
Presiden Nelson Menyatakan Penghargaan bagi Semua Yang 
Menyahut Undangan untuk Mengucapkan Syukur 
 
Terus menunjukkan kesyukuran semasa musim Krismas melalui “dengan 
mengasihi dan melayani orang lain, satu demi satu” dia tambahkan 
 
 
Presiden Russell M. Nelson menyatakan penghargaan kepada semua yang mengambil 
bahagian dalam jemputannya selama seminggu untuk #MengucapSyukur dalam post media 
sosial dan pesanan e-mel yang dikeluarkan pada hari Ahad, 29 November. “Saya bersyukur 
dan rendah hati yang anda telah turut serta mengucapkan kesyukuran kepada Tuhan atas 
berkat-Nya yang tak terhitung jumlahnya kepada setiap kita,” katanya. 
 
Salah satu cara untuk terus menyatakan kesyukuran semasa musim Krismas adalah melalui 
pelayanan seperti Kristus, tambahnya, dengan jemputan untuk ##TerangiDunia “dengan 
mengasihi dan melayani orang lain, satu demi satu.”  
 
Pesanan video Presiden Russell M. Nelson dan doa kesyukuran pada hari Jumaat, 20 
November, telah mencapai jutaan orang di seluruh dunia sejak disiarkan 
pada YouTube, Facebook dan ChurchofJesusChrist.org. Video ini boleh didapati di Gospel 
Media dan Gospel Library di bawah “Jesus Christ.” Ratusan ribu orang telah bertindak pada 
jemputannya untuk post di media sosial menggunakan #MengucapSyukur. 
 
 
 
 
(melalui Instagram) 
 
Hope Still Shines Bright #TerangiDunia 
 
Pada 20 November, saya memberikan pesanan dan doa kesyukuran untuk dunia dan semua orang di 
dalamnya. Saya bersyukur dan rendah hati yang anda telah turut serta mengucapkan kesyukuran 
kepada Tuhan atas berkat-Nya yang tak terhitung jumlahnya kepada setiap kita. 
 
Saya menggesa anda untuk menjadikan ucapan kesyukuran kepada Tuhan sebagai sebahagian dari 
kehidupan harian anda. Sikap bersyukur memberi kita perspektif yang lebih baik dan lebih 
kedamaian minda dan hati. 
 
Saya harap anda juga akan terus berdoa setiap hari kepada Bapa Syurgawi kita. Kita adalah anak-
anak-Nya, dan Dia mengasihi kita sebagai ibubapa yang mengambil berat. 
 
Sekarang, ketika kita memasuki musim Krismas dan merayakan Kristus yang hidup, salah satu cara 
yang sangat berkuasa untuk menunjukkan rasa kesyukuran kita adalah dengan melayani anak-anak-
Nya. Marilah kita ikuti teladan-Nya untuk “Terangi Dunia” dengan mengasihi dan melayani orang 
lain, satu per satu. #MengucapSyukur #TerangiDunia 


