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Þegar jólin koma upp í hugann, verður okkur oft 
hugsað um að gefa og þiggja gjafir. Gjafir geta verið 
hluti af hefð sem við metum mikils en þær geta líka 

dregið úr hátíðleika jólanna og leitt athygli okkar frá því að 
minnast fæðingar frelsarans á innihaldsríkan hátt. 

Af eigin raun veit ég að minnisstæðustu jólin geta verið 
þau sem eru hvað fábrotnust. Gjafir bernsku minnar voru 
vissulega fábrotnar miðað við staðla okkar tíma. Stundum 
fékk ég bætta skyrtu, hanska eða sokka. Ég minnist einna 
sérstakra jóla þegar bróðir minn gaf mér tréhníf sem hann 
hafði sjálfur tálgað.

Það þarf ekki dýrar gjafir til að gera jólin innihalds-
rík. Ég minnist sögu er öldungur Glen L. Rudd sagði en 
hann þjónaði sem meðlimur hinna Sjötíu frá 1987 til 1992. 
Dag einn fyrir jólin fyrir mörgum árum, þegar hann hafði 
umsjón með forðabúri biskups, sagði kirkjuleiðtogi einn 
honum frá nauðstaddri fjölskyldu sem nýlega hafði flutt í 
borgina. Þegar hann heimsótti fjölskylduna í litlu íbúðina 
þeirra, sá hann að þar var ung einstæð móðir með fjögur 
börn, öll yngri en 10 ára.

Fjölskyldan bjó við slíka neyð að móðirin hafði ekki 
efni á að kaupa glaðning eða gjafir fyrir börnin sín þessi 
jól -  og hafði jafnvel ekki ráð á að kaupa tré. Bróðir Rudd 
ræddi við fjölskylduna og komst að því að telpunum litlu 
þremur langaði í dúkku eða tuskudýr. Þegar hann spurði 
sex ára son hennar að því hvað hann langaði í, svaraði 
svangi litli snáðinn: „Mig langar í disk af hafragraut.“

Bróðir Rudd lofaði litla snáðanum hafragraut og kannski 
einhverju meiru. Hann fór síðan í forðabúr biskups og tók 
til matvæli og aðrar vörur til að sjá fyrir brýnustu þörfum 
fjölskyldunnar.

Þennan sama morgun hafði gjafmildur Síðari daga 
heilagur fengið honum 50 dollara „fyrir einhvern nauð-
staddan.“ Bróðir Rudd notaði þann pening og tók með 
sér þrjú barna sinna í jólainnkaup -  og börnin hans völdu 
leikföng fyrir hin nauðstöddu börn.

Eftir að þau höfðu hlaðið bílinn af matvælum, fatnaði, 
gjöfum, jólatré og einhverju skrauti, óku þau heim til 
fjölskyldunnar. Þar hjálpuðu þau móðurinni og börnum 
hennar að setja upp tréð. Þau settu síðan gjafir undir það 
og gáfu litla snáðanum stóran pakka af haframjöli.

Móðirin tárfelldi, börnin fögnuðu og öll sungu þau 
saman jólalag. Þetta kvöld, er Rudd- fjölskyldan kom saman 
við kvöldverðarborðið, færðu þau þakkir fyrir að hafa 
getað glatt aðra fjölskyldu á jólum og gert litlum snáða 
kleift að fá disk af hafragraut.1

Kristur og andi gjafmildi
Íhugið hvernig himneskur faðir heiðrar fæðingu sonar 

síns á einfaldan en þó virðulegan hátt. Á þessari helgu 
nótt birtust englar, ekki einhverjum auðugum, heldur 
fjárhirðum. Barnið Kristur fæddist ekki í glæsihýsi, heldur í 
fjárhúsi. Hann var ekki vafinn silki, heldur reifum.

Einfaldleiki þessara fyrstu jóla vísaði til lífs frelsarans. 

Látið kærleika Krists fylla heiminn

Dieter F. Uchtdorf forseti
annar ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu
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Þótt hann hefði skapað jörðina, verið í ríki hátignar og 
dýrðar, við hægri hönd föðurins, kom hann til jarðarinnar 
sem hjálparvana barn. Líf hans sýndi látlausa göfgi og 
hann gekk um meðal fátækra, sjúkra, sorgmæddra og 
íþyngdra.

Hann kærði sig hvorki um lof né ríkidæmi manna, 
þótt hann væri konungur. Líf hans, orð hans og daglegar 
gjörðir, báru vitni um látlausan en djúpstæðan virðuleika.

Jesús Kristur, sem vissi nákvæmlega hvernig gefa ætti, 
sýndi okkur fyrirmynd gjafmildi. Hann færði þeim samúð 
og huggun sem voru einmanna og sorgum hlaðnir. Hann 
færði þeim ástúð og lækningu sem voru hrjáðir á sál og 
líkama. Hann færði þeim sem voru syndum hlaðnir von, 
fyrirgefningu og endurlausn.

Ef frelsarinn væri meðal okkar nú, myndum við finna 
hann þar sem hann ætíð var -  þjónandi hinum bljúgu, 
sorgmæddu, auðmjúku, nauðstöddu og fátæku í anda. 
Megum við á þessum jólum og ætíð, gefa honum með því 
að elska eins og hann elskaði. Megum við minnast hins 
látlausa virðuleika fæðingar hans, gjafa og lífs. Megum við 
fylla heiminn ljósi elsku hans og lækningarmáttar með 
látlausum góðverkum, kærleika og samúð.

HEIMILDIR
1. Sjá Glen L. Rudd, Pure Religion: The Story of Church Welfare since 

1930 (1995), 352–53; sjá einnig Glen L. Rudd, „A Bowl of Oatmeal,“ 
Church News, 2. des. 2006, 16.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Uchtdorf forseti kennir að okkur beri að gefa líkt og 
frelsarinn gaf. Íhugið að biðja þau sem þið heimsækið 
að skiptast á um að nefna gjöf sem frelsarinn hefur 
gefið þeim og ræða hvernig þau geti notað þá gjöf til 
að þjóna öðrum. Ef til dæmis, einhver þeirra hefur lært 
að syngja, getur hann eða hún farið til nágrannanna 
og sungið fyrir þá jólalög. Þið getið boðist til að krjúpa 

í bæn með þeim sem þið heimsækið og beðið um inn-
blástur til að greina hvaða gjöfum væri hægt að miðla 
öðrum, hvernig og hverjum. Farið eftir þeim innblæstri 
sem þið hljótið.

ÆSKUFÓLK
Læra af öðrum

Uchtdorf forseti talar af eigin raun er hann segir að 
„minnisstæðustu jólin geti verið þau sem eru hvað 

fábrotnust.“ Við getum lært ótal margt af þeim sem 
eldri eru. Margir hinna fullorðnu hafa upplifað styrj-
aldir, atvinnuleysi, sjúkdóma og aðrar raunir. Biðjið eldri 
meðlimi deildar ykkar eða greinar um að segja ykkur frá 
sínum þýðingarmestu jólum. Þið getið skrifað sögurnar 
þeirra. Reynið að læra af sögunum þeirra með því að 
þjóna af meiri einlægni og minnast frelsarans þessi jól. 

BÖRN
Gjafir frá Jesú Kristi

Margir setja upp jólatré til að minnast fæðingar 
Jesú Krists. Sumir setja gjafir fyrir aðra undir tréð. 

Hvaða gjafir hefur frelsarinn gefið ykkur? Teiknið jóla-
tréð ykkar og fimm gjafir undir því. Lesið ritningarversin 
hér að neðan og litið eina gjöf fyrir hvert ritningarvers. 
Þið getið endurgoldið Jesú með þeim gjöfum að hjálpa 
öðrum.

Sálm 33:6

Jóh 14:27

Jóh 15:9

2 Ne 2:8

3 Ne 15:9

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Allur réttur áskilinn. Printed in Germany. Samþykkt á ensku: 6/14. Þýðing samþykkt: 6/14.  
Þýðing á First Presidency Message, December 2014. Icelandic. 10872 190



B O Ð S K A P U R  H E I M S Ó K N A R K E N N A R A ,  D E S E M B E R  2 0 1 4

Trú, fjölskylda, líkn

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

„Frelsarinn er uppspretta 
raunverulegs friðar,“ sagði 

öldungur Quentin L. Cook í Tólf-
postulasveitinni. „Persónulegur 
friður er umbun réttláts lífernis, þrátt 
fyrir erfiðleika lífsins, sökum frið-
þægingar og náðar frelsarans.“ 1 Að 
skilja að Jesús Kristur er Friðarhöfð-
inginn, getur hjálpað okkur að finna 
innri frið og efla trú okkar á hann.

Jesús Kristur sagði: „Þetta hef 
ég talað við yður, svo að þér eigið 
frið í mér. Í heiminum hafið þér 
þrenging. En verið hughraustir. Ég 
hef sigrað heiminn“ ( Jóh 16:33). 
Linda S. Reeves, annar ráðgjafi í 
aðalforsætisráði Líknarfélgasins, 
bar vitni um þennan sannleika og 
sagði: „Drottinn hefur verið mér 
miskunnsamur og gert byrðir mínar 

Hið guðlega hlutverk Jesú Krists: 
Friðarhöfðingi
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.

léttar. Hann hefur gert mér kleift að 
njóta mikils friðar.“ 2

Öldungur Richard G. Scott í 
Tólfpostulasveitinni, kenndi: „Til-
valinn staður fyrir . . . frið er innan 
veggja okkar eigin heimilis, þar sem 
við höfum gert allt sem við getum 
til að hafa Drottin Jesú Kristi að 
miðpunkti.“ 3 

Viðbótarritningargreinar
Jes 9:6; Lúk 2:14; Jóh 14:27; 1 Ne 
13:37; Kenning og sáttmálar 59:23

Úr ritningunum
Jesaja spáði um fæðingu Jesú 

Krists, Friðarhöfðingjans (sjá Jes 9:6). 
Í Ameríku sagði Lamanítinn Samúel 
frá táknum sem yrðu samfara fæð-
ingu Krists fimm árum síðar (sjá Hel 
14:3, 5). Þegar líða tók að spádóms-
deginum, hótuðu hinir vantrúuðu að 
taka alla kristna af lífi, ef þessi tákn 

kæmu ekki fram. Spámaðurinn 
Nefí „ákallaði Drottin heitt allan 
þann dag. Og sjá. Rödd Drottins 
barst honum og sagði: . . . á degi 
komanda kem ég í heiminn“ (3 Ne 
1:12–13). Táknin birtust og með 
fæðingu Krists „öðlaðist fólkið 
aftur frið í landinu“ (vers 23).

Í Betlehem „fæddi [María] son 
sinn frumgetinn, vafði hann reifum 
og lagði hann í jötu“ (Lúk 2:7).
HEIMILDIR
1. Quentin L. Cook, „Personal Peace: The 

Reward of Righteousness,“ Líahóna, maí 
2013, 35.

2. Linda S. Reeves, „Claim the Blessings of 
Your Covenants,“ Líahóna, nóv. 2013, 120.

3. Richard G. Scott, „For Peace at Home,“ 
Líahóna, maí 2013, 29.

Til hugleiðingar
Hvernig færir frelsarinn ykkur frið?
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