
1

Þekkja, minnast  
og færa þakkir

Guð býður að við færum honum þakkir fyrir 
sérhverja blessun sem við hljótum frá honum. 
Okkur reynist auðvelt að falla í það far að þylja 

þakklætisbænir, með sífelldri endurtekningu orða, án 
þess í raun að færa þakkir sem gjöf hjartans til Guðs. 
Okkur ber að „veita . . . þakkir í andanum“ (K&S 46:32), 
svo við finnum til raunverulegs þakklætis fyrir það sem 
Guð hefur gefið okkur.

Hvernig getum við minnst jafnvel aðeins brots af því 
sem Guð hefur gert fyrir okkur? Jóhannes postuli skráði 
það sem frelsarinn kenndi okkur um gjöf minningar, 
sem veitist með gjöf heilags anda: „En hjálparinn, and-
inn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun 
kenna yður allt og minna yður á allt það, sem ég hef 
sagt yður“ ( Jóh 14:26).

Heilagur andi vekur upp minninguna um það sem 
Guð hefur kennt okkur. Og Guð kennir okkur líka með 
blessunum sínum; og ef við því veljum að iðka trú, mun 
heilagur andi vekja upp minninguna um góðvild Guðs.

Þið getið látið reyna á það í dag með bæn. Við ættum 
að hlýða þessu boðorði: „Þú skalt færa Drottni Guði 
þínum þakkir í öllu“ (K&S 59:7).

Ezra Taft Benson forseti (1899–1994) benti á að í 
bæninni væri rétt að gera það. Hann sagði: „Spámað-
urinn Joseph Smith sagði eitt sinn að stærsta syndin 
sem Síðari daga heilagir væru sekir af, væri synd 

vanþakklætis. Ég býst við að flestum okkar hafi ekki 
dottið í hug að það væri stærsta syndin. Í bænum okkar 
er tilhneigingin að mestu sú að biðja Drottin um auknar 
blessanir. Stundum finnst mér hins vegar að við þyrftum 
í auknum mæli að helga bænir okkar þakkargjörð fyrir 
þær blessanir sem við þegar njótum. Við njótum svo 
margra blessana.“ 1

Við ættum í dag að sækjast eftir slíkri reynslu með 
gjöf heilags anda. Við ættum að hefja einkabæn okkar 
með því að færa þakkir. Við getum byrjað á því að þylja 
upp blessanir okkar og staldra síðan aðeins við. Ef við 
iðkum trú, með gjöf heilags anda, munum við skynja að 
minningin um fleiri blessanir vaknar upp í huga okkar. 
Ef við byrjum á því að færa þakkir fyrir hverja þeirra, 
mun bænin standa aðeins lengur yfir en venjulega. 
Minningin mun vakna og þakklætið einnig.

Þið getið reynt að gera það sama þegar þið skrifið í 
dagbókina ykkar. Heilagur andi hefur hjálpað fólki að 
gera það allt frá upphafi tímans. Þið munið eftir að í 
Bók Móse segir: „Og minningabók var haldin og í hana 
skráð á tungu Adams, því að öllum þeim, sem áköll-
uðu Guð, var gefið að rita það, sem andinn blés þeim í 
brjóst“ (HDP Móse 6:5).

Spencer W. Kimball forseti (1895–1985) lýsti þessu 
innblásna ritmálsferli: „Þeir sem halda minningabók 
eru líklegri til að hafa Drottin í huga í daglegu lífi. 
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Með dagbókahaldi getum við minnst blessana okkar 
og séð afkomendum okkar fyrir greinargerð um þær 
blessanir.“ 2

Í upphafi ritmáls ykkar, getið þið spurt ykkur: 
„Hvernig blessaði Guð mig og ástvini mína í dag?“ Ef 
þið gerið það nógu oft, og í trú, munuð þið skynja að 
minningin vaknar um blessanir ykkar. Og stundum mun 
minningin um gjafir vakna í huga ykkar, sem þið veittuð 
ekki athygli yfir daginn, en þá mun ykkur ljóst á hvern 
hátt hönd Guðs hafði áhrif á líf ykkar. 

Ég bið þess að við megum stöðugt vinna að því í trú 
að þekkja, minnast og færa þakkir fyrir það sem himn-
eskur faðir og frelsari okkar hafa gert og eru að gera til 
að leiðin verði greið heim til þeirra.
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HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Í þessum boðskap býður Eyring forseti okkur að 
minnast góðvildar himnesks föður í bænum okkar. 
Ræðið við þá sem þið kennið um hvernig þakklætisbæn 
getur auðveldað okkur að greina hönd Guðs í lífi okkar. 
Íhugið að krjúpa í bæn með þeim sem þið kennið og 
leggið til að sá eða sú sem flytur bænina færi einungis 
þakkir.

Þið getið líka ígrundað mikilvægi þakklætis með því 
lesa þessar ritningargreinar, auk ritningagreinanna sem 
Eyring forseti benti á: Sálm 100; Mósía 2:19–22; Alma 
26:8; 34:38; Kenning og sáttmálar 59:21; 78:19; 136:28.

ÆSKUFÓLK
Gera greinargerð

Eyring forseti vitnar í Spencer W. Kimball forseta 
(1895–1985), þar sem segir að „með dagbókahaldi 

getum við minnst blessana okkar og séð afkom-
endum okkar fyrir greinargerð um þær blessanir.“ Á 
aðalráðstefnu í október 2012, gaf Thomas S. Monson 
forseti vitnisburð um dagbókarhald. Hann greindi frá 

atburðum eigin lífs og bætti við: „Dagbókarskrif mín 
öll þessi ár hafa hjálpað mér að muna eftir smáatriðum, 
sem ég hefði líklega ekki getað munað eftir að öðrum 
kosti.“ Hann leiðbeindi: „Gerið greinargerð um eigið líf 
og greinið einkum blessanir sem þið hafið hlotið, bæði 
stórar og smáar“ („Consider the Blessings,“ Líahóna og 
Ensign, nóv. 2012, 86). Vinnið að því að fylgja leiðsögn 
þessara spámanna og setjið markmið um að halda 
dagbók.

BÖRN
Ótal leiðir til að færa þakkir

„Við endalok alls í heimi hér,
herrans börnin lifa við bæna mátt.
Hver og einn þakkar á sinn eigin hátt.“

„Börn um víða veröld,“ Barnasöngbókin, 4.
Notið landakort til að bera kennsla á hin ýmsu lönd 

þar sem þessi tungumál eru töluð. Sum þessara tungu-
mála eru töluð í fleiri en einu landi!

1. Gracias (spánska)

2. Malo (tongamál)

3. Thank you (enska)

4. Shukriyaa (hindímál)

5. Spaseba (rússneska)

6. Arigatō (japanska)

7. Obrigado (portúgalska)

8. Asante (svahilímál)

9. Merci (franska)
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Velferðarstarf
Lærið efnið í bænarhug 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. Frekari upplýsingar má finna á reliefsociety.lds.org.
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Trú, fjölskylda, líkn

Tilgangur kirkjuvelferðar er að 
hjálpa meðlimum að verða 

sjálfbjarga, huga að hinum fátæku 
og þurfandi og veita þjónustu. 
Velferðarstarf er þungamiðja Líkn-
arfélagsins. Henry B. Eyring forseti, 
fyrsti ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu, 
kenndi:

„[Drottinn] hefur frá upphafi 
tímans séð lærisveinum sínum fyrir 
leiðum til að hjálpa öðrum. Hann 
hefur boðið börnum sínum að helga 
tíma sinn, eigur og sig sjálf, því að 
sameinast honum í þjónustu við 
aðra. . . .

Hann hefur boðið og gefið 
fyrirmæli um að við tökum þátt í 
því verki hans að liðsinna nauð-
stöddum. Við gerum sáttmála um 
að gera svo í skírnarvatninu og hinu 
helga musteri Guðs. Við endur-
nýjum sáttmálann á sunnudögum 
með því að meðtaka sakramentið.“ 1

Staðarleiðtogar aðstoða við 
andlega og stundlega velferð, undir 
leiðsögn biskups eða greinarfor-
seta. Tækifæri til þjónustu hefjast 
oft hjá heimsóknarkennurum sem 

leita innblásturs um að vita hvernig 
bregðast eigi við þörfum hverrar 
systur sem þær heimsækja.

Úr ritningunum
Lúk 10:25–37; Jakbr 1:27; Mósía 

4:26; 18:8–11; Kenning og sáttmálar 
104:18

Úr sögu okkar
9. júní árið 1844 bauð spámað-

urinn Joseph Smith systrunum í 
Líknarfélaginu að „líkna fátækum“ 
og „bjarga sálum.“ 2 Sá tilgangur 
er enn kjarni líknarfélagsins og er 
settur fram með kjörorðum okkar: 
„Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi“ 
(1 Kor 13:8).

Fimmti aðalforseti Líknarfélags-
ins, Emmeline B. Wells og ráðgjafar 
hennar, komu fram með þessi 
kjörorð árið 1913, sem áminningu 
um grundvallarreglur okkar: „Við 
lýsum yfir að tilgangur okkar er 
að . . . [halda] okkur fast við hinar 
innblásnu kenningar spámannsins 
Josephs Smith, þar sem hann op-
inberaði þá áætlun að konur yrðu 

Hvað get ég gert?
1. Hvernig bý ég mig undir 
að ala önn fyrir sjálfri mér og 
fjölskyldu minni, andlega og 
stundlega?

2. Hvernig get ég fylgt fordæmi 
frelsarans með því að uppfylla 
þarfir systranna sem ég vaki yfir?

gæddar krafti prestdæmisins og 
skipulagðar í samtök, í þeim tilgangi 
að þjónusta hina sjúku og þurf-
andi, líkna hinum öldruðu, aðvara 
hina grunlausu og liðsinna hinum 
munaðarlausu.“ 3

Á okkar tíma er Líknarfélagið 
starfandi um heim allan, og systur 
þjóna náunga sínum með kærleika, 
hinni hreinu ást Krists (sjá Moró 
7:46–47).
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