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Hve mikil  
verður gleði þín

Fá gleðiefni eru jafn ljúf og varanleg og vitneskjan 
um að við höfum hjálpað öðrum að taka á móti 
hinu endurreista fagnaðarerindi Jesú Krists í hjarta 

sitt. Sú gleði stendur öllum meðlimum kirkjunnar til boða. 
Þegar við vorum skírð, lofuðum við að „standa sem vitni 
Guðs, alltaf, í öllu og allsstaðar, hvar sem [við kunnum] að 
vera, já, allt til dauða, svo að Guð megi endurleysa [okkur] 
og [við megum] teljast með þeim, sem í fyrstu upprisunni 
verða, svo að [við megum] öðlast eilíft líf“ (Mósía 18:9).

Allir meðlimir þurfa að axla sinn hluta þeirrar ábyrgðar 
kirkjunnar að færa heiminum fagnaðarerindi Jesú Krists, 
hvar sem þeir búa og alla sína ævi. Drottinn sagði það 
skýrt og skorinort: „Sjá, ég sendi yður til að bera vitni 
og aðvara fólkið, og hverjum manni sem fengið hefur 
viðvörun ber að aðvara náunga sinn“ (K&S 88:81). 
Fastatrúboðum ber að hagnýta sér kraftinn til að kenna 
þeim sem enn eru ekki meðlimir kirkjunnar. Meðlimum 
kirkjunnar ber að hagnýta sér kraftinn til að finna þá sem 
Drottinn hefur búið undir kennslu trúboðanna.

Við þurfum að iðka trú á að Drottinn hafi búið fólk 
umhverfis okkur undir slíka kennslu. Hann þekkir það 
og veit hvenær það er reiðubúið, og megnar að leiða 
okkur til þess með krafti heilags anda og gefa okkur orð 
í munn til að bjóða því kennslu. Loforðið sem Drottinn 
gaf trúboða árið 1832 er einnig ætlað okkur í þeirri 
ábyrgð að finna fólk sem reiðubúið er að taka á móti 
kennslu trúboðanna: „Ég mun senda honum huggarann, 

sem kennir honum sannleikann og segir honum hvert 
halda skal – Og reynist hann trúr, mun ég enn krýna 
hann með kornbindum“ (K&S 79:2–3).

Og loforð dyggra trúboða um mikla gleði er einnig 
ætlað okkur sem dyggum meðlimum, er helga sig 
trúboðsstarfi:

„Og verði nú gleði yðar mikil með einni sál, sem þér 
hafið leitt til mín inn í ríki föður míns, hversu mikil yrði 
þá gleði yðar, ef þér leidduð margar sálir til mín! 

Sjá, þér hafið fagnaðarerindi mitt frammi fyrir yður og 
bjarg mitt og hjálpræði mitt.

Biðjið til föðurins í mínu nafni, í trú, og í trú á að yður 
muni hlotnast, og þér skuluð hafa heilagan anda, sem 
opinberar allt það, sem mannanna börnum er æskilegt“ 
(K&S 18:16–18).

Auk þess að njóta hjálpar heilags anda við að 
þekkja þá sem reiðubúnir eru og bjóða þeim kennslu, 
hefur Drottinn kallað og þjálfað leiðtoga til að leiða 
okkur. Í bréfi, dagsettu 28. febrúar 2002, veitti Æðsta 
forsætisráðið biskupum og deildum aukna ábyrgð í 
trúboðsstarfi. 1 Með hjálp deildar- eða greinarráðs, ber 
framkvæmdaráði prestdæmisins að þróa áætlun fyrir 
eininguna. Í þeirri áætlun er lagt til hvernig meðlimir 
geta fundið þá sem reiðubúnir eru fyrir kennslu trúboð-
anna. Þar er einstaklingur kallaður sem trúboðsleiðtogi 
deildar eða greinar. Sá trúboðsleiðtogi er í nánu sam-
bandi við fastatrúboðana og trúarnema þeirra.
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Þið getið á marga vegu aukið skuldbindingu ykkar 
um að finna fólk til að taka á móti kennslu trúboðanna. 
Einfaldasta leiðin er sú besta.

Biðjið þess að njóta handleiðslu heilags anda. Ræðið 
við staðarleiðtoga og trúboða og biðjið þá um ábendingar 
og heitið þeim liðsinni. Hvetjið þá sem eiga hlutdeild að 
verkinu með ykkur. Og verið vitni öllum stundum í orði og 
verkum um að Jesús er Kristur og að Guð bænheyrir.

Ég ber vitni um að heilagur andi mun leiða ykkur til 
þeirra sem leita sannleikans er þið biðjið um slíka hand-
leiðslu og vinnið að henni. Og ég veit af reynslu að gleði 
ykkar verður varanleg með þeim sem velja að taka á móti 
fagnaðarerindinu í hjarta sínu og standast allt til enda.

Heimildir
1. Sjá „News of the Church: Ward and Branch Missionary Work  

Emphasized,“  Líahóna, ágúst 2002, 4.

HvErnig kEnna á Boðskapinn

•	 Í	Teaching, No Greater Call er okkur boðið að hvetja 
þá sem við kennum til að setja sér markmið um að 
hagnýta sér reglurnar sem þeir læra (sjá bls. 159). 
Íhugið	að	tilgeina	blessanir	trúboðsstarfs	með	fjöl-
skyldunni,	líkt	og	Eyring	forseti	benti	á,	og	biðjið	
fjölskylduna	að	setja	sér	markmið	um	að	miðla	fagn-
aðarerindinu,	ef	andinn	hvetur	ykkur	til	þess.

•	 Íhugið	að	hafa	hugmyndaauðgi	með	fjölskyldunni	um	
hvernig	miðla	má	fagnaðarerindinu,	og	hafið	í	huga	
leiðsögn	Eyrings	forseta	um	að	„einfaldasta	leiðin	
er	sú	besta.“	Ef	þið	óskið	að	læra	meira	um	hug-
myndaauðgi, sjá þá Teaching, No Greater Call, bls. 160.

Æskufólk
Hinir mörgu trúboðar í lífi mínu
Elizabeth s. stiles

Þegar	ég	fór	í	fyrsta	sinn	í	kirkju	með	trúboðunum,	
þekkti	ég	þar	fólk	úr	samfélaginu	og	sem	ég	hafði	

alist upp með. Ég kom auga á eina bestu vinkonu mína 
frá	skólaárunum,	skólaritara	grunnskólans,	stúlku	sem	ég	
hafði	ekki	komið	sérlega	vel	fram	við	áður	fyrr	og	meira	
að	segja	ungan	mann	sem	ég	hafði	eitt	sinn	verið	hrifin	

af.
Allir	þessir	einstaklingar	höfðu	haft	varanleg	áhrif	á	

mig.	Besta	vinkona	mín	var	afskaplega	ráðvönd	stúlka	
og	af	hennar	völdum	ákvað	ég	að	halda	áfram	að	
kynna	mér	kirkjuna.	Ritararnir	sem	mundu	eftir	mér	frá	
skólaárunum,	hjálpuðu	mér	að	skilja	mikilvægi	mitt.	Ég	
lærði	um	guðlega	elsku	og	kærleika	af	ungu	konunni	
sem	tók	mér	fagnandi	þótt	ég	hefði	ekki	komið	sérlega	
vel	fram	við	hana	á	skólaárunum.	Unglingsástin	mín	
sýndi	mér	afar	gott	fordæmi	og	ég	hafði	skynjað	ljós	
hans og laðast að honum.

Þessi	reynsla	gerði	mér	kleift	að	læra,	að	jafnvel	áður	
en	trúboðarnir	komu	fyrst	til	mín,	hafði	himneskur	faðir	
búið	mig	undir	að	taka	á	móti	fagnaðarerindinu	með	
því	fólki	sem	ég	umgekkst.	Af	þeim	lærðist	mér	að	hið	
smáa sem við gerum getur komið miklu til leiðar. og 
það	sem	mestu	skiptir,	mér	hefur	lærst	að	trúboð	hefst	
með mér.

Börn
fagnaðarerindið — gjöf til að  
miðla öðrum

Í	hugtakinu	fagnaðarerindi felast	allar	þær	kenn-
ingar	og	helgiathafnir	sem	Jesús	Kristur	og	spámenn	
hans	hafa	fært	okkur.	Fagnaðarerindið	er	líkt	og	karfa	
fyllt	gjöfum	frá	himneskum	föður.	Þið	getið	hjálpað	við	
að	gefa	öðrum	þessar	gjafir.	Hverjum	getið	þið	miðlað	
gjöfum	fagnaðarerindisins?

Lesið hvert þessara ritningarversa og skráið 
eða	teiknið	einhverjar	þær	gjafa	sem	felast	í	
fagnaðarerindinu.

1.	Jakbr	5:14–15
2.	Mósía	16:6–7
3.	3	Ne	18:1–10
4.	K&S	20:72–73
5.	K&S	33:16
6.	K&S	89:4,	18–21
7.	K&S	132:46
8.	K&S	137:10
9.	K&S	138:32–34
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spámaðurinn Joseph Smith 
skipulagði Líknarfélagið sem 

nauðsynlegan hluta kirkjunnar. Við 
vonumst til þess að geta sem forsæt-
isráð hjálpað ykkur að skilja hvers 
vegna Líknarfélagið er mikilvægt í 
lífi ykkar.

Við vitum að konur í Nýja testa-
mentinu sýndu trú á Jesú Krist og 
létu til sín taka í verki hans. Í Lúkas 
10:39 er greint frá Maríu, sem „settist 
. . . við fætur Drottins og hlýddi á 
orð hans.“ Í Jóhannes 11:27 ber 
Marta vitni um Krist: „Hún [sagði] 
við hann: Já, herra. Ég trúi, að þú 
sért Kristur, Guðs sonur, sem koma 
skal í heiminn.“ Í Postulasögunni 
9:36, 39 er greint frá „[lærisvein, 
konu] að nafni Tabíþa, . . . [sem] var 
mjög góðgerðasöm. . . . Og allar 
ekkjurnar komu . . . sýndu . . . kyrtla 
og yfirhafnir, sem [hún] hafði gjört.“ 
Í Rómverjabréfinu 16:1–2 er greint 
frá Föbe, sem var „þjónn safnaðar-
ins“ og „bjargvættur margra.“

Þessi fyrirmynd trúar, vitnisburðar 
og þjónustu varðveitist í kirkju síðari 
daga og var formlega staðfest með 
skipulagi Líknarfélagsins.  Julie B. 
Beck, aðalforseti Líknarfélagsins, 
kenndi: „Líkt og frelsarinn bauð 

endurreisn allra hluta
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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Mörtu og Maríu í Nýja testament-
inu að taka þátt í verki hans, þá er 
konum þessarar ráðstöfunar boðið 
að taka þátt í verki Drottins. . . . 
Stofnun Líknarfélagsins árið 1842 
varð til að virkja sameiginlega krafta 
kvenna í þeim sérstöku verkefnum 
að byggja upp ríki Drottins.“ 1 

Við komum verkinu til leiðar 
með því að beina kröftum okkar 
að tilgangi Líknarfélagsins: Auka 
trú og persónulegt réttlæti, styrkja 
fjölskyldur og heimili og finna og 
aðstoða nauðstadda.

Ég ber vitni um að Líknarfélagið 
var skipulagt að guðlegum hætti 
til að aðstoða við verk sáluhjálpar. 
Sérhver Líknarfélagssystir gegnir 
mikilvægu hlutverki í að koma 
þessu helga verki til leiðar. 
Silvia H. Allred, fyrsti ráðgjafi í 
aðalforsætisráði Líknarfélagsins.

Úr ritningunum
Jóel 3:1–2; Lúkas 10:38–42;  

Efesusbréfið 1:10

Úr sögu okkar
Systir Julie B. Beck kenndi: 

„Við vitum frá spámanninum 
Joseph Smith að Líknarfélagið var 

formlegur hluti endurreisnarinnar.“ 2 
Endurreisnin hófst árið 1820, með 
Fyrstu sýninni, og hélt áfram „orð 
á orð ofan og setning á setning 
ofan“ (K&S 98:12). Þegar Líknarfé-
lagið hafði verið formlega stofnað 
17. mars 1842, fræddi spámaður-
inn konurnar um mikilvægi þeirra 
í hinni endurreistu kirkju. Hann 
sagði: „Kirkjan hefur ekki verið 
fullkomlega skipulögð fyrr en slíkri 
skipan hefur verið komið á konur.“ 3

Heimildir
1. Julie B. Beck, „Uppfylla tilgang Líknarfélags-

ins,“ Aðalráðstefna, okt. 2008.
2. Julie B. Beck, „Uppfylla tilgang Líknarfélags-

ins,“ okt. 2008.
3. Kenningar forseta kirkjunnar: Joseph Smith 

(2007), 448.
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Hvað get ég gert?
1. Hvað	get	ég	gert	í	þessum	
mánuði sem verður systrum 
mínum	til	fordæmis	um	trú	
kvennlærisveins	Jesú	Krists?

2. Hvaða	kenningu	hins	endur-
reista	fagnaðarerindis	ætla	ég	
að læra í mánuðinum til að efla 
vitnisburð	minn?

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


