
Tilkynning

Dagsetning: 28- 10- 2016

Til: Aðalvaldhafa og eftirtaldra leiðtoga í 
íslenskumælandi einingum: Svæðishafa sjötíu; 
stikuforseta, trúboðsforseta og umdæmisforseta og 
musterisforseta; biskupa og greinarforseta

Frá: Prestdæmis-  og fjölskyldudeild (801- 240- 2328)

Efni: Ritningar á íslensku – prentun

Uppfærð útgáfa af Þrennunni, með Mormónsbók, hefur nú verið prentuð á 
íslensku og er fáanleg á dreifingarstöðvum og á netinu á store.lds.org. Meðfylgjandi 
dreifiblöð eru til að auðvelda einstaklingum og fjölskyldum að panta þetta efni.

Ekki er ætlast til þess að meðlimir verði sér úti um nýjar ritningar vegna þessarar 
uppfærðu útgáfu.
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Nú fáanleg
ÞRENNAN  
SAMSETNING  
RITNINGANNA

Okkur er ánægja að því að tilkynna um uppfærða 
útgáfu íslensku ritninganna.
Þegar meðlimir læra og kenna ritningarnar í 
 bænaranda, mun vitnisburður þeirra styrkjast og  
þeir munu njóta aukinnar leiðsagnar í daglegu lífi.

–Æðsta forsætisráðið

PRENTUÐ 
ÚTGÁFA

Pöntunar- leiðbeiningar á bakhlið



TRÚARATRIÐI
KIRKJU JESÚ KRISTS HINNA SÍÐARI DAGA HEILÖGU

1 Vér trúum á Guð, hinn eilífa föður, og á son hans, Jesú Krist, 
og á heilagan anda.

2 Vér trúum, að mönnum verði refsað fyrir eigin syndir, en 
ekki fyrir brot Adams.

3 Vér trúum, að fyrir friðþægingu Krists geti allir menn 
orðið hólpnir með hlýðni við lögmál og helgiathafnir 
fagnaðarerindisins.

4 Vér trúum, að frumreglur og helgiathafnir fagnaðarerind-
isins séu: Í fyrsta lagi trú á Drottin Jesú Krist; í öðru lagi iðrun; 
í þriðja lagi skírn með niðurdýfingu til fyrirgefningar synda; 
í fjórða lagi handayfirlagning til veitingar á gjöf heilags anda.

5 Vér trúum, að maður verði að vera kallaður af Guði með 
spádómi og með handayfirlagningu þeirra sem vald hafa, til 
að prédika fagnaðarerindið og framkvæma helgiathafnir þess.

6 Vér höfum trú á sama skipulagi og var í frumkirkjunni, 
þ.e. postulum, spámönnum, hirðum, fræðurum, guðspjalla-
mönnum og svo framvegis.

7 Vér höfum trú á gjöf til að tala tungum, gjöf spádóma, opin-
berana, sýna, lækninga, túlkunar tungna og svo framvegis.

8 Vér trúum, að Biblían sé orð Guðs, að svo miklu leyti 
sem hún er rétt þýdd. Vér trúum einnig, að Mormónsbók 
sé orð Guðs.

9 Vér trúum öllu, sem Guð hefur opinberað, öllu, sem hann 
nú opinberar, og vér trúum að hann muni enn opinbera margt 
stórfenglegt og mikilvægt varðandi Guðs ríki.

10 Vér höfum trú á hinni raunverulegu samansöfnun Ísr-
aels og endurreisn hinna tíu kynkvísla; að Síon (Nýja Jerú-
salem) verði reist á meginlandi Ameríku, að Kristur muni 
sjálfur ríkja hér á jörðu og að jörðin verði endurnýjuð og 
hljóti paradísardýrð sína.

11 Vér krefjumst þeirra réttinda að fá að tilbiðja almáttugan 
Guð, eftir því sem eigin samviska býður, og viðurkennum 
sömu réttindi til handa öllum mönnum. Lofum þeim að til-
biðja, hvernig, hvar eða hvað, sem þeim þóknast.

12 Vér höfum trú á að lúta konungum, forsetum, stjórnend-
um og yfirvöldum með því að hlýða lögunum, virða þau og 
styðja.

13 Vér trúum, að vér eigum að vera heiðvirð, sönn, skírlíf, 
góðgjörn, dyggðug og gjöra öllum mönnum gott. Vér getum 
í sannleika sagt, að vér förum eftir áminningu Páls: Vér trúum 
öllu, vér vonum allt, vér höfum staðist margt og vér vonumst 
til þess að geta staðist allt. Sé eitthvað dyggðugt, fagurt, háleitt 
eða lofsvert, þá sækjumst vér eftir því.

Joseph Smith.

Annað

RITNINGAÞRENNAN Á ÍSLENSKU
Ekki er ætlast til þess að meðlimir verði sér úti um nýjar ritningar vegna þessarar uppfærðu útgáfu.
–Æðsta forsætisráðið

Efnisinnihald
• Mormónsbók, Kenning og sáttmálar og Hin dýrmæta perla.
• Kapítulasamantekt, neðanmálsgreinar og tilvísanir allra 

helgiritanna.
• Atriðaskrá Leiðarvísis að ritningunum

• Tímatal fornra ritninga
• Samræmi guðspjallanna
• Úrval úr þýðingu Josephs Smith á Biblíunni
• Biblíu-  og kirkjusögukort og ljósmyndir í lit
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Ritningaþrennan

Pöntunarferlið
Netið: store.lds.org
Sími: 1- 800- 537- 5971
Netfang: help@store.lds.org

Öll verð eru háð breytingum

Svört kilja
Verð: € 4.60
Birgðanúmer: 
59016 190

Trúaratriðin
8.5 x 11”
Verð: € 0.25
Birgðanúmer:  
64370 190

Leðurlíki
Svört óárituð
Verð: € 18.40
Birgðanúmer: 83801 190

Mormónsbók
Blá kilja
Verð: € 2.30
Birgðanúmer: 
59012 190

BLESSUN BRAUÐSINS

Ó Guð, eilífi faðir.  
Í nafni sonar þíns, Jesú Krists,  
biðjum vér þig að blessa og helga þetta brauð  
fyrir sálir allra, er þess neyta;  
að þau neyti þess til minningar um líkama sonar þíns  
og vitni fyrir þér, ó Guð, eilífi faðir,  
að þau séu fús til að taka á sig nafn sonar þíns  
og hafa hann ávallt í huga  
og halda boðorð hans, sem hann hefur gefið þeim,  
svo að andi hans sé ætíð með þeim.  
Amen.

Sakramentis-
bænaspjald
Verð: € 0.40
Birgðanúmer: 
33133 190

Rafrænt form fáanlegt
Einnig fáanlegt á rafrænu 
formi á Ritningar.lds.org.

Samhæfanlegt búnaði frá 
Apple®, Android™ og Windows® devices
Android er vörumerki Google Inc. Windows er annaðhvort skráð vörumerki  
eða vörumerki Microsoft Corporation í Bandaríkjunum og/eða í öðrum löndum.
Apple er vörumerki Apple Inc.

Gospel Library smáforritið

Trúaratriðin 
– kort
(16 myndir)  
verð: € 1.65
Birgðanúmer: 
12497 190


