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Fjölskylda og vinir  
að eilífu

Hvar sem þið búið eigið þið vini sem leita þeirrar 
æðri hamingju sem þið hafið fundið með því 
að lifa eftir hinu endurreista fagnaðarerindi Jesú 

Krists. Þeir geta kannski ekki skilgreint þá hamingju með 
orðum, en fá samt þekkt hana þegar þeir verða vitni að 
henni í lífi ykkar. Mikill áhugi mun vakna hjá þeim fyrir 
því að kynna sér uppruna hamingju ykkar, þegar þeim 
verður ljóst að þið upplifið erfiðleika engu síður en þeir.

Þið hafið upplifað hamingju þegar þið hafið haldið 
boðorð Guðs. Það er hinn fyrirheitni ávöxtur þess að 
lifa eftir fagnaðarerindinu (sjá Mósía 2:41). Við höldum 
ekki boðorð Drottins af trúmennsku til að aðrir sjái það 
en Drottinn er að undirbúa þá, sem greina hamingju 
ykkar, fyrir að hlýða á hin góðu tíðindi um hið endur-
reista fagnaðarerindi.

Ábyrgð og dásamleg tækifæri fylgja þeim blessunum 
sem ykkur hafa verið gefnar. Sem sáttmálslærisveinar 
Jesú Krists, ber ykkur skylda til að sjá til þess að aðrir fái 
tækifæri til að finna aukna hamingju, einkum vinir ykkar 
og fjölskyldumeðlimir.

Drottinn skilgreindi tækifæri ykkar og ábyrgð með 
þessu boði: „Hverjum manni sem fengið hefur aðvörun 
ber að aðvara náunga sinn“ (K&S 88:81).

Drottinn auðveldar ykkur að hlýða þessu boði með 
því að breyta hjarta ykkar, er þið meðtakið og lifið eftir 
fagnaðarerindi Jesú Krists. Af því leiðir að elska ykkar 

til annarra eykst, sem og þrá ykkar til að þeir fái notið 
sömu hamingju og þið hafið upplifað.

Umbreytingu þessa má líka sjá á því hvernig þið takið 
á móti því tækifæri að þjóna í trúboðsstarfi Drottins. 
Fastatrúboðar komast brátt að því að þeir sem sannlega 
hafa snúist til trúar bregðast vel við beiðni þeirra um 
aðstoð við að finna fólk til að kenna. Hinn trúaði þráir 
að vinir og fjölskylda fái notið hamingju með sér.

Þegar deildartrúboðsleiðtogi eða trúboðar biðja um 
nöfn einhverra sem þeir gætu kennt, er það mikið lof 
fyrir ykkur. Þeim er ljóst að vinir ykkar hafa orðið vitni 
að hamingju ykkar og því hafa slíkir vinir verið undir 
það búnir að hlýða á fagnaðarerindið og lifa eftir því. 
Þeir hafa trú á að þið verðið þeim góðir og tryggir vinir, 
er þeir koma í ríkið.

Þið þurfið ekki að óttast að missa vini ykkar er þið 
bjóðið þeim að hitta trúboðana. Ég á vini sem höfnuðu 
trúboðunum, en hafa þó árum saman þakkað mér fyrir 
að bjóða þeim það sem þeir vissu að er mér afar dýr-
mætt. Þið getið eignast eilífa vini með því að færa þeim 
fagnaðarerindið, sem þeir hafa séð að veitir ykkur ham-
ingju. Látið aldrei tækifæri fara forgörðum til að bjóða 
vinum, einkum fjölskyldumeðlimum, að velja að fylgja 
hamingjuáætluninni.

Ekkert tækifæri er æðra hvað þetta boð varðar en í 
musterum kirkjunnar. Þar fær Drottinn veitt þeim áum 
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okkar helgiathafnir sáluhjálpar sem ekki gátu tekið á 
móti þeim í þessu lífi. Þeir líta til ykkar með elsku og í 
von. Drottinn hefur lofað að þeim gefist tækifæri til að 
koma í ríki hans (sjá K&S 137:7–8), og hann hefur vakið 
upp elsku í hjörtum ykkar til þeirra.

Mörg ykkar hafa upplifað gleði í því að gera öðrum 
kleift að taka á móti helgiathöfnum musterisins, á sama 
hátt og þið gerið þegar þið veitið trúboðunum nöfn 
fólks til kennslu. Þið hafið jafnvel upplifað æðri gleði 
við að framkvæma helgiathafnir fyrir áa ykkar. Spá-
manninum Joseph Smith var opinberað að eilíf ham-
ingja okkar væri aðeins möguleg, ef við gerum þessar 
blessanir mögulegar fyrir áa okkar með staðgengils-
helgiathöfnum musterisins (sjá K&S 128:18).

Á jólum snýr hjarta okkar að frelsaranum og 
gleðinni sem fagnaðarerindi hans hefur fært okkur. 
Við sýnum honum þakklæti okkar best með því 
að færa öðrum þessa hamingju. Þakklætið breytist 
í gleði þegar við færum trúboðunum nöfn fólks til 
kennslu og förum með nöfn áa okkar til musterisins. 
Sú staðfesting á þakklæti okkar stuðlar að eilífum 
vinum og fjölskyldum.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Eyring forseti útskýrir að við getum sýnt þakklæti 
fyrir frelsara okkar með því að miðla öðrum fagnaðar
erindinu. Þið getið rætt við þau sem þið kennið,  
um hvernig gjöf fagnaðarerindisins hefur blessað líf 
þeirra. Íhugið að biðja þau að hugsa í bænaranda um 
þá sem þau gætu viljað miðla gjöf fagnaðarerindisins 
og hvernig þau gætu gert það.

BÖRN
Gefið vitnisburð ykkar

Þið gætuð miðlað gjöf fagnaðarerindisins þessi jól 
með því að gefa vini eða nágranna eintak af Mor

mónsbók með árituðum vitnisburði ykkar. Farið eftir 
þessum leiðbeiningum við það verkefni:

1. Fáið einhvern fullorðinn til að hjálpa til við að 
klippa út blað (11½ x 16½ cm).

2. Setjið mynd af ykkur sjálfum—annað hvort teikn
aða mynd eða ljósmynd—efst á blaðið.

3. Ritið vitnisburð ykkar neðan við myndina.
4. Fáið einhvern fullorðin til að hjálpa ykkur að festa 

blaðið á innanverða kápusíðu Mormónsbókar.

ÆSKUFÓLK
Get ég gefið Mormónsbók?
Josh Arnett

Á fyrsta ári mínu á efsta stigi grunnskóla, bauð trú
arskólakennari minn námsbekknum að gefa vini 

utan kirkjunnar eintak af Mormónsbók. Ég þáði boðið, 
þótt ég væri afar óframfærinn.

Það tók mig nokkra daga að telja í mig kjarkinn, en 
loks lét ég af því verða að gefa vinkonu minni, Britny, 
bókina í hádegishléinu og vitnisburð minn. Britny 
þakkaði mér fyrir bókina.

Við lok þessa skólaárs flutti Britny en við héldum 
sambandi. Hún sagði mér frá nýja skólanum sínum og 
hvernig næstum allir vinir hennar væru meðlimir kirkj
unnar en ræddi aldrei við mig um andlega hluti.

Breyting varð þar á áður en ég fór í trúboð mitt. 
Mér bárust skilaboð frá Britny, þar sem hún sagði að 
mín biðu mikil tíðindi: Hún hugðist skírast og vildi 
þakka mér fyrir að vera vinur hennar og sýna gott 
fordæmi.

Guð notaði 15 ára gamlan pilt, með enga trúboðs
reynslu, og leiddi hann til að miðla þeim fagnaðar
erindinu sem hann vissi að myndi taka á móti því. Ég 
veit að með því að hlusta á andann getum við fundið 
fólk umhverfis okkur, sem reiðubúið er að hlýða á hið 
endurreista fagnaðarerindi. Ég veit að ef við hjálpum 
til við að leiða einhvern til Drottins, mun „gleði [okkar] 
verða [mikil] með henni í ríki föður [okkar]!“  
(K&S 18:15).
Höfundur býr í Washington, Bandaríkjunum
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Hið guðlega hlutverk Jesú Krists: 
Hinn eingetni sonur
Kynnið ykkur efnið sem hér er í bænaranda og leitið þess sem miðla á. Hvernig getur 
skilningur á lífi og starfi frelsarans aukið trú ykkar á hann og blessað þær sem þið 
vakið yfir með heimsóknarkennslu? Frekari upplýsingar eru á reliefsociety.lds.org.

Hvað get ég gert?
1. Hvers vegna er mér mikilvægt 
að skilja hlutverk Jesú Krists?

2. Hvernig getur trú okkar aukist 
sem afleiðing af því að halda 
sáttmála okkar?
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Trú, fjölskylda, líkn

Þetta er hluti heimsóknarkennsluboð-
skapar sem fjallar um hlutverk frelsarans. 

Frelsari okkar, Jesús Kristur, er 
nefndur hinn eingetni sonur, því 

hann er sá eini á jörðu sem fæddur 
er af dauðlegri móður og ódauð-
legum föður. Hann erfði guðlegan 
mátt frá Guði, föður sínum. Frá 
móður sinni, Maríu, erfði hann 
dauðleika og var því háður hungri, 
þorsta, þreytu, sársauka og dauða.1

Þar sem Jesús Kristur er hinn 
eingetni föðurins, hafði hann mátt 
til að gefa líf sitt og taka það aftur. 
Ritningarnar kenna að „fyrir frið-
þægingu Krists“ „[verði] upprisan 
[okkar]“ ( Jakob 4:11). Þar lærum 
við líka að alla „mætti reisa . . . upp 
í ódauðleika til eilífs lífs,“ „sem trúa 
munu“ (K&S 29:43).

Þegar okkur fer að skiljast betur 
hvað í því felst fyrir Jesú að vera 
hinn eingetni sonur föðurins, mun 
trú okkar á Krist styrkjast. Öld-
ungur D. Todd Christofferson í 

Tólfpostulasveitinni sagði: „Trú á 
Jesú Krist er sannfæring og full-
vissa um (1) stöðu hans sem hins 
eingetna sonar Guðs, (2) hina 
óendanlegu friðþægingu hans 
og (3) bókstaflega upprisu hans.“ 2 
Nútíma spámenn hafa vitnað um að: 
„[ Jesús Kristur] var . . . hinn eingetni 
sonur í holdinu, frelsari heimsins.“ 3

Úr ritningunum
Jóh 3:16; K&S 20:21–24; HDP Móse 
5:6–9

Úr sögu okkar
Í Nýja testamentinu lesum við 

um konur, nafngreindar og ónafn-
greindar, sem iðkuðu trú á Jesú 
Krist, lærðu kenningar hans og lifðu 
eftir þeim og báru vitni um þjónustu 
hans, kraftaverk og hátign. Þessar 
konur urðu fyrirmyndar lærisveinar 
og mikilvæg vitni í verki sáluhjálpar.

Marta gaf til að mynda öflugan 
vitnisburð um guðleika frelsarans 

með því að segja við hann: „Ég trúi, 
að þú sért Kristur, Guðs sonur, sem 
koma skal í heiminn“ ( Jóh 11:27).

Nokkur fyrstu vitnin um guðleika 
frelsarans voru móðir hans, María 
og frænka hennar, Elísabet. Nokkru 
eftir að engillinn Gabríel hafði vitjað 
Maríu, sótti hún Elísabetu heim. 
Um leið og Elísabet heyrði kveðju 
Maríu, „fylltist [hún] heilögum anda“ 
(Lúk 1:41) og bar vitni um að María 
yrði móðir sonar Guðs.
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