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Þjónusta og eilíft líf

Frelsarinn er fyrirmynd okkar að óeigingjarnri 
þjónustu. Hans fullkomna líf var helgað þjónustu 
við himneskan föður og öll börn föðurins. Hinn 

sameinaði tilgangur föðurins og sonarins er að gefa 
okkur öllum gjöf ódauðleika og blessanir eilífs lífs (sjá 
HDP Móse 1:39).

Við verðum að breytast fyrir tilverknað friðþægingar 
Jesú Krists, til að verða hæf fyrir eilíft líf—endurfæðast 
og hreinsast af synd. Lítil börn, undir átta ára aldri, eru 
þó án syndar og eru endurleyst fyrir friðþæginguna (sjá 
HDP Móse 3:16, 21; Moró 8:10–12).

Við öll, sem höfum náð ábyrgðaraldri, eigum kost á 
dásamlegri áætlun sem gerir okkur kleift að hreinsast 
af synd og búa okkur undir eilíft líf. Sá undirbúningur 
hefst á skírn með valdi prestdæmisins og viðtöku heil-
ags anda. Við verðum síðan að hafa frelsarann ávallt í 
huga og halda boðorðin sem hann hefur gefið okkur.

Benjamín konungur í Mormónsbók sagði fólki sínu 
frá gleðinni sem hlýst af því að finna fyrirgefningu frá 
synd fyrir friðþægingu Jesú Krists. Hann kenndi fólk-
inu síðan, að til þess að varðveita fyrirgefningu syndar, 
yrði það að kenna börnum sínum að þjóna hvert öðru 
og vera eins örlát og hægt væri til að uppfylla stund-
legar og andlegar þarfir samferðafólks síns. (Sjá Mósía 
4:11–16.)

Hann kenndi: „Og sjá. Ég segi yður þetta, til þess að 
þér megið nema visku og komist að raun um að þegar 

þér eruð í þjónustu meðbræðra yðar, eruð þér aðeins í 
þjónustu Guðs yðar“ (Mósía 2:17).

Jesús gekk um og kenndi fagnaðarerindi sitt og gjörði 
gott (sjá Post 10:38). Hann læknaði sjúka. Hann reisti 
upp dauða. Af mætti sínum mettaði hann þúsundir, er 
fólkið var hungrað og án matar (sjá Matt 14:14–21; Jóh 
6:2–13). Eftir upprisu sína, gaf hann nokkrum postula 
sinna mat, er þeir komu að landi af Galelíuvatni (sjá Jóh 
21:12–13). Í Ameríku læknaði hann sjúka og blessaði 
börnin, eitt af öðru (sjá 3 Ne 17:7–9, 21).

Jakob postuli kenndi okkur hvernig þráin til að þjóna 
öðrum á rætur í þakklæti okkar fyrir það sem Drottinn 
hefur gert fyrir okkur:

„En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál 
frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því, sem 
hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll 
verða í verkum sínum. . . .

Hrein og flekklaus guðrækni fyrir Guði og föður er 
þetta, að vitja munaðarlausra og ekkna í þrengingu 
þeirra og varðveita sjálfan sig óflekkaðan af heiminum“ 
( Jakbr 1:25, 27).

Eitt af því sem veitir fullvissu um að þið séuð að 
hreinsast er aukin þrá til að þjóna öðrum fyrir frelsar-
ann. Heimilis- og heimsóknarkennsla verða gleðilegri 
og síður kvaðavinna eða kvöð. Þið upplifið að þið 
bjóðið ykkur oftar fram til sjálfboðastarfs í hverfisskól-
anum eða við að annast fátæka í samfélagi ykkar. Þótt 
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þið kunnið að vera félítil til að gefa þeim sem minna 
hafa, vilduð þið hafa meira, svo þið gætuð gefið meira 
(sjá Mósía 4:24). Þið finnið að þið þráið að þjóna 
börnum ykkar og kenna þeim að þjóna öðrum.

Eftir því sem eðli ykkar breytist, munuð þið finna 
þrá til að þjóna meira án viðurkenningar. Ég veit um 
lærisveina frelsarans sem hafa gefið miklar peningagjafir 
og þjónað mikið, staðráðnir í því að enginn nema Guð 
og börn þeirra hafi vitneskju um það. Guð hefur tekið 
á móti þjónustu þeirra með því að blessa líf þeirra og 
mun blessa þá í hinu komandi eilífa lífi (sjá Matt 6:1–4; 
3 Ne 13:1–4).

Eftir því sem þið hafið haldið boðorðið um að þjóna 
öðrum (sjá Matt 22:39), hafið þið fundið breytingar 
hvað hroka ykkar varðar. Frelsarinn leiðrétti postulana 
sína þegar þeir deildu um það hver væri mestur meðal 
þeirra. Hann sagði:

„Þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því 
einn er leiðtogi yðar, Kristur. 

Sá mesti meðal yðar sé þjónn yðar“ (Matt 23:10–11).
Frelsarinn kenndi okkur hvernig við getum lært 

að þjóna öðrum. Þjónusta hans var fullkomin og við 
þurfum að læra að þjóna líkt og hann lærði það—setn-
ing á setning ofan (sjá K&S 93:12–13). Við getum orðið 
líkari honum með þeirri í þjónustu sem við veitum. Við 
munum biðja af allri þrá hjartans að við megum elska 
óvini okkar líkt og hann elskar þá (sjá Matt 5:43–44; 
Moró 7:48). Þá verðum við að lokum hæf fyrir eilíft líf 
með honum og himneskum föður okkar.

Ég lofa ykkur því að við munum geta þjónað betur 
þegar við fylgjum kenningum og fordæmi frelsarans.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Öldungur M. Russell Ballard í Tólfpostulasveitinni, 
hefur hvatt okkur til að biðja fyrir tækifærum til þjón-
ustu: „Biðjið himneskan föður í morgunbæn ykkar á 
hverjum nýjum degi, að hjálpa ykkur að koma auga 
á tækifæri til að þjóna einu hinna dýrmætu barna 
hans. Nýtið síðan þann dag . . . til að finna einhvern 
sem hjálpa má“ („Be Anxiously Engaged,” Ensign eða 

Líahóna, nóv. 2012, 31). Íhugið að biðja þau sem þið 
kennið að setja sér markmið um að biðjast fyrir hvern 
morgun um tækifæri til að þjóna og vera síðan á verði 
gagnvart þeim yfir daginn. 

ÆSKUFÓLK
Bænarsvarið hennar
Siphilile Khumalo

Kvöld eitt heimsótti mig vinkona sem var í öðrum trú-
arsöfnuði. Yfirleitt læri ég ritningarnar í einrúmi og 

ég hafði þær uppi við þetta kvöld. Mér barst sú hugsun 
að bjóða henni að vera með mér í ritningarnáminu, en 
ég þorði það ekki og tók þess í stað að læra einsömul. 
Mér var ljóst að ég hafði hunsað hvatningu andans. Að 
nokkrum mínútum liðnum, spurði ég varfærnislega: 
„Hefðir þú áhuga á að læra ritningarnar með mér?“ Án 
hiks svaraði vinkona mín: „Já.“

Við lásum síðan í Mormónsbók. Hún spurði mig nokk-
urra spurninga og ég fann handleiðslu andans er ég 
svaraði. Ég bar vitni um sannleiksgildi Mormónsbókar. 
Eftir að ég hafði gert það, sagði hún: „Í allan dag hef ég 
grátið og verið óttaslegin. Rétt áður en þú baðst mig um 
að lesa með þér í ritningunum hafði ég beðið til Guðs 
um hjálp. Mér líður mun betur núna. Þakka þér fyrir.“

Drottinn hafi notað mig sem verkfæri til að þjóna 
einu af hans nauðstöddu börnum og veita því bæn-
heyrslu. Ég veit að innblástur er guðleg leiðsögn frá 
vitrum og dýrðlegum föður. Þegar við virðum óttann að 
vettugi, gerum við honum kleift að staðfesta mátt sinn 
fyrir hlýðni okkar.
Höfundurinn býr í Gauteng, Suður-Afríku.

BÖRN
Leita leiða til að þjóna

Þið getið valið að fylgja Jesú Kristi og þjóna öðrum. 
Teiknið mynd af ykkur sjálfum að þjóna fjöl-

skyldumeðlimi eða vini og setjið myndina þar sem hún 
minnir ykkur dag hvern á að sýna góðvild.
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Trú, fjölskylda, líkn

Þetta er hluti 
heimsóknarkennsluboðskapar sem fjallar 
um líf og starf frelsarans. 

Þegar skilningur okkar eykst á því 
að Jesús Kristur er ljós heimsins, 

munum við efla trú okkar á hann 
og við verðum öðrum ljós. Kristur 
bar vitni um hlutverk sitt sem „hið 
sanna ljós, sem lýsir hverjum manni, 
sem í heiminn kemur“ (K&S 93:2) 
og bauð okkur að „[halda] . . . ljósi 
[hans] á loft, til að það lýsi heim-
inum“ (3 Ne 18:24).

Spámenn okkar hafa líka vitnað 
um ljós Krists. Henry B. Eyring, 
fyrsti ráðgjafi í Æðsta forsætis-
ráðinu, sagði: „Í hvert sinn er þið 
einsetjið ykkur að lifa meira eins og 
frelsarinn gerði, mun vitnisburður 
ykkar styrkjast. Þegar að því kemur 
munuð þið fá að vita sjálfar að hann 
er ljós heimsins. . . . Þið munuð 
endurspegla ljós Krists með lífi 
ykkar.“ 1

Öldungur Quentin L. Cook, í Tólf-
postulasveitinni, sagði um ljós Krists 
og hvernig við getum verið ljós fyrir 
heiminn: „Við þurfum að vernda 
fjölskylduna og vera í fremstu 

Hið guðlega hlutverk Jesú Krists: 
Ljós heimsins
Kynnið ykkur efnið sem hér er í bænaranda og leitið að því 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 má finna á reliefsociety.lds.org.

víglínu með öllu velviljuðu fólki, í 
því að gera allt sem við getum til 
að varðveita ljós, von og siðgæði í 
samfélögum okkar.2

Úr ritningunum
Jóh 8:12;  
Kenning og sáttmálar 50:24; 115:5

Úr sögu okkar

Síðari daga heilagar konur láta 
stöðugt ljós sitt skína.
Á áttugustu hæð í háhýsi í Hong 

Kong, Kína, bjó líkamlega fötluð 
einhleyp systir—hún var sú eina 
í fjölskyldu sinni sem var Síðari 
daga heilög—sér heimili sem var 
himni líkast, þar sem hún og gestir 
hennar gátu skynjað áhrif andans. 
Hún hafði ritningarnar, kennslubók 
Líknarfélagsins og sálmabókina við 
hendina. Hún fór í musterið til að 
framkvæma helgiathafnir fyrir áa 
sína.3

Í Brasilíu ól réttlát móðir upp 
börn sín í ljósi fagnaðarerindis-
ins. Barnafélagssöngvar ómuðu 
um rauðsteinahúsið hennar og 
myndir úr Líahóna af musterum, 

spámönnum Guðs og frelsaranum 
þöktu veggina. Hún og eigin-
maður hennar færðu fórnir til 
þess að verða innsigluð í must-
erinu, svo að börn þeirra gætu 
fæðst í sáttmálanum. Hún bað 
þess ætíð og stöðugt að Drottinn 
hjálpaði sér við að ala börn sín 
upp í ljósi, sannleika og krafti 
fagnaðarerindisins.4
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Hvað get ég gert?
1. Ræðið hvað í því felst að vera 
ljós fyrir heiminn á okkar tíma.

2. Íhugið hvernig það hjálpar 
okkur að standast erfiðleika að 
fylgja ljósi Krists.




