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Getum við séð  
Krist?

Kvöld eitt var afi nokkur að lesa sögu fyrir fjögurra 
ára gamla barnadóttur sína þegar hún leit upp og 
sagði: „Afi, sjáðu stjörnurnar!“ Gamli maðurinn 

brosti blíðlega og sagði: „Við erum innandyra, elskan 
mín.  Það eru engar stjörnur hér.“ En barnið gaf ekki eftir 
og sagði: „Það eru stjörnur í herberginu þínu! Sjáðu!“

Afinn leit upp og sá sér til undrunar að loftið var þakið 
sjálflýsandi málmglitri. Flestum stundum var það ósýni-
legt, en þegar ljósið skein á glitrið á ákveðinn hátt var 
það vissulega líkt og stjörnuskari. Það þurfti barnsaugu 
til að greina það og það var raunverulegt. Og frá þessari 
stundu gat afinn séð það sem hann hafði ekki getað séð 
áður þegar hann fór inn í herbergið og leit upp í loftið.

Enn á ný eru dásamleg jól að renna í garð, fyllt tónlist 
og ljósadýrð, glaumi og gjöfum. En af öllum ættum við 
sem meðlimir kirkjunnar, er bera nafn frelsarans, að líta 
fram hjá yfirborðsmennsku jólanna og beina sjónum okkar 
að hinum háleita sannleika og fegurð þessa árstíma. 

Ég velti fyrir mér fjölda þeirra í Betlehem sem vissu 
það þá að frelsarinn hefði fæðst svo nærri þeim? Sonur 
Guðs, hinn langþráði og fyrirheitni Messías — hann var 
mitt á meðal þeirra!

Munið þið eftir hvað engillinn sagði við fjárhirðana? 
„Yður er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur Drottinn,  
í borg Davíðs.“ Og þeir sögðu sín á milli: „Förum beint 
til Betlehem að sjá það, sem gjörst hefur“ (Lúk 2:11, 15).

Við þurfum, líkt og fjárhirðarnir til forna, að segja 

í hjörtum okkar: „Sjáum það sem gjörst hefur.“ Við 
þurfum að þrá það í hjörtum okkar. Sjáum hinn heilaga 
Ísraels í vöggunni, í musterinu, á fjallinu og á kross-
inum. Vegsömum og lofsyngjum Guð, líkt og fjárhirð-
arnir, fyrir þessi gleðitíðindi! 

Stundum reynist okkur erfitt að greina það sem stöð-
ugt hefur verið frammi fyrir okkur. Við sjáum stundum 
ekki það sem augljóst er, líkt og afinn sem ekki sá 
stjörnurnar í loftinu.

Við, sem höfum hlýtt á hinn dýrðlega boðskap  
um komu sonar Guðs, sem höfum tekið á okkur  
nafn hans og gert sáttmála um að fylgja í fótspor  
hans sem lærisveinar hans — við megum ekki láta  
hjá líða að ljúka upp hjarta okkar og huga til að sjá 
hann með sanni.

Jólin eru á margan hátt dásamleg. Þau eru tími kær-
leiksverka og ástúðar. Þau eru tími til að ígrunda betur 
líf okkar og þær mörgu blessanir sem við höfum hlotið. 
Þau eru tími til að fyrirgefa og verða fyrirgefið. Þau eru 
tími til að njóta tónlistar og ljósadýrðar, glaums og gjafa. 
En ljómi jólanna ætti aldrei að dofna og birgja okkur sýn 
og koma í veg fyrir að við fáum með sanni séð friðar-
höfðingjann í sinni hátign. 

Við skulum öll gera jól þessa árs að tíma gleði og há-
tíðahalda, er við minnumst þess undursamlega atburðar 
að almáttugur Guð sendi eingetinn son sinn, Jesú Krist, 
til að frelsa heiminn!
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HUgmynDir að kennslU þessa boðskapar

1. „Hægt er að nota athyglisvekjandi atriði til að 
stuðla að áhuga og beina athygli nemenda að efni 
lexíunnar. . . . myndir eru góður kostur til að und-
irstrika meginefni lexíu og fanga athygli nemenda“ 
(Teaching, No Greater Call [1999],160, 176). Þegar þið 
miðlið boðskap þessum, íhugið þá að nota athygl-
isvekjandi atriði, svo sem að sýna mynd eða deila ritn-
ingarversi og biðja fjölskylduna að hugleiða hvernig 
það fellur að lexíunni. 

2. „eitt mikilvægasta markmið ykkar ætti að vera 
að hjálpa öðrum að hagnýta sér reglur fagnaðarer-
indisins í aðstæðum daglegs lífs. . . . Hjálpið nem-
endum að greina blessanirnar sem hljótast af því að 
lifa eftir fagnaðarerindinu“ (Teaching, No Greater 
Call, 159). eftir að þið hafið miðlað þessum boð-
skap, íhugið þá að biðja fjölskylduna að segja frá því 
sem hún hefur upplifað af því að hafa frelsarann að 
þungamiðju á jólum.

ÆskUFólk
Trúboði á jólum
loran Cook

á öðrum jólum mínum sem trúboði vorum ég og 
félagi minn í heimsókn hjá nýskírðum meðlimi og 

fjölskyldu hennar. að lokinni dásamlegri jólamáltíð, 
miðluðum við þeim jólaboðskap.

Við báðum fjölskylduna að teikna myndir af því 
sem minnti þau á jólin, svo sem af stjörnum, gjöfum, 

fæðingu Jesú og jólatrjám. Við lásum síðan nokkur 
ritningarvers, þ.m.t. 2. nefí 19:6: „Því að barn er oss 
fætt, sonur er oss gefinn, og á herðum hans skal 
höfðingjadómurinn hvíla. og hann mun kallaður: Hinn 
dásamlegi, ráðgjafi, voldugur Guð, ævarandi faðir, 
friðarhöfðingi.“ Við sungum sönginn „once in royal 
david’s City“ (Hymns, nr. 205), horfðum á kvikmynd um 
fæðingu Jesú og bárum vitni um Jesú krist.

Þetta voru jól í fábrotinni umgjörð, fjarri fjölskyldu 
okkar og hinum venjubundnu hátíðarhöldum, en þegar 
við bárum vitni um frelsarann, fann ég fyrir dýpri elsku 
til hans og innilegra þakklæti fyrir fæðingu hans en ég 
hafði áður fundið. mér varð ljóst að þetta væru mín 
síðustu jól í trúboðþjónustu helgaðri föður mínum á 
himnum, en mér skildist einnig að andi hans gæti borið 
mér vitni um son hans hvar sem ég væri.

börn
líta til að sjá frelsarann

uchtdorf sagði að að á jólum ættum við að líta til 
þess sem minnir okkur á líf frelsarans. flettið upp á 

ritningarversunum hér á eftir til að læra um suma mikil-
væga atburði í lífi hans.

matt 2:1–2
Lúk 2:46
matt 15:32–38
Lúk 8:49–55
Lúk 23:33–34, 44–46
Jóh 20:11–20
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ábyrgð okkar á musteris- og 
ættfræðistarfi
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.

á liðnum öldum hafa margir dáið 
án þess að þekkja fagnaðarer-

indið. Sumir þeirra eru ættmenni sem 
stand ykkur nær og fjær. Þau bíða 
þess að þið gerið það sem nauð-
synlegt er til að tengja fjölskyldur 
saman og framkvæma endurleysandi 
helgiathafnir í þeirra þágu.

Starf flestra mustera heimsins er 
ekki nægilegt.  Drottinn hefur gefið 
fyrirheit um að hjörtu ykkar muni 
snúa til feðranna, svo að jörðin 
verði ekki lostin banni við komu 
hans (sjá K&S 2:2–3).

Þið hljótið persónulegar blessanir 
þegar þið takið þátt í musteris- og 
ættfræðistarfi. Ein þeirra blessana 
er gleðin sem þið finnið við að 
þjóna áum ykkar. Önnur blessun er 
að þið getið gert ykkur hæf til að 
hljóta musterismeðmæli, sem gefa 
til kynna verðugleika ykkar frammi 
fyrir Drottni.  Þau ykkar sem ekki 
eru þegar verðug þeirra forréttinda 
að hafa musterismeðmæli, ættu að 
vinna að því með biskupi eða grein-
arforseta að verða fullgild eins fljótt 
og auðið er. Verið ekki án þessarar 
mikilvægu fullgildingar.  Ég ber vitni 
um að friðþægingin er raunveruleg 
og að hægt er að hljóta fyrirgefn-
ingu synda með réttmætri iðrun.

Þegar við tökum þátt í must-
eris- og ættfræðistarfi erum við 

örugg með að hafa andann til að 
hughreysta okkur í erfiðleikum 
okkar og veita okkur leiðsögn við 
mikilvægar ákvarðanir. Musteris- og 
ættfræðistarf er hluti af því starfi 
okkar að veita líkn eða þjónustu í 
þágu eigin ættmenna.
Julie B. Beck, aðalforseti Líknarfélagsins.

Úr ritningunum 
Mal 4:5–6; 1 Kor 15:29; 1 Pét 3:18–19; 
K&S 110:13–16; 128:24

Úr sögu okkar
„Spámaðurinn Joseph Smith sagði: 

‚Mikilvægasta ábyrgðin sem Guð 
hefur lagt á herðar okkar í þessum 
heimi er að leita okkar dánu‘ (History 
of the Church, 6:313). Allt frá upphafi 
hafa Líknarfélagssystur stutt við þetta 
dásamlega starf. Í Nauvoo árið 1842 
leiddi sú þrá Sarah M. Kimball til að 
hjálpa verkamönnum musterisins til 
þess að hópur systra tók sig saman til 
að veita hnitmiðaðri þjónustu. Þegar 
þær tóku að starfa saman, skipulagði 
. . . spámaðurinn Líknarfélagið að 
fyrirmynd prestdæmisins. Frá þeim 
tíma lögðu Líknarfélagssystur sitt 
af mörkum við að flýta byggingu 
Nauvoo-musterisins. . . .

Árið 1855, átta árum eftir að 
hinir heilögu komu fyrst til Utah, 
var Hús musterisgjafa stofnað. 

Eliza R. Snow, sem var meðlimir 
hins upprunalega Líknarfélags, 
og hafði séð um skýrsluhald 
félagsins, var kölluð af Brigham 
Young forseta árið 1866 til að 
verða aðalforseti Líknarfélagsins. 
Hún og fleiri systur störfuðu af 
trúmennsku í Húsi musterisgjafa. 
Síðar, er byggingu musteranna í 
St. George, Logan og Manti lauk, 
fóru þessar systur í hvert þeirra 
mustera til að framkvæma þar 
verk í þágu hinna dánu.“ 1

Heimildir
 1. Mary Ellen Smoot, „Family History: A Work 

of Love,“  Ensign, mars 1999, 15.

Hvað get ég gert?
1. Hvernig get ég hjálpað 
systrum mínum að finna áa sína 
og framkvæma helgiathafnir 
musterisins í þeirra þágu? Íhugið 
aðstæður hverrar systur er þið 
veltið fyrir ykkur hvernig upp-
fylla má þarfir þeirra. Þið getið 
hugsað um það að ættfræði starf 
verður oft til að styrkja nýja, 
nýkomna og lítt virka meðlimi. 

2. Hvenær hefur musteris- og 
ættfræðistarf hughreyst mig í 
erfiðleikum eða veitt mér leið-
sögn við mikilvægar ákvarðanir?

Frekari upplýsingar eru á  
www.reliefsociety.lds.org.
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