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Bráðum koma enn ein jólin og nýtt ár rennur í 
garð. Það virðist sem í gær að við minntumst 
fæðingar frelsarans síðast og settum markmið 

um að gera betur. 
Var eitt markmiða okkar þetta árið að gefa frelsara okkar 

meiri tíma og athygli? Hversu vel sem okkur kann að hafa 
tekist að ná slíku markmiði fram að þessu, er ég samt viss 
um að við óskum öll að gera enn betur. Á þessum jólum 
er tilvalið að endurmeta og endurnýja átak okkar.

Í okkar annasama lífi, þar sem svo margt kallar á athygli 
okkar, er mikilvægt að við tökum meðvitaða og einbeitta 
ákvörðun um að færa Krist inn í líf okkar og inn á heimili 
okkar. Mikilvægt er að við, líkt og vitringarnir þrír gerðu, 
horfum einbeitt á stjörnuna hans og „[veitum] honum 
lotningu.“ 1

 Boðskapurinn frá Jesú hefur verið hinn sami fyrir 
kynslóðir allra tíma. Á strönd Galíleuvatns sagði hann við 
Pétur og Andrés: „Fylgið mér.“ 2 Til Filippusar barst þetta 
ákall: „Fylgið mér.“ 3 Til Levítans, sem sat við tollheimtuna, 
barst þetta ákall: „Fylgið mér.“ 4 Og ef við aðeins viljum 
hlusta, berst þetta sama ákall til okkar allra: „Fylgið mér.“ 5 

Þegar við fylgjum í fótspor hans í dag og líkjum eftir 
honum, mun okkur gefast kostur á að blessa aðra. Jesús 
býður að við gefum af okkur sjálfum: „Sjá, Drottinn krefst 
hjartans og viljugs huga.“ 6

Er það einhver sem þú ættir að veita þjónustu á þessum 
jólum? Er það einhver sem bíður eftir heimsókn þinni?

Fyrir mörgum árum fór ég í jólaheimsókn til aldr-
aðrar ekkju. Á meðan ég var þar, hringdi dyrabjallan. 
Þar var kominn mjög önnum kafinn og þekktur læknir. 
Ekki hafði verið kallað á hann; það var fremur, að hann 
hafði fundið hjá sér löngun til að heimsækja sjúkling 
sem var einmana.

Á þessum tíma, leita hjörtu þeirra sem einmana eru út 
á við og þeir þrá að fá jólaheimsókn. Ein jólin, þegar ég 
heimsótti dvalarheimili , sat ég á tali við fimm eldri konur, 
og sú elsta var 101 árs gömul. Hún var blind, en þekkti 
samt rödd mína.

„Biskup, þú ert svolítið seinn þetta árið!“ sagði hún. 
„Ég hélt þú ætlaðir aldrei að koma.“

Við áttum dásamlega stund saman. Einn sjúklingur-
inn horfði, á hinn bóginn, löngunarfullum augum út um 
gluggann og endurtók hvað eftir annað: „Ég veit að dreng-
urinn minn mun koma að hitta mig í dag.“ Ég velti fyrir 
mér hvort hann kæmi, því að á öðrum jólum hafði hann 
ekki haft samband.

Enn gefst tími á þessu ári til að rétta hjálparhönd, 
sýna kærleika og vera fús í anda – með öðrum orðum, að 
fylgja fordæmi frelsarans og þjóna að hans vilja. Þegar við 
þjónum honum, fer tækifæri okkar ekki forgörðum, líkt 
og hjá gestgjafanum til forna,7 til að gefa honum tíma og 
helga honum hjarta okkar.

Fáum við skilið hið dásamlega loforð sem fólst í boð-
skap engilsins sem gefinn var fjárhirðunum úti í haga: 
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„Ég boða yður mikinn fögnuð. . . . Yður er í dag frelsari 
fæddur, . . . Kristur, Drottinn.“ 8

Þegar við skiptumst á gjöfum á jólum, ættum við að 
muna af þakklæti eftir æðstu gjöf allra gjafa og veita henni 
viðtöku – sem er gjöf frelsara okkar og lausnara, svo við 
hljótum eilíft líf.

„Því að hvað gagnar það manninum, ef gjöf er honum 
gefin og hann veitir gjöfinni ekki viðtöku? Sjá, hann gleðst 
ekki yfir því, sem honum er gefið, né heldur gleðst sá, sem 
gjöfina gefur.“ 9

Megum við fylgja og þjóna honum, heiðra hann og 
veita gjöfum hans viðtöku, svo við getum, líkt og faðir Lehí, 
fundið „elskandi [arma] hans umlykja [okkur] að eilífu.“ 10

HEIMILDIR
1. Matt 2:2.
2. Matt 4:19.
3. Jóh 1:43.
4. Matt 9:9.
5. Kenning og sáttmálar 38:22.
6. Kenning og sáttmálar 64:34.
7. Sjá Lúk 2:7.
8. Lúk 2:10- 11.
9. Kenning og sáttmálar 88:33.
10. 2 Ne 1:15.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Monson forseti býður að „við tökum meðvitaða 
og einbeitta ákvörðun um að færa Krist inn í líf okkar 
og inn á heimili okkar.“ Íhugið að ræða ræða við þau 
sem þið kennið um hvernig þau geti framfylgt þessari 
ákvörðun sem einstaklingar og fjölskylda. Þið getið 
íhugað að biðja þau að hugsa um ákveðinn einstakl-
ing eða fjölskyldu sem þau geta heimsótt eða þjónað 
á þessum jólum. „Enn gefst tími á þessu ári til að rétta 
hjálparhönd, sýna kærleika og vera fús í anda.“

ÆSKUFÓLK
Hvernig þjóna má á jólum

Monson gefur sér tíma til að heimsækja hina 
öldruðu og þá sem eru á dvalarheimilum, einkum 

á jólum. Hann benti á að þeir sem fengju heimsóknir 
yrðu glaðir, á sama tíma og aðrir biðu eftir heim-
sóknum án þess að fá þær. Sumir bíða eftir að einhver 
heimsæki þá – kannski getur þú verið sá sem uppfyllir 
vonir þeirra.

Hér eru nokkrar hugmyndir um það hvað hægt er 
að gera til að tryggja að enginn verði einmana þessi 
jól. Þið getið íhugað enn fleiri leiðir til að ná til annarra 
í samfélagi ykkar þessi jól. „Er einhver sem bíður eftir 
heimsókn þinni?“

•  Búið til jólakort og sendið þau trúboðum og ein-
hleypum og öldruðum meðlimum í deild ykkar 
eða grein.

•  Bjóðið ykkur fram til sjálfboðaliðastarfs hjá 
samfélagsstofnun. 

•  Gefið vinum ykkar og samferðafólki Mormónsbók 
sem jólagjöf.

•  Heimsækið aldraða í deild ykkar eða fjölskyldu.
•  Búið til eitthvað góðgæti fyrir nágranna ykkar.

BÖRN
Fylgja ljósinu

Eftir að Jesús fæddist, færðu vitringar honum gjafir. 
Þeir fylgdu nýrri bjartri stjörnu á himnum til að leita 

hans. Hvaða gjafir getur þú fært Jesú þessi jól?
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Þetta er hluti boðskapar heimsókn-
arkennslu sem fjallar um eiginleika 
frelsarans.

„Í ritningunum táknar samúð 
beinlínis ‚að þjást með‘.“ Merk-

ing hennar er líka að sýna öðrum 
hluttekningu, vorkunnsemi og 
miskunn.“ 1

„Jesús sýndi okkur mörg dæmi 
um samúð og umhyggju,“ sagði 
Thomas S. Monson forseti. Má þar 
nefna sjúka manninn við Betesda-
laugina; konuna sem staðin var að 
hórdómi; konuna við Jakobsbrunn-
inn; dóttur Jaírusar; Lasarus, bróður 
Maríu og Mörtu – öll voru þau dæmi 
um hinn særða á veginum til Jeríkó. 
Öll þörfnuðust þau hjálpar.

„Við hinn sjúka við Betesdalaug-
ina, sagði Jesús: ‚Statt upp, tak rekkju 
þína og gakk!‘ Syndugu konunni 
veitti hann þessa leiðsögn: ‚Far þú. 
Syndga ekki framar.‘ Henni til hjálpar, 
sem kom til að ná í vatnið, veitti 
hann uppsprettu vatns sem ‚streymir 
fram til eilífs lífs‘. Hinni látnu dóttur 
Jaírusar bauð hann: ‚Stúlka litla, ég 
segi þér, rís upp!‘ Hinum grafna 
Lasarusi bauð hann: ‚Kom út!‘

Guðlegir eiginleikar Jesú Krists: 
Samúð og gæska

Frelsarinn hefur ávallt sýnt ótak-
markaða umhyggju. Ljúkum upp 
hjörtum okkar, svo að hann – hið 
lifandi dæmi um einlæga samúð – 
geti haft áhrif á það.“ 2

Viðbótarritningagreinar
Sálm 145:8; Sak 7:9; 1 Pét 3:8;  
Mósía 15:1, 9; 3 Ne 17:5–7

Úr ritningunum
„ Ég og eiginmaður minn krupum 

við hlið 17 ára dóttur okkar og 
sárbáðum um að lífi hennar yrði 
þyrmt,“ sagði Linda S. Reeves, annar 
ráðgjafi í aðalforsætisráði Líknarfé-
lagsins. „Svarið var nei, en . . . Við 
höfum lært . . . að . . . [frelsarinn] 
hefur samúð með okkur í sorg 
okkar.“ 3

„Ein af mínum uppáhalds sögum 
úr lífi frelsarans er sagan um Lasarus. 
Ritningarnar segja okkur: ‚Jesús elsk-
aði Mörtu, . . . systur hennar [Maríu] 
og Lasarus [bróður þeirra].‘“ 4 Þegar 
Lasarus veiktist, voru skilaboð send 
til Jesú, en er hann kom á staðinn 
var Lasarus þegar dáinn. María hljóp 
til Jesú, féll að fótum hans og grét. 

Þegar Jesús sá Maríu gráta, „komst 
hann við í anda og . . . grét“ ( Jóh 
11:33, 35).

„Þetta er okkar ábyrgð. Við 
þurfum sjálf að skynja og sjá og 
síðan að hjálpa öllum börnum 
himnesks föður að skynja og sjá 
og vita að frelsarinn hefur ekki 
aðeins tekið á sig allar okkar 
syndir, heldur líka sársauka okkar, 
þjáningar og raunir, svo að hann 
þekki líðan okkar og fái liðsinnt 
okkur.“ 5

HEIMILDIR
1. Leiðarvísir að ritningunum, „Samúð.“
2. Thomas S. Monson, „The Gift of 

Compassion,“ Liahona, mars 2007, 4–5, 8.
3. Linda S. Reeves, „The Lord Has Not 

Forgotten You,“ Liahona, nóv. 2012, 120.
4. Linda S. Reeves, „The Lord Has Not 

Forgotten You,“ 118.
5. Linda S. Reeves, „The Lord Has Not 

Forgotten You,“ 120.
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Til hugleiðingar

Hver gæti notið blessunar af 
samúð þinni?

Kynnið ykkur efnið sem hér er, í bænaranda og leitið að því sem miðla á. Hvernig getur 
skilningur á guðlegum eiginleikum 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


