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Veljið að vera þakklát

Faðir okkar á himnum býður okkur að sýna þakk-
læti í öllu (sjá 1 Þess 5:18) og hann ætlast til þess 
að við færum þakkir fyrir þær blessanir sem við 

hljótum (sjá K&S 46:32). Við vitum að öllum boðorðum 
hans er ætlað að stuðla að hamingju okkar og við vitum 
líka að það leiðir til vesældar að brjóta boðorðin.

Við þurfum því að vera þakklát í hjarta til að verða 
hamingjusöm og forðast vesæld. Í lífi okkar höfum við 
skynjað sambandið milli þakklætis og hamingju. Öll 
viljum við vera þakkát, en ekki er auðvelt að sýna stöð-
ugt þakklæti í öllu í raunum lífsins. Stundum upplifum 
við sjúkdóma, vonbrigði og ástvinamissi. Sorgir okkar 
kunna að byrgja okkur sýn á blessanir okkar og þær 
blessanir sem Guð ætlar okkur í framtíðinni.

Það er áskorun fyrir okkur að minnast blessana 
okkar, því við hneigjumst til að líta á hið góða sem 
sjálfgefið. Þegar við höfum ekki lengur þak yfir höfuðið, 
mat til að borða eða njótum ekki ástúðar fjölskyldu og 
vina, verður okkur ljóst hve þakklát við hefðum átt að 
vera fyrir allt þetta.

Og það sem meira er, stundum eigum við erfitt með 
að sýna nægilegt þakklæti fyrir okkar stærstu gjafir: 
Fæðingu Jesú Krists, friðþægingu hans, fyrirheitið um 
upprisu, möguleikann að njóta eilífs lífs með fjöl-
skyldum okkar, endurreisn fagnaðarerindisins, ásamt 

prestdæminu og lyklum þess. Við getum aðeins skynjað 
mikilvægi þessara blessana fyrir okkur og ástvini okkar 
með hjálp heilags anda. Og aðeins þá getum við vonað 
að vera þakklát í öllu og forðast að misbjóða Guði með 
vanþakklæti.

 Við verðum að biðja þess að Guð hjálpi okkur með 
krafti heilags anda að skynja blessanir okkar greinilega, 
jafnvel mitt í raunum lífsins. Hann megnar með krafti 
andans að hjálpa okkur að greina og vera þakklát fyrir 
þær blessanir sem við lítum á sem sjálfgefnar. Það sem 
hefur hjálpað mér einna mest er að biðja Guð í bæn: 
„Vilt þú leiða mig til einhvers sem ég get hjálpað fyrir 
þig?“ Með því að hjálpa Guði að blessa aðra hefur mér 
reynst auðveldara að skynja blessanir mínar.

Ég hlaut eitt sinn bænheyrslu þegar hjón sem ég 
þekkti ekki áður buðu mér að fara á sjúkrahús. Þar 
kom ég að litlu barni, svo smáu að það hefði komist 
fyrir í lófa mínum. Á fáeinum vikum lífs síns hafði Það 
gengist undir fjölda skurðaðgerða. Læknarnir höfðu sagt 
foreldrum þess að þörf væri á enn flóknari aðgerð til að 
hjarta og lungu þessa litla barns Guðs fengju starfað. 

Að beiðni foreldra þess veitti ég barninu prestdæm-
isblessun. Í blessuninni var lofað að barnið mundi lifa 
áfram. Ég veitti ekki aðeins blessun, heldur hlaut ég 
sjálfur þá blessun að vera þakklátari í hjarta.
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Með hjálp föður okkar getum við öll valið að finna 
til aukins þakklætis. Við getum beðið hann að hjálpa 
okkur að skynja betur blessanir okkar, hverjar sem að-
stæður okkar eru. Hvað mig sjálfan varðar þá skynjaði 
ég aldrei sem fyrr undur þess að hjarta mitt sló og lungu 
mín störfuðu. Á heimleiðinni færði ég þakkir fyrir þær 
blessanir sem börn mín nutu og skynjaði betur að þær 
mætti rekja til undursamlegar góðvildar Guðs og góðs 
fólks sem þau umgengust. 

Og það sem meira er, þá fann ég til þakklætis fyrir að 
skynja kraft friðþægingarinnar í lífi þessara áhyggjufullu 
foreldra og mínu. Ég hafði skynjað von og séð hreina 
ást Krists ljóma af ásjónum þeirra, já, í miklum raunum 
þeirra. Og ég skynjaði sönnunina sem við skynjum 
þegar við biðjum Guð að opinbera okkur að friðþæg-
ingin megni að fylla okkur von og kærleika.

Við getum öll ákveðið að færa þakkir í bæn og að 
biðja Guð um handleiðslu til að þjóna öðrum fyrir hann 
— einkum á þessum árstíma er við fögnum fæðingu 
frelsara okkar. Guð faðirinn gaf son sinn og Jesús 
Kristur gaf okkur friðþæginguna, stærstu gjöf allra gjafa 
(sjá K&S 14:7).

Þakkargjörð í bæn getur gert okkur kleift að skynja 
umfang þessara blessana og allra annarra blessana og 
taka á móti gjöf þakklátari hjarta.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Að skrifa reynslu okkar og blessanir auðveldar okkur 
að muna eftir þeim og hugleiða liðna atburði. Íhugið 
að biðja þau sem þið kennið að skrifa það sem þau 
eru þakklát fyrir — til að auðvelda þeim að muna eftir 
blessununum sem þau hafa hlotið, skynja blessanir sem 
þau njóta og líta fram til blessana komandi tíðar. 

Þið gætuð líka hvatt þau sem þið kennið til að fylgja 
því fordæmi Eyrings forseta að biðja himneskan föður 
um að leiða þau til einhvers sem þau geta hjálpað eða 
þjónað. 

ÆSKUFÓLK
Taka áskorun um þakklæti
John Hilton III og Anthony Sweat

Við skulum ekki aðeins tala um að minnast blessana 
okkar — gerum það líka! Skrifið eitt hundrað hluti 

sem þið eruð þakklát fyrir. Ef það hljómar of mikið, 
reynið þá þetta:

 1. Skrifið tíu atriði líkamlegrar hæfni sem þið eruð 
þakklát fyrir.

 2. Skrifið tíu efnislegar eigur sem þið eruð þakklát fyrir.
 3. Skrifið nöfn tíu lifandi einstaklinga sem þið eruð 

þakklát fyrir.
 4. Skrifið nöfn tíu látinna einstaklinga sem þið eruð 

þakklát fyrir.
 5. Skrifið tíu atriði sem tengjast náttúrunni sem þið 

eruð þakklát fyrir.
 6. Skrifið tíu atriði dagsins í dag sem þið eruð þakklát 

fyrir.
 7. Skrifið tíu staði á jörðu sem þið eruð þakklát fyrir.
 8. Skrifið tíu nútíma uppfinningar sem þið eruð þakk-

lát fyrir.
 9. Skrifið nöfn tíu matarrétta sem þið eruð þakklát fyrir.
10. Skrifið tíu atriði um fagnaðarerindið sem þið eruð 

þakklát fyrir.

Þegar við búum til slíkan lista komumst við að því að 
eitt hundrað atriði eru aðeins lítill hluti alls þess sem 

Guð hefur gefið okkur.
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Drottinn, kirkja hans, fjölskyldur 
og samfélög hafa þörf fyrir 

áhrif réttlátra kvenna. Öldungur 
M. Russell Ballard í Tólfpostula-
sveitinni, sagði að „sérhver systir 
í þessari kirkju sem hefur gert 
sáttmála við Drottin, hefur guðlegan 
möttul til að hjálpa til við björgun 
sálna, til að hjálpa til við að leiða 
konur þessa heims, til að efla heim-
ili Síonar og til að byggja upp ríki 
Guðs.“ 1

Sumar systur kunna að velta fyrir 
sér hvort þær fái áorkað slíkum 
háleitum markmiðum. En líkt og 
Eliza R. Snow (1804–87), annar 
aðalforseti Líknarfélagsins, sagði: 
„Engin systir er svo einangruð, og 
verkefnasvið hennar svo þröngt, 
að hún fái ekki komið miklu til 
leiðar við að byggja upp ríki Guðs 
á jörðu.“ 2 Systir Snow sagði enn 
fremur að Líknarfélaginu væri 
ætlað að „vinna að sérhverju góðu 
og göfugu verkefni.“ 3

Þátttaka í Líknarfélaginu 
breikkar áhrifasvið okkar, þar sem 
hverri systur er gefinn kostur á að 
rækta trú, að efla fjölskyldur og 
heimili og veita þjónustu, bæði 
heima og hvarvetna um heim. 
Og til allrar lukku þurfa verkefni 
okkar sem einstaklinga og systra 
í Líknarfélaginu ekki að vera um-
fangsmikil og yfirþyrmandi, heldur 
úthugsuð og mótsagnalaus. Réttlát 
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Breitt verkefnasvið
Lærið efnið og ræðið það við systurnar sem þið heimsækið, eins og við á Nýtið spurningarnar 
ykkur til hjálpar við að styrkja systurnar og gera Líknarfélagið að virkum þætti í lífi ykkar.

verk, líkt og daglegar persónulegar 
bænir, daglegur ritningarlestur 
og stöðug efling kirkjukallana, 
mun auka trú og bygga upp ríki 
Drottins.

Við systur sem velta fyrir sér 
hvort slík, að því er virðist, yfirlæt-
islaus verkefni fái einhverju áorkað, 
sagði öldungur Ballard: „Sérhver 
systir sem styður sannleika og 
réttlæti dregur úr áhrifum hins illa. 
Sérhver systir sem eflir og verndar 
fjölskyldu sína er að gera verk 
Guðs. Sérhver systir sem lifir líkt og 
kona Guðs verður öðrum ljós til að 
fylgja og gróðursetur sáðkorn rétt-
látra áhrifa til uppskeru á komandi 
áratugum.“ 4

Úr sögu okkar
Eliza R. Snow, sem þjónaði sem 

ritari við stofnun Líknarfélagsins 
í Nauvoo, var kölluð af Brigham 
Young forseta (1801–77) til að 
ferðast um kirkjuna og hjálpa bisk-
upum að skipuleggja Líknarfélagið í 
deildum þeirra.

Systir Snow sagði: „Ef einhver 
dóttir og móðir í Ísrael upplifir á 
einhvern hátt að henni sé sniðinn 
þröngur stakkur á verkefnasviði 
sínu, munu þær nú hafa nægilegt 
svigrúm í öllu til að láta gott af sér 
leiða, sem þeim er svo ríkulega 
gefið að gera. . . . Young forseti 
lauk upp dyrum að breiðu og 

umfangsmiklu verkefnasviði og 
nytsemd.“ 5
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Hvað get ég gert?
1. Hvernig get ég hjálpað systr-
unum sem ég heimsæki að skilja 
og rækta þann hæfileika sinn að 
miðla réttlátum áhrifum?

2. Hvernig get ég notað mínar 
sérstöku gjafir og hæfileika til að 
blessa aðra?

Frekari upplýsingar má finna á  
reliefsociety .lds .org.
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