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Endurvekja  
anda jólanna

Fyrir mörgum árum, þegar ég var ungur trúboði, 
var ég kallaður ásamt öðrum til að fara í sjúkra-
hús í Salt Lake City til að veita sjúkum börnum 

blessun. Þegar við komum þangað sáum við jólatré 
skreytt skærum og fallegum ljósum og gjafir vandlega 
pakkaðar undir útbreiddum greinum þess. Við gengum 
síðan eftir göngum þar sem litlir drengir og stúlkur — 
sum hver plástruð á hendi eða fæti og önnur haldin 
kvillum sem voru kannski ekki fljótlæknaðir — heilsuðu 
okkur brosandi.

Ungur, smávaxinn og afar veiklulegur drengur kallaði 
til mín: „Hvað heitirðu?“

Ég sagði honum nafn mitt og hann spurði: „Viltu gefa 
mér blessun?“

Blessunin var veitt og þegar við vorum í þann mund 
að fara frá rúmstæði hans, sagði hann: „Þakka ykkur 
kærlega fyrir.“

Þegar við höfðum tekið fáein skref, heyrði ég hann 
kalla: „Ó, bróðir Monson, gleðileg jól.“ Og um leið færð-
ist breitt bros yfir andlit hans.

Þessi drengur hafði með sér anda jólanna. Ég vona 
að við höfum öll anda jólanna í hjörtum okkar og í lífi 
okkar — ekki aðeins á þessum sérstöku jólum, heldur 
einnig allt árið.

Þegar við höfum með okkur anda jólanna, höfum 
við þann í huga sem fæddist og við nú minnumst með 

jólahaldi. „Yður er í dag frelsari fæddur, sem er Kristur 
Drottinn, í borg Davíðs“ (Lúk 2:11).

Á okkar tíma gegnir andi gjafmildis mikilvægu 
hlutverki í jólahaldinu. Ég velti fyrir mér hvort það væri 
okkur gagnlegt að spyrja okkur sjálf: Hvaða gjafir myndi 
Drottinn vilja að ég gæfi honum eða öðrum á þessum 
dýrmæta tíma ársins?

Má ég leggja til að himneskur faðir myndi vilja að 
hvert okkar gæfi honum og syni hans gjöf hlýðni. Ég 
held að hann myndi líka vilja að við gæfum af okkur 
sjálfum og værum ekki sjálfselsk, ágjörn eða þras-
gjörn, líkt og hinn dýrmæti sonur hans hvetur til í 
Mormónsbók:

„Því að sannlega, sannlega segi ég yður, að sá, sem 
haldinn er anda sundrungar er ekki minn, heldur djöf-
ulsins, . . . og egnir menn til deilna og reiði hver gegn 
öðrum.

Sjá! Það er ekki mín kenning að egna menn til reiði 
hver við annan, heldur er það kenning mín, að slíkt 
skuli afnumið“ (3 Ne 11:29–30).

Á þessari undursamlegu ráðstöfun í fyllingu tímanna, 
veitast okkur ótal tækifæri til að vera kærleiksrík og 
gefa af okkur sjálfum, en þau geta einnig glatast okkur. 
Í dag eru hjörtu sem gleðja má, blíð orð sem segja má, 
góðverk sem vinna má og sálir sem bjarga má.

Einhver sem hafði djúpt innsæi í anda jólanna ritaði:
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Ég er jóla andinn —
Ég kem inn á heimilin snauðu og lýk upp augum  

barnanna fölu, sem af undrun gleðjast.
Ég sefa hina ágjörnu og lýsi upp sálir þeirra.
Ég yngi upp aldna og kveð upp hlátur þeirra dátt.
Ég lífga ævintýrin í hjörtum æskunnar og glæði  

svefninn björtum töfradraumum.
Ég fæ fúsa fætur til að klifra dimma stiga, með fylltar 

körfur, og glæði hjörtun furðu yfir góðsemi heimsins.
Ég fæ hinn týnda til að staldra við á sínum villta, 

skaðlega vegi og senda áfjáðum ástvini glaðning sem 
vekur gleðitár — tár sem hylja svipbrigði harðinda og 
sorgar.

Ég kem í myrka klefa og minni afvegaleiddan mann-
dóm á það sem hefði getað verið og vísa til góðra 
daga sem bíða.

Ég kem blíðlega til hljóðra og þjáðra heimila, og of 
veikar varir til að mæla titra af þakklæti í þögn.

Á ótal vegu fæ ég hinn lúna til að horfa á ástjónu  
Guðs og gleyma um hríð því smáa og vesæla.

Ég er jóla andinn.1

Megum við öll endurnýja anda jólanna — já, anda 
Krists.

HEIMILDIR
1. E. C. Baird, „Christmas Spirit,” í James S. Hewitt, útg., Illustrations 

Unlimited (1988), 81.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Þegar þið miðlið boðskap Monsons forseta með 
fjölskyldunum, ígrundið þá að leggja áherslu á spurn-
inguna sem hann varpaði fram, um það hvaða gjafir 
Drottinn hefði viljað að við gæfum honum og öðrum 
þessi jól. Hvetjið fjölskyldmeðlimi til að skrá hugsanir 
sínar og hugmyndir (eða börn til að teikna myndir) um 

hvernig „við [megum] öll endurnýja anda jólanna — já, 
anda Krists.“

ÆSKUFÓLK
Hið fullkomna aðfangadagkvöld
Jerie S. Jacobs

Á æskuárum mínum var aðfangadagskvöld einn 
af hápunktum ársins. Fjölskylda mín og ég 

bjuggum til pizzu, sungum jólasöngva og komum 
saman til jólahátíðar. Við sungum sálma fjórraddað 
í kór og lékum jólalögin hátt á okkar sérstöku hljóð-
færi. Pabbi lauk alltaf kvöldinu með jólahugvekju sem 
skildi okkur eftir í gleðitárum. Lífið varð ekki betra en á 
aðfangadagskvöldi.

Þegar ég varð aðeins eldri, tók mamma að annast 
ungan nágranna að nafni Kelly. Kelly kom yfir í húsið 
okkar dag hvern eftir skóla, meðan mamma hans, Patty, 
lauk vinnu sinni. Kelly fylgdi mér eftir eins og hvolpur 
— hávær og þurfandi. Mér létti alltaf eftir að Patty sótti 
dóttur sína og friður ríkti á heimilinu að nýju.

Desembermánuð nokkurn varð ég skelfingu lostin 
þegar mamma bauð Patty og Kelly að vera hjá okkur á 
aðfangadagskvöldi. Aðfangadagskvöldið mitt. Mamma 
brosti og fullvissaði mig: „Það mun engu breyta.“ En ég 
vissi betur. Þær myndu borða alla pizzuna okkar. Kelly 
myndi gera gys að söngnum okkar. Ég átti von á versta 
aðgangadagskvöldi sem um gæti.

Þegar aðfangadagskvöldið rann upp komu Patty 
og Kelly til okkar og við ræddum, hlógum og sungum 
saman. Móðir mín hafði rétt fyrir sér. Það var fullkomið. 
Á miðnætti þökkuðu þær fyrir sig og fóru treglega. Ég 
fór í rúmið glöð í hjarta. Ég hafði komist að því að hinn 
sanna gjöf jólanna verður ekki minni við það að deila 
henni með öðrum. Þess í stað verður hún ljúfari og fyllri 
þegar við miðlum henni öðrum.
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Heimsóknarkennslan  
er sáluhjálparstarf
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. Hvernig býr Líknarfélagið  
mig undir blessanir eilífs lífs?

2. Hvað get ég gert til að auka 
trú þeirra sem ég vaki yfir?

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

Heimsóknarkennsla gefur konum 
kost á að vaka yfir og kenna 

hver annarri og styrkja hver aðra 
— hún er sannlega sáluhjálparstarf. 
Með heimsóknarkennslunni veita 
systur þjónustu sem fulltrúar frels-
arans og hjálpa við að búa konur 
undir blessanir eilífs lífs.

„Okkur ber ‚að aðvara, útskýra, 
hvetja og kenna og bjóða [öðrum] 
að koma til Krists‘ (K&S 20:59), líkt 
og Drottinn hefur sagt með opin-
berun,“ sagði Spencer W. Kimball 
forseti (1895–1985). Hann sagði 
líka: „Vitnisburður ykkar er undur-
samlegur miðill.“ 1

Þegar við sem heimsóknar-
kennarar aukum þekkingu okkar 
á sannleika fagnaðarerindisins, 
munu vitnisburðir okkar styrkja 
og efla systur sem búa sig undir 
skírn og staðfestingu. Við hjálpum 
nýjum meðlimum að verða ankeri 
í fagnaðarerindinu. Heimsóknir og 
kærleikur okkar stuðla að því „að 
þeir sem farið hafa afvega komi 
aftur og vermir hjörtu þeirra sem 
kulnaðir eru í fagnaðarerindinu.“ 2 
Og við hvetjum systur til að koma 

til Krists með musterissókn.
„Þið munið bjarga sálum,“ sagði 

Kimball forseti við heimsóknar-
kennara, „og hver veit nema margt 
af okkar góða virka fólki í kirkj-
unni nú, sé virkt vegna þess að þið 
vitjuðuð heimila þess og veittuð því 
nýtt viðhorf, nýja sýn. Þið dróguð 
tjöldin frá. Þið útvíkkuðuð sjón-
deildarhring þeirra. . . .

Þið eruð ekki aðeins að bjarga 
systrunum, heldur hugsanlega líka 
eiginmönnum þeirra og heimilum.“ 3

Úr ritningunum
Kenning og sáttmálar 20:59; 

84:106; 138:56

Úr sögu okkar
Þegar spámaðurinn Joseph 

Smith stofnaði Líknarfélagið, sagði 
hann að konurnar ættu ekki aðeins 
að annast hina fátæku, heldur líka 
að bjarga sálum.  Hann kenndi 
líka að konur í kirkjunni gegndu 
mikilvægu hlutverki í sáluhjálpar-
áætlun himnesks föður.4 Með því 
að fylgja reglunum sem spámað-
urinn Joseph Smith kenndi, getum 

við sem systur í Líknarfélaginu 
starfað saman að því að búa konur 
og fjölskyldur þeirra undir æðstu 
blessanir Guðs.

„Við skulum sýna hvert öðru 
hluttekningu,“ sagði Brigham Young 
forseti (1801–77), „og láta hina 
sterku ala önn fyrir hinum veiku, 
uns sterkir verða, og láta hina sjá-
andi leiða hina blindu, uns þeir taka 
að sjá veginn sjálfir.“ 5

HEIMILDIR
1. Spencer W. Kimball, í Daughters in My  

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 116.

2. Eliza R. Snow, í Daughters in My Kingdom, 83.
3. Spencer W. Kimball, í Daughters in My 

Kingdom, 117.
4. Sjá Joseph Smith, í Daughters in My  

Kingdom, 171–72.
5. Brigham Young, í Daughters in My  

Kingdom, 107.


