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Drottinn hefur þörf 
fyrir trúboða

Á aðalráðstefnu síðastliðinn október kallaði ég 
eftir fleiri trúboðum. Sérhverjum verðuguum 
og hæfum ungum manni ber að búa sig undir 

trúboðsþjónustu. Slík þjónusta er prestdæmisskylda — 
skuldbinding sem Drottinn væntir af okkur, sem svo 
mikið hefur verið gefið. Ungu menn, ég hvet ykkur 
til að búa ykkur undir trúboðsþjónustu. Haldið ykkur 
hreinum, flekklausum og verðugum þess að vera full-
trúar Drottins. Viðhaldið heilbrigði ykkar og líkamsstyrk. 
Lærið ritningarnar. Takið þátt í trúarskóla eldri eða yngri 
bekkjar, sé hann fyrir hendi. Verið kunnugir trúboðsrit-
inu Boða fagnaðarerindi mitt.

Systur, þótt þið hafið ekki þá sömu prestdæmisá-
byrgð og ungu mennirnir, að þjóna í fastatrúboði, getur 
framlag ykkar til trúboðsstarfsins einnig verið dýrmætt, 
og við erum þakklátir fyrir þjónustu ykkar.

Ég beini máli mínu til ykkar, rosknu bræður og 
systur, og minni ykkur á að Drottinn þarfnast þess að 
miklu fleiri ykkar þjóni í fastatrúboði. Ef þið hafið enn 
ekki náð þeim aldri að geta þjónað í hjónatrúboði, hvet 
ég ykkur til að búa ykkur nú undir þann tíma, eins og 
aðstæður leyfa, er þið og maki ykkar getið þjónað sem 
slík. Þær lífsstundir eru fáar þar sem þið fáið notið hins 
ljúfa anda og fyllingar, sem felst í slíkri sameiginlegri 
þjónustu í verki meistarans.

Nú kann að vera að sum ykkar séuð að eðlisfari feimin 
eða álítið ykkur ekki hæf til að taka með jákvæðum hætti 
á móti köllun. Hafið í huga að hér er um verk Drottins að 
ræða og að við eigum rétt á liðsinni Drottins, þar sem við 
erum í hans erindagjörðum. Drottinn mun móta bakið að 
byrðinni sem lögð er á það.

Öðrum kann að finnast þeir hafa mikilvægari 
skyldum að gegna, þótt verðug séu þjónustu. Ég 
minnist þessa loforðs Drottins: „Ég heiðra þá, sem mig 
heiðra“ (1 Sam 2:30). Ekkert okkar mun heiðra himn-
eskan föður og frelsara okkar meira en með dyggðugri 
og kappsamri trúboðsþjónustu.

Dæmi um slíka þjónustu er trúboðsreynsla Juliusz og 
Dorothy Fussek, sem kölluð voru til að þjóna í tveggja 
ára trúboði í Póllandi. Bróðir Fussek fæddist í Póllandi. 
Hann talaði málið. Hann elskaði fólkið. Systir Fussek 
fæddist í Englandi og vissi lítið um Pólland og þjóðina 
þar. Með trausti til Drottins hófu þau verkefni sitt. Verk-
efnið var gríðarlega erfitt og einmanalegt. Trúboði hafði 
á þeim tíma ekki verið komið á í Póllandi. Verkefni 
Fusseks-hjónanna var að undirbúa jarðveginn svo hægt 
yrði að stofna þar trúboð.

Féllust öldungi og systur Fussek hendur vegna gríð-
arlega mikils verkefnis? Ekki eitt augnablik. Þau vissu að 
köllun þeirra var frá Guði. Þau báðu um hans guðlegu 
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hjálp, og þau einbeittu sér af öllu hjarta að því að vinna 
sitt verk.

Á tilsettum tíma fóru öldungur Russell M. Nelson í 
Tólfpostulasveitinni; öldungur Hans B. Ringger, þá af 
hinum Sjötíu; og ég, ásamt öldungi Fussek, til að hitta 
kirkjumálaráðherrann, Adam Wopatka, í pólsku ríkis-
stjórninni. Við hlýddum á hann segja: „Kirkjan ykkar er 
velkomin hingað. Þið megið reisa hús ykkar, þið megið 
senda trúboða ykkar. Þessi maður,“ og hann benti 
á Juliusz Fussek, „hefur þjónað kirkju ykkar vel. Þið 
megið vera þakklátir fyrir fordæmi hans og starf.“

Við skulum, líkt og Fussek-hjónin, gera það sem 
okkur ber í verki Drottins. Þá getum við, með Juliusz  
og Dorothy Fussek, tekið undir sálminn: 

„Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar.
„ . . . Vörður þinn blundar ekki.
Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann, vörður 

Ísraels“ (Sálm 121:2–4).

Hvernig kenna á boðSkapinn

Í Teaching, No Greater Call segir: „Miðlið persónu-
legri reynslu um hvernig það hefur blessaði ykkur að lifa 
eftir reglum fagnaðarerindisins. Bjóðið þeim sem þið 
kennið að greina stuttlega frá eigin reynslu“ ([1999], 
159). Lesið þennan boðskap og spyrjið síðan fjölskylduna 
að því hverja Monson forseti hefur hvatt til að þjóna í 
trúboði. Miðlið persónulegri reynslu um ykkur eða aðra 
sem þjónað hafa í fastatrúboði. Þið getið einnig miðlað 
áætlunum ykkar um að þjóna síðar meir í trúboði. Biðjið 
fjölskylduna að miðla áætlunum sínum og jákvæðri 
reynslu.

ÆSkufólk
á hjóli inn í framtíðina 
peter evans og richard M. romney

fjölmargir ungir menn búa sig fjárhagslega undir 
trúboðsþjónustu. Í afríku felst sá undirbúningur að 

hluta til í því að vinna sér inn nægilegt fé til að verða 
sér úti um vegabréf. sedrick tshiambine vann sér inn 

nægilegt fé með eigin framtakssemi: Hann hjólaði um 
og seldi banana.

sedrick á heima í Luputa, alþýðulýðveldinu kongó. 
Hann er einn fjörutíu og fimm ungra manna á Luputa-
svæðinu sem vinnur sér inn fé til að verða sér úti um 
vegbréf til þess að fara í trúboð. Í kongó kostar vega-
bréf 250 dollara, sem er um tveir þriðju hlutar af því 
sem það kostar að byggja hús.

En sedrick var ótrauður. Hann vann sér inn fé með 
því að hjóla 15–30 kílómetra (9–19 mílur) frá Luputa til 
fámenns þorps, þar sem hann keypti banana og hjólaði 
síðan drekkhlaðinn yfir heita grassléttu afríku til að selja 
þá í borginni. Í hverri viku ferðaðist hann um 180 kílómetra 
(112 mílur) eftir söndugum vegum og aðeins einu sinni 
missti hann jafnvægið með byrði sína og féll um koll.

fyrir vinnu sína þénaði sedrick um 1.25 dollara á viku 
eða 65 dollara á ári. Hann var fjögur ár að safna nægu 
féi til að verða sér úti um vegabréf og nú er honum ljóst 
að hann mun þjóna í trúboði, því hann hefur nægt fé til 
að taka á móti köllun til slíkrar þjónustu.

börn
Ég undirbý mig meðan ég er ungur

Hugleiðið að búa til vottorð með neðangreindum texta 
fyrir börnin, til að hjálpa þeim að muna eftir ákalli 

Monsons forseta um að búa sig undir trúboðsþjónustu, 
og hvetjið þau til að undirrita það og geyma til áminn-
ingar, hugsanlega á herbergisvegg þeirra eða í dagbók.

Ég Mun undirbúa Mig
thomas s. Monson forseti hefur boðið mér  
að búa mig undir trúboðsþjónustu. Ég mun:

•	 Varðveita	hreinleika	minn,	flekkleysi	og	verðug-
leika til að vera fulltrúi Drottins.

•	 Viðhalda	heilbrigði	og	líkamsstyrk.
•	 Biðja	og	læra	ritningarnar.

Ég mun búa mig undir trúboðsþjónustu.

(undirritun)
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Eliza R. Snow minntist þessarar 
kennslu spámannsins Joseph 

Smith: „Þótt nafnið [Líknarfélagið] 
sé af nýjum toga, er það af fornum 
toga sem stofnun.“ 1

Himneskur faðir og sonur hans, 
Jesús Kristur, vitjuðu Josephs Smith 
og endurreistu fyllingu fagnaðarer-
indisins á jörðu fyrir hans atbeina. 
Líknarfélagið var hluti þeirrar endur-
reisnar. Skipulag kirkjunnar var ekki 
fullkomnað fyrr en skipan hafði 
verið komið á systurnar.2

Á komandi mánuðum munuð 
þið geta lært í Boðskap heim-
sóknarkennara meira um sögu 
Líknarfélagsins og hlutverk þess í 
hinu endurreista fagnaðarerindi. 
Af mörgum ástæðum er þekking á 
sögu okkar ekki aðeins mikilvæg, 
heldur nauðsynleg. 

Í fyrsta lagi veitir þekking á  
sögunni okkur innblástur til að  
vera þær konur Guðs sem við 
þurfum að vera. Við getum lært  
af fortíðinni hvernig á að takast á 
við framtíðina, með því að fylgja 
fordæmi göfugra Síðari daga heil-
agra kvenna.3

Í öðru lagi sýnir sagan okkur að 
sömu reglurnar og giltu í frumkirkj-
unni eru grundvallarreglur okkar nú. 
Þekking þessi og tilgangur okkar — 
að auka trú og persónulegt réttlæti, 
efla fjölskyldur og heimili og hjálpa 
nauðstöddum — tengir fortíð okkar 
og nútíð.

Saga	og	arfleifð	Líknarfélagsins
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.
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Í þriðja lagi getum við betur 
miðlað arfleifð okkar ef við metum 
gildi sögu okkar. Henry B. Eyring, 
fyrsti ráðgjafi í Æðsta forsætisráð-
inu, sagði: „Þið miðlið arfleifð ykkar 
áfram þegar þið gerið öðrum kleift 
að hljóta gjöf kærleika. . . . Saga 
Líknarfélagsins er skráð í orðum og 
tölum, en arfleifðinni er miðlað frá 
hjarta til hjarta.“ 4

Að lokum gerir þekkingin á sög-
unni okkur kleift að hafa mikil áhrif 
á framtíð Líknarfélagsins. Spencer W. 
Kimball forseti (1895–1985) sagði: 
„Okkur er ljóst að konum sem hafa 
djúpan skilning á fortíðinni, er um-
hugað um að móta réttláta framtíð.“ 5

Julie B. Beck, aðalforseti Líknarfélagsins.

Úr ritningunum
Ester 9:28–29; Róm 16:1–2;  

Alma 37:8; Moró 7:45–47

Úr sögu okkar
„Líknarfélagið er stofnun Drottins 

fyrir konur.“ 6 Joseph Smith stofn-
aði Líknarfélagið 17. mars 1842, í 
spámannstíð sinni. Hinn fámenni 
og fjölbreytti hópur á þessum fyrsta 
fundi var skipaður dyggum konum, 
líkt og Líknarfélagssystur eru nú. 
„Þær yngstu voru þrjár unglings-
stúlkur og sú elsta var kona á 
fimmtugs aldri. Ellefu kvennanna 
voru giftar, tvær þeirra voru ekkjur, 
sex ógiftar og hjúskaparstaða einnar 
þeirra er ekki kunn. Mentun þeirra 

og bakgrunnur var afar misjafn og 
svo átti einnig við um fjárhagsað-
stæður þeirra. Fjölbreytni þeirra átti 
eftir að verða þess meiri eftir því 
sem félagið óx að meðlimaaðild, en 
konurnar voru og héldu áfram að 
vera einhuga.“ 7
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Hvað get ég gert?
1. Hvað get ég gert til að hjálpa 
systrunum sem ég heimsæki að 
hljóta gjöf kærleika? 

2. Hvað get ég gert þennan 
mánuð til að móta mér rétt-
láta framtíð? fjölskyldu minni? 
öðrum?

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


