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Miðla fagnaðarerindinu 
frá hjarta til hjarta

Guð leiðir þá sem vilja hlýða á fagnaðarerindið til 
þeirra þjóna hans sem fúsir eru til að miðla því. 
Það hefur gerst í lífi ykkar. Hve oft það gerist er 

háð fúsleika ykkar í huga ykkar og hjarta.
Ég á vin sem dag hvern biður þess að fá að hitta 

einhvern sem er fús til að taka á móti fagnaðarerindinu. 
Hann hefur með sér eintak af Mormónsbók. Kvöld eitt 
fyrir stutt ferðalag ákvað hann að hafa ekki með sér 
Mormónsbók, heldur dreifispjöld. En þegar hann hugðist 
leggja af stað, barst honum andlegur innblástur: „Hafðu 
Mormónsbók með þér.“ Hann setti eintak í töskuna sína.

Þegar kona sem hann kannaðist við settist við hlið 
hans í ferðinni, hugsaði hann með sér: „Er það hún?“ 
Hún var með honum aftur í heimferð hans. Hann hugs-
aði: „Hvernig á ég að færa fagnaðarerindið í tal?“

En þá sagði hún: „Þú greiðir kirkjunni tíund, er það 
ekki?“ Hann sagðist gera það. Hún sagði þess vænst 
að hún greiddi sinni kirkju tíund, en hún gerði það 
ekki. Hún spurði síðan: „Hvað getur þú sagt mér um 
Mormónsbók?“

Hann útskýrði að bókin væri ritning, annað vitni  
um Jesú Krist, þýdd af spámanninum Joseph Smith.  
Hún virtist áhugasöm, svo hann fór í töskuna og sagði: 
„Mér fannst ég eiga að hafa þetta eintak með mér. Ég 
held að það sé ætlað þér.“

Hún hóf að lesa bókina. Þegar hún fór sagði hún: 
„Við þurfum að tala betur saman um þetta.“

Það sem vinur minn vissi ekki — en Guð vissi  
örugglega — var að hún leitaði að kirkju. Guð vissi að 
hún hefði fylgst með vini mínum og velt fyrir sér hvers 
vegna kirkjan veitti honum slíka hamingju. Guð vissi að 
hún myndi spyrja um Mormónsbók og að hún yrði fús 
til að taka á móti kennslu trúboðanna. Hún var undir-
búin. Og það var vinur minn líka. Þið og ég getum líka 
verið undirbúin.

Við þurfum að undirbúa huga okkar og hjarta. Konan 
hafði heyrt og minntist orða um Mormónabók, endur-
reista kirkju Drottins og boðorðið um að greiða Guði 
tíund. Og hún hafði tekið að skynja vitnisburð um sann-
leikann í hjarta sínu.

Drottinn hefur sagt að hann muni opinbera sannleika 
í huga okkar og hjarta með heilögum anda (sjá K&S 8:2). 
Flestir þeir sem þið eigið viðkynni við hafa hlotið slíkan 
undirbúning. Þau hafa heyrt eða lesið um Guð og orð 
hans. Séu þau nægilega mild í hjarta, hafa þau skynjað 
sannleika staðfestan, hversu veik sem boðin hafa verið.

Konan var undirbúin. Og það var vinur minn líka, 
hinn Síðari daga heilagur sem hafði lært Mormónsbók.  
Hann hafði hlotið vitnisburð um sannleika hennar  
og skynjað leiðsögn andans um að taka eintakið  
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með sér. Hann var undirbúinn í huga og hjarta.
Guð undirbýr fólk til að taka á móti vitnisburði ykkar 

um endurreistan sannleika. Hann þráir að þið trúið og 
miðlið því óttalaust sem ykkur og ástvinum ykkar er svo 
dýrmætt.

Búið ykkur undir að miðla öðrum með því að fylla 
huga ykkar dag hvern af sannleika fagnaðarerindisins. 
Þegar þið haldið boðorðin og heiðrið sáttmála ykkar, 
munuð þið skynja vitnisburð andans og kærleika frels-
arans í auknum mæli til ykkar sjálfra og þeirra sem þið 
eigið viðkynni við.

Ef þið gerið ykkar hlut, munið þið í stöðugt auknum 
mæli eiga viðkynni við fólk sem hefur verið búið undir 
að hlýða á vitnisburð ykkar um sannleikann — gefinn 
frá hjarta til hjarta, ykkar til þeirra.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Íhugið að lesa boðskapinn með fjölskyldunni og ræða 
næstsíðustu málsgreinina, þar sem Eyring forseti ræðir 
um hvernig við getum eflt vitnisburð okkar. Ræðið við 
fjölskylduna um mikilvægi þess að gefa vitnisburð þegar 
fagnaðarerindinu er miðlað. Börnin í fjölskyldunni gætu 
haft gaman að því að leika hvernig hægt er að miðla 
vinum vitnisburði.

ÆSKUFÓLK
Vita hvað segja skal

Ef ykkur finnst þið ekki nægilega fróð um fagnað-
arerindið til að miðla því, geta loforð í eftirfarandi 

ritningargreinum veitt ykkur sjálfstraust: 
„Hefjið upp raust yðar til þessa fólks. Mælið fram 

það sem ég blæs yður í brjóst, og þér þurfið ekki að 
blygðast yðar fyrir mönnum‒ 

Því að yður mun gefið einmitt á þeirri stundu, já,  
á því andartaki, hvað segja skal“ (K&S 100:5–6).

„Hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda 
í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt 
það, sem ég hef sagt yður“ (Jóh 14:26).

Þetta eru dásamleg loforð, en til þess að hljóta 
þau verðum við að gera okkar hlut. Í þessum boð-
skap kennir Eyring forseti okkur: „Búið ykkur undir 
að miðla öðrum [fagnaðarerindinu] með því að fylla 
huga ykkar dag hvern af sannleika fagnaðarerindisins.“ 
Hvað getið þið gert til að fylla huga ykkar af sannleika 
fagnaðarerindisins?

BÖRN
Búa sig undir að miðla

Eyring forseti segir það mikilvægt að fylla huga  
okkar af sannleika fagnaðarerindisins til að búa 

okkur undir að miðla fagnaðarerindinu. Hvað getið  
þið gert til að búa ykkur undir að miðla því?
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Sérstakar þarfir og veitt þjónusta
Lærið efnið í bænarhug 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.

Hvað get ég gert?
1. Leita ég persónulegs innblást-
urs til að vita hvernig bregðast 
á við andlegum og stundlegum 
þörfum hverrar systur sem mér  
er falið að vaka yfir?

2. Hvernig vita systurnar sem 
ég vaki yfir að ég ann þeim og 
fjölskyldu þeirra? 

Frekari upplýsingar má finna á 
reliefsociety.lds.org.
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Trú, fjölskylda, líkn

„Þarfir annarra eru alltaf fyrir 
hendi,“ sagði Thomas S.  

Monson forseti, „og öll getum við 
gert eitthvað öðrum til hjálpar. . . . 
Líf okkar hefur lítinn tilgang, ef  
við týnum okkur ekki í þjónustu  
við aðra.“ 1

Við getum sem heimsóknar-
kennarar þekkt og elskað hverja 
systur af einlægni sem við heim-
sækjum. Sú þjónusta sem við 
veitum verður okkur eðlislæg 
vegna elsku okkar til þeirra  
(sjá Jóh 13:34–35).

Hvernig getum við þekkt and-
legar og stundlegar þarfir systra 
okkar, svo við getum þjónað þeim 
þegar þörf er á? Við eigum sem 
heimsóknarkennarar rétt á inn-
blæstri þegar við biðjumst fyrir 
vegna þeirra sem við heimsækjum.

Reglubundið samband við systur 
okkar er líka mikilvægt. Persónu-
legar heimsóknir, símtöl, hvatningar 
tölvupóstur, að sitja við hlið hennar, 
einlægt hrós, hjálpa henni í kirkju, 
hjálpa henni í veikindum og neyð 
og annars konar þarfleg þjónusta 
gerir okkur kleift að vaka yfir og 
styrkja hver aðra.2

Heimsóknarkennurum er boðið 
að greina frá velferð og sérstökum 
þörfum systranna og þjónustunni 
sem þeim er veitt. Slík greinargerð 
og sú þjónusta sem við veitum  
systrunum gerir okkur kleift að  
vera lærisveinar.3

Úr ritningunum
Jóh 10:14–16; 3 Ne 17:7, 9;  

Moró 6:3–4

Úr sögu okkar
Þjónusta við hver aðra hefur 

alltaf verið kjarni heimsóknar-
kennslunnar. Með stöðugri þjónustu 
stuðlum við að kærleika og vináttu 
sem nær lengra en mánaðarlegar 
heimsóknir. Það er umhyggja okkar 
sem skiptir máli.

„Ég vil biðja systurnar að láta af 
því að hafa áhyggjur af símtali eða 
mánaðarlegum heimsóknum,“ sagði 
Mary Ellen Smoot, þrettándi aðal-
forseti Líknarfélagsins. Hún bauð 
okkur fremur að „helga okkur því 
að endurnæra ljúfar sálir.“ 4

Spencer W. Kimball forseti 
(1895–1985) kenndi: „Mikilvægt er 
að við þjónum hvert öðru í ríkinu.“ 

En að sama skapi sagði hann alla 
þjónustu ekki þurfa að vera hetju-
lega. „Oft eru þjónustuverk okkar 
aðeins einföld hvatning eða . . . 
hjálp við hversdagsleg verk,“ sagði 
hann, „en hve dýrðlegar afleiðingar 
geta komið . . . af fábrotnum og vel 
hugsuðum verkum!“ 5
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