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Ég hef notið þeirra forréttinda að sækja marga 
menningarviðburði, sem haldnir hafa verið í 
tengslum við musterisvígslur. Ég hef notið þeirra 

allra og einnig þess síðasta nú í nóvember, sem ég sótti í 
Phoenix, Arisóna, Bandaríkjunum.

Það æskufólk Síðari daga heilagra sem tekur þátt í 
menningarviðburðum er með dásamlegar og minnistæðar 
sýningar. Á síðasta ári í Phoenix, rétt áður en hátíðahöldin 
hófust, sagði ég við þátttakendur: „Þið eruð börn ljóssins.“

Ég vil að allt æskufólk kirkjunnar viti að þau eru börn 
ljóssins. Sem slík, þá er ábyrgð þeirra að vera „eins og 
ljós í heiminum“ (Fil 2:15). Þeim ber skylda til að miðla 
sannleika fagnaðarerindisins. Þau hafa köllun til að vera 
musteris- leiðarljós, sem endurspeglar ljósi fagnaðarerindis-
ins í stöðugt myrkari heimi. Þeim ber skylda til að viðhalda 
ljósi sínu og láta það skína skært.

Til að geta verið „fyrirmynd trúaðra“ (1 Tím 4:12), verðum 
við sjálf að trúa. Við verðum að þróa nauðsynlega trú til að 
standast andlega og miðla öðrum ljósi. Við verðum að rækta 
vitnisburð okkar, uns hann verður lífsins akkeri.

Meðal þess áhrifaríkasta sem við gerum til að þróa og 
iðka þá trú sem við þurfum nú, er að lesa og læra ritning-
arnar og biðjast fyrir oft og stöðugt. Við æskufólkið segi 
ég: Ef þið hafið ekki þegar gert það, takið þá nú þegar að 
venja ykkur á að læra ritningarnar og biðjast fyrir dag-
lega. Komi þetta tvennt ekki til, geta ytri áhrif og stundum 
óvægur raunveruleiki lífsins dregið úr ljósi ykkar eða jafn-
vel slökkt það algjörlega.

Unglingsárin eru ekki auðveld. Þau eru tilvalin ár þar 
sem Satan freistar ykkar og reynir allt hvað hann getur 
til að lokka ykkur af þeim vegi sem leiðir ykkur aftur til 
ykkar himnesku heimkynna. Þegar þið hins vegar lesið 
og biðjið og þjónið og hlýðið, munuð þið fara að þekkja 
betur „ljósið, sem skín í myrkrinu“ (K&S 6:21), fyrirmynd 
og styrk okkar – já, Drottin Jesú Krist. Hann er ljósið sem 
við þurfum að halda á lofti til að hrekja burtu vaxandi 
myrkri (sjá 3 Ne 18:24).

Með máttugan vitnisburð um frelsarann og hið endur-
reista fagnaðarerindi hans, mun ykkur gefast ótakmörkuð 
tækifæri til að láta ljós ykkar skína. Þau umlykja ykkur dag 
hvern, í hvaða aðstæðum sem þið kunnið að vera. Þegar 
þið fylgið fordæmi frelsarans, mun ykkur gefast kostur á 
að vera ljós fyrir þá sem umhverfis eru – hvort sem þeir til-
heyra ykkar eigin fjölskyldu, eru bekkjarfélagar, samstarfs-
fólk, aðeins kunningjar eða hreinlega ókunnugir.

Þegar þið eruð heiminum ljós, mun fólk umhverfis 
skynja sérstakan anda sem laðar það að ykkur og vekur 
löngun til að fylgja fordæmi ykkar.

Ég brýni fyrir foreldrum og leiðtogum æskufólksins að 
hjálpa þeim að standa staðföst fyrir sannleika og réttlæti. 
Hjálpið þeim að ljúka upp á gátt hliði lærdóms, skilnings og 
þjónustu í ríki Guðs. Eflið þeim þrótt til að standast freist-
ingar þessa heims. Innrætið þeim þrá til að ganga í dyggð 
og trú, vera bænheit og líta til himins eftir stöðugri stefnu.

Æskufólkinu vil ég segja að himneskur faðir elskar 
ykkur. Megið þið líka skynja þá elsku sem kirkjuleiðtogar 
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bera til ykkar. Megið þið ávallt hafa þrá til að þjóna 
himneskum föður og syni hans. Megið þið ávallt lifa eftir 
sannleikanum og vera ljós á meðal barna Guðs.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Hugleiðið að ræða við þau sem þið kennið merk-
ingu þess að vera „[barn] ljóssins.“ Hvaða ábyrgð felst 
í því? Þið getið rætt um þau skipti þegar ljósið þeirra 
hefur verið einkar skært og hvað það var sem gerði það 
skært. Hugleiðið að biðja þau að hugsa um ákveðinn 
einstakling, t.d. ungling, samstarfsmanneskju eða ein-
hvern í fjölskyldu þeirra, sem kann að þarfnast aukins 
ljóss. Þið getið síðan beðist fyrir saman um hvernig best 
væri að deila ljósi með þeim einstaklingi.

ÆSKUFÓLK
Leiðarljós

Monson forseti kennir að æskufólk kirkjunnar 
„hafi köllun til að vera musteris- leiðarljós, sem 

endurspeglar ljósi fagnaðarerindisins í stöðugt myrkari 
heimi.“ Hann vísar á nokkrar leiðir til að gera það:

Miðla fagnaðarerindinu
Trúa
Þróa trú
Vera öðrum ljós
Rækta vitnisburð, uns hann verður lífsins akkeri.
Lesa og læra ritningarnar
Biðja oft og stöðugt
Þjóna
Hlýða

Hugleiðið að gefa ykkur einkunn frá 1 upp í 5 á 
öllum þessum sviðum. Séuð þið með lágt skor á ein-
hverjum sviðum, getið þið lært betur viðeigandi efni í 
ritningunum eða fundið það á LDS.org. Þegar þið hafið 
lært efnið, getið þið hugleitt hvernig þið getið eflt 
ykkur á þessum sviðum og sett ykkur markmið um að 
gera það.

BÖRN
Láta ljós okkar skína

Þið eruð börn ljóssins, því þið eruð börn Guðs. Þið 
getið hlotið aukið ljós með því að fylgja frelsara 

okkar, Jesú Kristi. Jesús Kristur og himneskur faðir elska 
ykkur og vilja að þið lýsið öðrum og leiðið þá til Krists. 
Þið getið lýst öðrum með því að vera þið sjálf er þið lifið 
eftir boðorðunum, líkt og að biðjast fyrir og lesa ritn-
ingarnar. Teiknið stjörnur á blað og skrifið hugmyndir 
á þær um hvernig þið getið lýst öðrum sem fordæmi 
Jesú Krists (dæmi: „Fara í kirkju“ eða „hjálpa fjölskyldu 
minni“).
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Þetta er hluti boðskapar 
heimsóknarkennslu sem fjallar um 
eiginleika frelsarans.

Jesú sagði: „En eigi sé yður svo 
farið, heldur sé hinn mesti yðar 

á meðal sem væri hann yngstur og 
foringinn sem þjónn. Því hvort er sá 
meiri, sem situr til borðs, eða hinn, 
sem þjónar? Er það ekki sá sem situr 
til borðs? Samt er ég meðal yðar 
eins og þjónninn“ (Lúk 22:26–27).

„Frelsarinn er æðsta fordæmi 
okkar um kraft auðmýktar og 
undirgefni. Þegar allt kemur til alls, 
þá gerði hann mikilvægasta atburð 
sögunnar að veruleika með því 
að beygja sig undir vilja föðurins. 
Kannski eru einhver helgustu orð 
ritninganna einfaldlega: ‚Verði þó 
ekki minn heldur þinn vilji,‘ (Lúk 
22:42).“ 1

Við keppum ávallt að því að líkjast 
Jesú Kristi sem lærisveinar hans. 
„Hógværð er nauðsynleg til að við 
getum orðið líkari Kristi,“ sagði öld-
ungur Ulisses Soares, af hinum Sjö-
tíu. Án hennar munum við ekki geta 
þroskað með okkur aðrar mikilvægar 
dyggðir. Að vera hógvær er ekki 

Guðlegir eiginleikar Jesú Krists: 
Hógværð og auðmýkt

veikleikamerki, en það þýðir að sýna 
góðvild og gæsku, styrk, hugarró, 
heilbrigt sjálfsöryggi og sjálfsstjórn.“ 2 
Þegar við keppum að því að þroska 
með okkur þennan eiginleika, 
munum við komast að því að „þegar 
við beygjum okkur auðmjúk undir 
vilja föðurins, munum við hljóta kraft 
Guðs – kraft auðmýktar. Í henni felst 
kraftur til að takast á við andstreymi 
lífsins, njóta friðar og vonar og finna 
hjartað svella af vitnisburði og elsku 
til frelsarans Jesú Krists.“ 3

Viðbótarritningagreinar
Matt 26:39; Jóh 5:30; Mósíah 3:19; 
Hel 3:35

Úr ritningunum
Ein ljúfasta og áhrifaríkasta 

stundin í þjónustutíð Krists var 
þegar hann laugaði fætur lærisveina 
sinna. „Hann stóð upp frá máltíð-
inni, lagði af sér yfirhöfnina, tók 
líndúk og batt um sig. Síðan hellti 
hann vatni í mundlaug og tók að 
þvo fætur lærisveinanna og þerra 
með líndúknum, sem hann hafði 
um sig“ ( Jóh 13:4–5).

Þegar frelsarinn framkvæmdi 
þessa helgu athöfn, er líklegt 
að lærisveinar hans hafi fundist 
yfirþyrmandi að Drottinn þeirra 
og meistari krypi frammi fyrir 
þeim og veitti þeim slíka bljúga 
þjónustu. Jesús útskýrði síðan þá 
lexíu sem hann vildi að þeir og 
við lærðum.

„Fyrst ég, sem er herra og 
meistari, hef nú þvegið yður um 
fæturna, þá ber yður einnig að 
þvo hver annars fætur.

Ég hef gefið yður eftirdæmi, að 
þér breytið eins og ég breytti við 
yður“ ( Jóh 13:14–15).
HEIMILDIR
1. Richard C. Edgley, „The Empowerment of 

Humility,“ Liahona, nóv. 2003, 99.
2. Ulisses Soares, „Be Meek and Lowly of 

Heart,“ Liahona, nóv. 2013, 9.
3. Richard C. Edgley, „The Empowerment of 

Humility,“ 99.

© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Allur réttur áskilinn. Printed in Germany. Samþykkt á ensku: 6/15. Þýðing samþykkt: 6/15.  
Þýðing á Visiting Teaching Message, August 2015. Icelandic. 12588 190

Til hugleiðingar

Hvernig getur auðmýkt okkar 
gert okkur kleift að elska líkt og 
frelsarinn gerði?

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  
konur sem þið vakið yfir með heimsóknarkennslu? Frekari upplýsingar má finna  
á reliefsociety.lds.org.

Trú, fjölskylda, líkn




