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Hraða verkinu

Er ykkur ljóst að hin endurreista kirkja var 98 ára 
gömul áður en stikur hennar urðu 100? Innan 30 ára 
eftir það hafði kirkjan stofnað 100 stikur til viðbótar. 

Aðeins átta árum eftir það voru yfir 300 stikur í kirkjunni. 
Nú eru stikurnar vel yfir 3000.

Af hverju á vöxturinn sér stað á stöðugt meiri hraða? Er 
það vegna þess að við erum þekktari núna? Er það vegna 
þess að við höfum fallegar kapellur?

Það er mikilvægt en ástæða þess að kirkjan vex hraðar 
nú er vegna þess að Drottinn sagði að hún myndi gera 
það. Í Kenningu og sáttmálum segir hann: „Sjá, ég mun 
hraða verki mínu þegar að því kemur.“ 1

Við, sem andabörn okkar himneska föður, vorum send 
til jarðarinnar á þessum tíma, svo við mættum taka þátt í 
að hraða hans mikla verki.

Eftir því sem ég best veit, þá hefur Drottinn aldrei sagt 
að verk hans einskorðaðist við jarðlífið.  Verk hans nær 
öllu heldur yfir eilífðina. Ég trúi að hann sé að hraða verki 
sínu í andaheiminum. Ég trúi líka að Drottinn sé með 
þjónum sínum þar að búa marga anda undir að taka á 
móti fagnaðarerindinu. Starf okkar er að leita að okkar 
dánu, fara síðan í musterið og framkvæma þær helgiat
hafnir sem veita þeim sem handan eru hulunnar sömu 
tækifæri og við höfum.

Allir góðir Síðari daga heilagir í andaheiminum eru 
önnum kafnir, sagði Brigham Young forseti (1801–77). 
„Hvað eru þeir að gera þar? Þeir eru að prédika, stöðugt að 
prédika og greiða okkur veg til að hraða því verki okkar 
að byggja musteri hér og annarsstaðar.“ 2

Ættfræðistarfið er ekki auðvelt. Ég skil áskoranir ykkar 
frá Skandinavíu.  Afi minn, sem var frá Svíþjóð,  hét til að 
mynda Nels Monson, en faðir hans hét alls ekki Monson, 
heldur Mons Okeson.  Faðir Mons hét Oke Pederson og 
faðir hans hét Peter Monson—og þar er Monson nafnið 
komið aftur.

Drottinn væntir þess að ég og þið vinnum af kostgæfni 
að ættfræði okkar.  Ég held að við verðum að gæta þess 
fyrst og fremst að hafa anda himnesks föður með okkur, ef 
við viljum vinna starf okkar af kostgæfni. Þegar við erum 
jafn réttlát og við vitum að við eigum að vera, mun hann 
gera okkur kleift að hljóta allar þær blessanir sem við sæk
jumst eftir af einlægni og kostgæfni.

Við munum gera mistök, en ekkert okkar getur orðið 
vel að sér í ættfræði án þess að vera fyrst byrjandi. Við 
verðum því að skella okkur í verkið og gera ráð fyrir 
einhverri áskorun.  Þetta er ekki auðvelt verk, en Drottinn 
hefur falið ykkur það og falið mér það.

Þegar þið vinnið að ættfræði, munu hindranir verða 
í vegi ykkar og þið segið við ykkur sjálf: „Ég get ekkert 
meira gert.“ Þegar að því kemur, krjúpið þá og biðjið 
Drottin að opna ykkur leið og hann mun opna ykkur leið. 
Ég ber vitni um að það er sannleikur.

Himneskur faðir elskar börnin sín í andaheiminum, 
engu síður en hann elskar ykkur og mig. Spámaðurinn 
Joseph Smith sagði um endurlausnarverk fyrir okkar dánu: 
„Nú þegar hinum mikla tilgangi Guðs er hraðað til að full
vinna verkið, og það sem spámennirnir hafa talað um er 
að uppfyllast, þegar ríki Guðs er komið á fót á jörðinni, og 
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hin forna regla er endurreist, hefur Drottinn staðfest fyrir 
okkur þessa skyldu og forréttindi.“ 3

Um þá áa okkar sem dáið hafa án þess að þekkja 
fagnaðarerindið, sagði Joseph F. Smith (1838– 1918): „Með 
starfi okkar í þeirra þágu losna af þeim hlekkir ánauðar, 
myrkrið hverfur frá þeim, ljósið tekur að streyma til þeirra, 
og í andaheiminum verður þeim gjört kunnugt um verk 
það sem niðjar þeirra hafa unnið í þágu þeirra. Hinir látnu 
munu því gleðjast með ykkur er þið framfylgið þessum 
skyldum ykkar.“ 4

Það eru ótal milljónir andabarna okkar himneska föður 
sem höfðu aldrei  heyrt getið um nafn Krists áður en þau 
dóu og fóru í andaheiminn. Nú hafa þau verið frædd um 
fagnaðarerindið og bíða þess dags er við  munum vinna 
það undirbúningsverk, sem nauðsynlegt er til að opna 
leiðina svo við getum farið í hús Drottins til að framkvæma 
fyrir þau það verk sem þau geta ekki framkvæmt sjálf.

Bræður mínir og systur, ég ber vitni um að Drottinn 
mun blessa okkur er við meðtökum og tökumst á við 
þessa áskorun.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Rifjið upp einhverja góða sögu úr ættarsögu ykkar 
og miðlið henni til þeirra sem þið kennið. Þið getið 
notað spurningarnar í barnahluta Boðskapar Æðsta 
forsætisráðsins til að hvetja þá sem þið heimsækið til 
að miðla sögum sínum. Íhugið að lesa Kenningu og sátt
mála 128:15 og ræðið mikilvægi þess að framkvæma 
helgiathafnir musterisins í þágu áa okkar.

HEIMILDIR
 1. Kenning og sáttmálar 88:73.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 280.
 3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 408/9?.
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 247.

UNGLINGAR
Gæti ég haft gaman að 
skráningarstarfi?
Emma Abril Toledo Cisneros

Ég tók þátt í því markmiði stikunnar okkar að skrá 
50.000 nöfn.  Í fyrstu var það erfitt. Stundum kom 

það fyrir að hinar handskrifuðu heimildir sem ég sótti á 
netinu voru erfiðar aflestrar og stundum vildi ég leiða 
þær hjá mér og sækja aðrar. Þá varð mér ljóst að ef allir 
gerðu það, yrðu þær heimildir síðastar.  Ég sá fyrir mér 
margar raðir fólks bíðandi í andaheiminum og ákvað 
því að halda áfram að reyna að lesa nöfnin og afrita 
þau hnökralaust.

Mér lærðist að elska þetta fólk. Ég skildi að það 
þarfnaðist sannlega hjálpar og að við værum líka háð 
hjálp þeirra. Ég fór að skilja betur að hin fullkomna 
áætlun himnesks föður gerir ráð fyrir öllum. Þegar við 
fylgjum innblæstri og leiðsögn hans útvöldu leiðtoga, 
munum við skynja miskunn hans og óendanlega elsku.

Skráningarstarfið hefur verið mér yndisleg reynsla. 
Mér lærðist að meta og elska margt varðandi ættfræði
starfið. Ég hlaut líka dýrmætar gjafir  frá Drottni er ég 
hlýddi því að vinna að hinu einfalda skráningarstarfi. 
Höfundurinn býr í Veracruz, Mexíkó

BÖRN
Þekkið sögurnar ykkar

Foreldrar ykkar og afar ykkar og ömmur hafa upplifað 
mörg ævintýrin—sum sem þið hafið enga vitneskju 

um! Sumar sögur þeirra fá ykkur til að hlæja og geta 
hjálpað ykkur að trúa á himneskan föður. Feimnin getur 
hinsvegar stundum hrjáð hina fullorðnu. Notið þessar 
spurningar til að hjálpa þeim að muna eftir einhverjum 
góðum sögum og skrifið svör þeirra eða teiknið mynd 
af þeim.

1. Segðu mér frá þremur gleðilegustu minningunum 
þínum.

2. Hver er þín neyðarlegasta upplifun?
3. Segðu mér frá fæðingardegi mínum.
4. Hvað fannst þér skemmtilegt að gera þegar þú 

varst barn?
5. Hvernig hlaust þú vitnisburð um fagnaðarerindið?
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Trú, fjölskylda, líkn

Þetta er hluti heimsóknarkennsluboðska- 
par sem fjallar um líf og starf frelsarans.

Þegar við þjónum öðrum, verðum 
við sannir fylgjendur Jesú Krists, 

sem var okkur til eftirbreytni. 
Thomas S. Monson forseti sagði: 
„Við erum umkringd þeim sem 
þarfnast aðstoðar okkar . . . Við 
erum hendur Drottins hér á jörðinni, 
undir tilskipun um að þjóna og lyfta 
börnum hans.“ 1

Linda K. Burton, aðalforseti Líkn
arfélagsins, sagði: „Með æfingunni 
getum við öll orðið líkari frelsar
anum þegar við þjónum börnum 
Guðs. Til að hjálpa okkur að [þjóna 
hvert öðru] betur, vil ég benda 
á fimm orð til að muna: ‚Fylgjast 
fyrst með, síðan þjóna.‘ . . .Þegar 
við gerum svo, erum við að halda 
sáttmála okkar og þjónusta okkar, 
eins og þjónusta Monson forseta, 
mun bera vitni um lærisveinsstöðu 
okkar.“ 2

Við getum beðist fyrir hvern 
morgun um að við áttum okkur 
á því hvernig við getum þjónað 
öðrum. „Himneskur faðir mun 
leiðbeina ykkur og englar munu 

Hið guðlega hlutverk  
Jesú Krists: Þjónusta
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 eru á reliefsociety.lds.org.

aðstoða ykkur,“ sagði David L. 
Beck, aðalforseti Piltafélagsins. „Þið 
munuð hljóta kraft til að blessa og 
bjarga sálum.“ 3

Úr ritningunum
Matt 20:25–28; 1 Ne 11:27–28;  
3 Ne 28:18

Úr sögu okkar
Á aðalráðstefnu í október 1856, 

tilkynnti Brigham Young forseti 
(1801–77) að handvagna braut
ryðjendurnir væru enn á leið yfir 
slétturnar og að allir þyrftu án 
tafar að safna saman birgðum fyrir 
þá. Lucy Meserve Smith ritaði að 
konurnar hefðu „farið úr undirpils
unum, sokkunum og öllu því sem 
þær gátu verið án, einmitt þarna í 
Laufskálanum og hrúgað því upp í 
vagnana.“

Þegar nauðstöddu brautryðjendur 
tóku að streyma til Salt Lake City, 
ritaði Lucy: „Ég fylltist meiri gleði 
og ánægju yfir þessu verkefni en 
ég hafði nokkru sinni upplifað yfir 
öðrum verkefnum lífs míns, þetta 
var einróma tilfinning. Ég þurfi ekki 

annað en að fara í verslun og 
gera þarfir mínar þar kunnar. Ef 
ég þurfti efni, fékk ég það sem 
ég þurfti án þess að greiða fyrir 
það.“  4

George Albert Smith forseti 
(1870–1951) sagði um þjónustu 
við aðra: „Okkar eilífa hamingja 
verður í samræmi við það hvernig 
við höfum helgað okkur því að 
hjálpa öðrum.“ 5

Til hugleiðingar
1. Hvernig getum við orðið 
verkfæri í höndum Drottins með 
hjálp bænarinnar?

2. Hvernig getur þjónusta við 
aðra hjálpað okkur að halda 
sáttmála okkar?

HEIMILDIR
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Someone Today?“ Líahóna, nóv. 2009, 86.
2. Linda K. Burton, „First Observe, Then Serve,“ 

Líahóna, nóv. 2012, 78, 80.
3. David L. Beck, „Your Sacred Duty to 

Minister,“ Líahóna, maí 2013, 56.
4. Lucy Meserve Smith, í Daughters in My King-

dom: The History and Work of Relief Society 
(2011), 36–37.

5. George Albert Smith, í Daughters in My 
Kingdom, 77.
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