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Ég bjó og þjónaði eitt sinn í hverfi þar sem kirkjan vann 
að alifuglaverkefni, sem aðallega var skipað sjálfboða
liðum frá deildum svæðisins. Oftast var verkefnið sjálf

bært og sá forðabúri biskups fyrir þúsundum nýrra eggja og 
hundruðum kílóa af alifuglakjöti. Stundum var það svo að 
sjálboðaliðar alifuglabúskapsins fengu ekki aðeins blöðrur á 
hendur, heldur urðu líka argir í huga og hjarta.

Ég gleymi til að mynda aldrei þegar við komum saman 
með Aronsprestdæmishöfunum til vorhreingerninga á bú
inu. Okkar áhugasami og röski hópur þyrptist að verkefn
inu og á skömmum tíma reyttum við, söfnuðum saman og 
brenndum miklu magni af illgresi og rusli. Við birtuna frá 
bálkestinum borðuðum við pulsur og lofuðum hver annan 
fyrir vel heppnað verk.

Einn galli var þó á gjöf Njarðar. Hávaðinn og eldlogarnir 
hræddu svo hinn viðkvæma stofn 5000 hænsna, að flestar 
þeirra felldu fjaðrir og hættu að verpa. Eftir það umbárum 
við lítið eitt af illgresi, svo hægt væri að framleiða fleiri egg.

Sérhver meðlimur kirkjunnar sem lagt hefur sitt af 
mörkum til hjálpar hinum þurfandi sér ekki eftir því eða 
gleymir þeirri upplifun. Vinnusemi, sparsemi, sjálfsbjörg og 
gjafmildi eru okkur ekki ókunnug.

Við ættum að minnast þess að besta forðabúrið væri að 
hver fjölskylda í kirkjunni hefði matarforða, fatabirgðir og 
aðrar lífsnauðsynjar, væri það mögulegt. Forðabúr Drott
ins felur í sér tíma, hæfileika, hluttekningu, helgað efni og 
fjármuni trúfastra kirkjumeðlima. Þessi úrræði eru biskupi 
aðgengileg til að hjálpa hinum þurfandi.

Við hvetjum eindregið Síðari daga heilaga til að vera 
hófsamir í áætlunum sínum, að lifa sparlega, og að forðast 
óhóflegar eða ónauðsynlegar skuldir. Miklu fleira fólk 
gæti komist í gegnum stormdrifnar öldur efnahagslífs 
síns, ef það ætti sínar birgðir af matvælum og fatnaði og 
væri skuldlaust. Við höfum komist að því margir hafa gert 
þvert á móti: Þeir hafa safnað sér skuldum og eiga engan 
matarforða.

Ég endurtek yfirlýsingu Æðsta forsætisráðsins fyrir 
nokkrum árum:

„Síðari daga heilögum hefur verið ráðlagt um langt 
árabil að búa sig undir mótlæti með því að koma sér upp 
varasjóði. Sé það gert, mun það óumræðilega auka öryggi 
og velferð. Sérhver fjölskylda ber ábyrgð á að sjá fyrir eigin 
þörfum, að svo miklu leyti sem það er hægt.

Við hvetjum ykkur hvar sem þið kunnið að búa í heim
inum að vera búin undir andstreymi með því að hafa góða 
yfirsýn yfir fjármál ykkar. Ég brýni fyrir ykkur að vera hóg
vær í útgjöldum ykkar. Agið ykkur sjálf í innkaupum til að 
forðast skuldir. Greiðið upp skuldir eins fljótt og unnt er og 
losið ykkur undan slíkri ánauð. Leggið smáupphæðir reglu
bundið til hliðar og komið ykkur þannig upp varasjóði.“  1

Erum við undir það búin að takast á við neyðartilvik? 
Höfum við fullkomið verkvit? Erum við hagsýn? Höfum við 
birgðir tiltækar? Erum við hlýðin boðorðum Guðs? Erum 
við móttækileg fyrir kenningum spámanna? Erum við 
reiðubúin að gefa fátækum og þurfandi af eigum okkar? 
Erum við heiðarleg við Drottin?

Erum við undirbúin?

Thomas S. Monson forseti
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Við lifum á ófriðartímum. Oft er framtíðin óviss og því 
er það hagur okkar að búa okkur undir óvissutíma. Þegar 
tími ákvarðana rennur upp, er tími undirbúnings liðinn.

HEIMILDIR
1. Æðsta forsætisráðið, All Is Safely Gathered In: Family Finances (bækl-

ingur, 2007).

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Íhugið þarfir þeirra sem þið heimsækið og reynið að 
finna út hvernig þið getið hjálpað þeim að verða sjálf-
bjarga hvað varðar atvinnu, fjárhag, matarforða eða 
neyðarviðbúnað. Íhugið hvaða verkvit þið getið miðlað 
þeim, svo sem garðyrkju eða fjármálastjórnun, sem 
hjálpar þeim að fara eftir leiðsögn Monsons forseta.

ÆSKUFÓLK
Ég þjónaði aftur
Jaíne Araújo

Dag einn, að loknu þjónustuverkefni, gekk ég fram 
hjá samkomuhúsi okkar og sá tvær systur hreinsa 

bygginguna. Orðin duttu hreinlega út úr mér: „Systur, 
þurfið þið einhverja hjálp?“ Önnur þeirra brosti til mín 
og sagði mig hafa komið tímanlega, því þær stæðu 
einar að þrifunum og væru orðnar lúnar. Hún sagðist 
hafa beðið til Drottins um að hann sendi einhvern til 
hjálpar. Ég gladdist mjög yfir því að vera bænheyrsla 
hennar. Ég hafði nýlokið við að veita öðrum þjónustu 

og var líka lúin, en fylgdi hjartanu og bauðst til að 
þjóna áfram.

Það er boðorð sem af gleði skal framfylgja (sjá K&S 
24:7). Þegar við þráum öllum stundum að þjóna, getum 
við stuðlað að kraftaverkum í lífi fólks. Líf okkar verður 
innihaldsríkara þegar við þjónum. Drottinn elskar okkur 
með sanni, hann hjálpar sérhverju barni sínu og hann 
veitir okkur styrk til að þjóna.
Höfundur býr í Rio Grande do Norte, Brasilíu.

BÖRN
Eruð þið undirbúin?
Svör: Satt, satt, ósatt, satt, ósatt

Monson forseti hefur beðið sérhvert okkar að búa 
okkur undir erfiða tíma og að hjálpa öðrum á 

þeirra erfiðu tímum. Merkið hér við satt eða ósatt til að 
komast að því hvort þið séuð undirbúin!

Ég get alltaf fundið einhvern til að hjálpa. 
Satt □Ósatt □

Ég get sýnt þakklæti fyrir allt sem ég nú þegar hef. 
Satt □Ósatt □

Ég hef enga hæfileika til að miðla öðrum. 
Satt □Ósatt □

Það er góð hugmynd að leggja fyrir til síðari nota. 
Satt □Ósatt □

Ég þarf ný leikföng og föt til að geta glaðst. 
Satt □Ósatt □
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Trú, fjölskylda, líkn

Þetta er hluti boðskapar 
heimsóknarkennslu sem fjallar um líf og 
starf frelsarans.

Loforð Jesú Krists er: „Ekki mun 
ég skilja yður eftir munaðarlausa. 

Ég kem til yðar“ ( Jóh 14:18). Hann 
mun gefa okkur „höfuðdjásn í stað 
ösku, fagnaðarolíu í stað hryggðar“ 
( Jes 61:3). Þar sem Kristur þjáðist 
fyrir okkur öll í friðþægingu sinni 
, mun hann ekki gleyma okkur. 
„Frelsari okkar hefur tekið á sig 
. . . sársauka okkar og sorgir, svo 
hann fái þekkt líðan okkar og vitað 
hvernig best er að liðsinna okkur,“ 
sagði Linda S. Reeves, annar ráðgjafi 
í aðalforsætisráði Líknarfélagsins.1

Vitneskjan um að Kristur muni 
hugga okkur, getur fært okkur frið 
og hvatt okkur til að fylgja fordæmi 
hans með því að þjóna öðrum. 
Thomas S. Monson forseti sagði: 
„Vitneskjan um fagnaðarerindið 
og ást okkar á himneskum föður 
og frelsara okkar, mun hughreysta 

Hið guðlega hlutverk Jesú Krists: 
Huggari
Kynnið ykkur vandlega efnið sem hér er með bæn í huga og reynið að finna út hverju 
best er að miðla. Hvernig getur skilningur á lífi og starfi frelsarans aukið trú ykkar 
á hann og blessað þær konur sem þið vakið yfir með heimsóknarkennslu? Frekari 
upplýsingar eru á reliefsociety.lds.org.

okkur og styðja og færa okkur gleði 
í hjarta, þegar við göngum grand-
vör og höldum boðorðin. Ekkert í 
þessum heimi fær sigrað okkur.“ 2

Úr ritningunum
Jóh 14:18, 23; Alma 7:11–13;  
Kenning og sáttmálar 101:14–16

Úr sögu okkar
Elaine L. Jack, tólfti aðalforseti 

Líknarfélagsins, sagði: „Með heim-
sóknarkennslunni náum við hver til 
annarrar. Hendur fá oft mælt það 
sem orð fá ekki sagt. Hlýtt faðmlag 
tjáir mörg orð. Að hlægja saman 
tengir okkur böndum. Að deila með 
öðrum endurnærir sálina. Við getum 
ekki alltaf létt byrðinni af hinni bág-
stöddu, en við getum lyft henni svo 
hún fái hæglega borið hana.3

Líknarfélagssystur okkar og 
brautryðjendur „fundu andlegan 
styrk í kærleika og hluttekningu 
hver annarrar. . . . Þegar þær gengu 

í gegnum prófraun sjúkdóma og 
dauða, báðu þær í trú hver fyrir 
annarri og hugguðu hver aðra. 
,Kærleikur Guðs streymdi frá 
hjarta til hjarta,’ skrifaði Helen Mar 
Whitney, ,þar til hinum guðlausa 
virtist skorta allan kraft til að kom-
ast upp á milli okkar og Drottins 
og hans miskunnarlausu örvar 
fengu í sumum tilvikum engri 
sorg áorkað.’” 4

HEIMILDIR
1. Linda S. Reeves, „The Lord Has Not 

Forgotten You,“ Ensign eða Líahóna, nóv. 
2012, 120.

2. Thomas S. Monson, „Be of Good Cheer,“ 
Ensign eða Líahóna, maí 2009, 92.

3. Elaine L. Jack, í Daughters in My King-
dom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 119.

4. Daughters in My Kingdom, 34.

Til hugleiðingar

Hvernig veitir það þér huggun að 
vita að Drottinn hefur þig í huga?

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Allur réttur áskilinn. Printed in Germany. Samþykkt á ensku: 6/14. Þýðing samþykkt: 6/14.  
Þýðing á Visiting Teaching Message, September 2014. Icelandic. 10869 190


