ki jo jemo, ali 
toplino prijateljev in družine, spoznamo, kako hvaležni 
bi morali biti, ko smo to imeli.

Predvsem pa smo včasih težko zadosti hvaležni za naj-
večje darove, ki jih prejmemo: za rojstvo Jezusa Kristusa, 
njegovo odkupno daritev, obljubo vstajenja, priložnost za 
večno življenje skupaj s svojo družino, evangelijsko ob-
novo z duhovništvom in njegovimi ključi. Le s pomočjo 
Svetega Duha lahko začutimo, kaj ti blagoslovi pomenijo 

za nas in za tiste, ki jih imamo radi. In šele potem lahko 
upamo, da bomo hvaležni v vsem in se izogibali temu, 
da bi Boga žalili z nehvaležnostjo.

 Prositi moramo v molitvi, da nam bo Bog z močjo 
Svetega Duha pomagal uvideti naše blagoslove jasno 
celo sredi naših preizkušenj. Z močjo Duha nam lahko 
pomaga, da blagoslove, ki jih jemljemo za samou-
mevne, prepoznamo in smo zanje hvaležni. Meni je 
predvsem pomagalo to, da sem Boga v molitvi pro-
sil: »Ali me boš, prosim, vodil k nekomu, ki mu lahko 
pomagam namesto tebe?« Ko sem Bogu pomagal, da je 
blagoslovil druge, sem jasneje videl svoje blagoslove.

Nekoč je bila moja molitev uslišana tako, da me  
je neki par, ki ga prej nisem poznal, povabil s seboj  
v bolnišnico. Tam sem našel tako majhno dojenčico, 
da bi jo lahko držal v dlani. Že v prvih nekaj tednih 
življenja je prestala več operacij. Zdravniki so staršema 
rekli, da bo potrebna težja operacija na srcu in pljučih, 
zato da bi tega Božjega otročička obdržali pri življenju.

Na prošnjo staršev sem dojenčici dal blagoslov.  
V blagoslovu je bila obljuba, da se bo življenje nadalje-
valo. Več od tega, da sem blagoslov dal, je bilo to, da 
sem sam prejel blagoslov hvaležnega srca.

Z Očetovo pomočjo se lahko vsi odločimo, da bomo 
občutili več hvaležnosti. Lahko ga prosimo, naj nam po-
maga blagoslove videti jasneje ne glede na okoliščine. 
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Tisti dan sem bil bolj kot kdaj prej hvaležen za čudež, 
da moje lastno srce in pljuča delujejo. Na poti domov 
sem se zahvaljeval za blagoslove mojih otrok, za katere 
sem jasneje lahko videl, da so čudeži prijaznosti Boga in 
dobrih ljudi okrog njih.

Predvsem pa sem čutil hvaležnost za dokaz o tem, da 
odkupna daritev deluje v življenju tistih dveh zaskrblje-
nih staršev in v mojem. Videl sem, kako je na njunem 
obrazu čista Kristusova ljubezen sijala celo v njuni straš-
ni preizkušnji. In občutil sem dokaz, ki ga lahko občuti-
te, če Boga prosite, naj vam razkrije, da zaradi odkupne 
daritve lahko občutite upanje in ljubezen.

Vsi se lahko odločimo, da se bomo v molitvi zah-
valjevali in Boga prosili za vodstvo, da bomo names-
to njega služili drugim – zlasti v tem času leta, ko 
slavimo Odrešenikovo rojstvo. Bog Oče je dal svojega 
Sina, Jezus Kristus pa nam je dal odkupno daritev, 
največjega od vseh darov in od vsega podarjenega 
(gl. gl. NaZ 14:7).

Če se v molitvi zahvaljujemo, lahko vidimo razsež-
nost teh blagoslovov in vseh naših drugih blagoslovov 
in tako prejmemo dar bolj hvaležnega srca.

NAUKI TEGA SPOROČILA

Če svoje izkušnje in blagoslove zapišemo, nam to 
lahko pomaga, da si jih zapomnimo in nam da nekaj, 
česar se spominjamo. Premislite, da bi tiste, ki jih pou-
čujete, prosile, naj zapišejo, za kaj so hvaležne – da jim 
bo to pomagalo, da si bodo zapomnile blagoslove, ki jih 
prejemajo, prepoznale sedanje blagoslove in se veselile 
blagoslovov prihodnosti.

Te, ki jih učite, lahko spodbudite tudi, naj sledijo vzo-
ru predsednika Eyringa in prosijo nebeškega Očeta, naj 
jih vodi k nekomu, ki mu lahko pomagajo ali služijo.

MLADINA

Zadajte si izziv hvaležnosti
John Hilton III in Anthony Sweat

O naštevanju blagoslovov zgolj ne govorimo – to 
storimo! Napravite seznam sto stvari, za katere ste 

hvaležni. Če se to sliši preveč, poskusite naslednje:

 1. Napišite deset telesnih lastnosti, za katere ste 
hvaležni.

 2. Zapišite deset materialnih dobrin, za katere ste 
hvaležni.

 3. Napišite deset živih ljudi, za katere ste hvaležni.
 4. Napišite deset preminulih ljudi, za katere ste 

hvaležni.
 5. Napišite deset stvari o naravi, za katere ste hvaležni.
 6. Napišite deset stvari o današnjem dnevu, za katere 

ste hvaležni.
 7. Napišite deset krajev na zemlji, za katere ste hvaležni.
 8. Napišite deset sodobnih izumov, za katere ste 

hvaležni.
 9. Napišite deset vrst hrane, za katero ste hvaležni.
10. Napišite deset stvari o evangeliju, za katere ste 

hvaležni.

Ko napravimo takšen seznam, odkrijemo, da se  
s seznamom sto stvari niti ne dotaknemo površja 

vseh stvari, ki nam jih je dal Bog.
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Gospod, njegova Cerkev, družine 
in skupnosti potrebujejo vpliv 

pravičnih žensk. Starešina M.  Rus-
sell Ballard iz zbora dvanajstih apos-
tolov je dejansko učil, da ima »vsaka 
sestra v tej Cerkvi, ki je z Gospo-
dom sklenila zaveze, [...] božansko 
naročilo, naj pomaga reševati duše, 
vodi sestre sveta, krepi sionske do-
move in gradi Božje kraljestvo« 

Nekatere sestre se nemara 
sprašujejo, ali lahko izpolnijo tako 
visoke cilje. Eliza R. Snow (1804 - 
1887), druga generalna predsednica 
Društva za pomoč, je pojasnila: 
»Nobena sestra ne živi tako stran od 
ljudi in nepovezano z družbo, da 
ne bi mogla v veliki meri ustanav-
ljati Božjega kraljestva na zemlji.« 2 
Sestra Snow je učila tudi, da je bilo 
Društvo za pomoč ustanovljeno 
zato, »da bi opravljalo vsako dobro 
in plemenito delo« 3.

Sodelovanje v Društvu za pomoč 
nam omogoča večji vpliv, tako da 
vsaki sestri da priložnosti, da si 
krepi vero, da krepi družino in dom 
in da služi tako doma kot po svetu. 
In na srečo ni potrebno, da bi bila 
naša prizadevanja kot posamez-
nic in Društva za pomoč velika in 
osupljiva, morala pa bi biti premiš-
ljena in stalna. Pravične navade, kot 
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Široko področje delovanja
Gradivo preučite in se o njem pogovorite glede na potrebe sester, ki jih obiskujete. Uporabite 
vprašanja, s katerimi boste sestre okrepile in zaradi katerih bo Društvo za pomoč postalo 
dejavni del vašega življenja.

so vsakodnevna osebna molitev in 
družinska molitev, vsakodnevno 
preučevanje svetih spisov in stalno 
prizadevno opravljanje cerkvenih 
poklicev, bodo pripomogle k temu, 
da bomo imele več vere in da bomo 
gradile Gospodovo kraljestvo.

Starešina Ballard sestram, ki 
se sprašujejo, ali s takšnim tihim 
prispevkom kaj spremenijo, zatrjuje: 
»Vsaka sestra, ki zagovarja resnico 
in pravičnost, zmanjšuje vpliv zla. 
Vsaka sestra, ki svojo družino krepi 
in jo ščiti, opravlja Božje delo. Vsaka 
sestra, ki živi kot Božja hči, postane 
svetilnik, ki ga drugi upoštevajo, in 
poseje seme pravičnega vpliva, ki ga 
bodo želi še desetletja.« 4

Iz naše zgodovine
Elizo R. Snov, ki je služila kot tajni-

ca, ko je bilo v Nauvooju ustanovlje-
no Društvo za pomoč, je predsednik 
Brigham Young (1801 - 1877) pokli-
cal, naj gre povsod, kjer je Cerkev, in 
škofom v njihovih oddelkih pomaga 
organizirati Društvo za pomoč.

Sestra Snow je učila: »Če katera 
od hčera in mater v Izraelu v svojem 
okolju čuti kakršne koli omejitve, 
bo sedaj našla ogromno področje za 
vsako moč in zmožnost, zato da bo 
delala dobro, s čimer je tako močno 

obdarjena. [. . .] Predsednik Young 
je obrnil ključ v obsežno in ogrom-
no področje dejanj in koristnosti.« 5
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Kaj lahko naredim?
1. Kako lahko sestram, ki jih 
obiskujem, pomagam, da bodo 
prepoznale in uporabile svojo 
zmožnost za to, da imajo pravi-
čen vpliv?

2. Kako lahko svoje edinstvene 
darove in talente uporabim za 
to, da blagoslavljam druge?

Več o tem na reliefsociety .lds .org.
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vera • družina • pomoč

Iz svetih spisov
1 Kor 12:4–18; 1 Tim 6:18–19; 

Moz 4:27; Členi vere 1:13


