
27. maí 2016

Til: Aðalvaldhafa og eftirtaldra leiðtoga í íslenskumælandi einingum: Svæðishafa sjötíu; 
stikuforseta, trúboðsforseta og umdæmisforseta og musterisforseta; biskupa og 
greinarforseta

(Lesist á sakramentissamkomu)

Kæru bræður og systur:

Uppfærð útgáfa íslensku ritninganna

Okkur er ánægja að því að tilkynna um uppfærða útgáfu íslensku ritninganna. Prentuð eintök 
verða fáanleg fyrir 28. október 2016, í dreifingarstöðvum á svæðum kirkjunnar. Rafræn útgáfa er 
þegar fyrir hendi á LDS.org og í Gospel Library smáforritinu fyrir farsíma. Ekki er ætlast til þess 
að meðlimir verði sér úti um nýjar ritningar vegna þessarar uppfærðu útgáfu.

Í þessari útgáfu eru ýmsar lagfæringar samþykktar af Æðsta forsætisráðinu og 
Tólfpostulasveitinni. Flestar lagfæringarnar eru gerðar í leiðbeiningunum að ritningunum, í 
kafla- formálum Kenningar og sáttmála eða eru minniháttar stafsetningarvillur og leiðréttingar á 
merkingu texta.   Ritningarvers í hinni nýju útgáfu eru á sömu blaðsíðu og þær eru í eldri útgáfunni.

Þegar meðlimir læra og kenna ritningarnar í bænaranda, mun vitnisburður þeirra styrkjast og 
þeir munu njóta aukinnar leiðsagnar í daglegu lífi.

Einlæglega,

Æðsta forsætisráðið.
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Ritningar.lds.org

Samhæfanlegt með 
búnaði frá Apple®,  

Android™ og Windows®.
Android er vörumerki Google Inc.

Windows er annaðhvort skráð vörumerki  
eða vörumerki Microsoft Corporation í 

 Bandaríkjunum og/eða í öðrum löndum.
Apple er vörumerki Apple Inc.

Gospel Library smáforritið
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LDS.org
1. Farið á http://lds.org í vefvafra.
2. Smellið á Scriptures and Study, síðan á About the Scriptures.

3. Smellið á Worldwide- English efst til hægri á síðunni LDS.org og 
veljið síðan English.

4. Veljið síðan það skráða tungumál sem þið óskið af listanum.

Gospel Library smáforritið (Android™)
Að breyta um tungumál er ólíkt eftir búnaði. Ef þetta tákn  er ekki fyrir hendi, gerið þá eftirtalið:

1. Opnið Gospel Library smáforritið í snjalltæki ykkar.
2. Smellið á menu- táknið efst til hægri  og veljið Content: English.

3. Smellið á hið valda tungumál.

4. Smellið á Scriptures á aðalsíðunni.

Gospel Library smáforritið (Apple®)
1. Opnið Gospel Library smáforritið í snjalltæki ykkar.
2. Smellið á Settings á aðalsíðunni.

3. Smellið á Content. 4. Smellið á hið valda tungumál.

5. Smellið á Scriptures á aðalsíðunni.

Android™ er vörumerki Google Inc.Windows er annaðhvort skráð vörumerki eða vörumerki Microsoft Corporation í 
Bandaríkjunum og/eða í öðrum löndum. Apple® er vörumerki Apple Inc.
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Fara í ritningarnar á ykkar tungumáli


