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Nýlega horfði ég á hóp fólks æfa bogfimi. Við það 
varð mér ljóst að til þess að ná góðum tökum 
á boga og örvum, þarf tíma og æfingar. 

Ég held að ekki sé hægt að öðlast frægð og frama í 
bogfimi með því að skjóta á vegg og teikna síðan markið 
umhverfis örina. Læra þarf þá list að finna skotmarkið og 
skjóta í miðju marksins.

Teikna markið
Það kann að virðast fráleitt að teikna markið eftir á í 

þessu sambandi, en við gerum það einmitt stundum við 
aðrar aðstæður í lífinu.

Við, sem meðlimir kirkjunnar, höfum tilhneigingu til 
þess að festa okkur í trúarstarfi, málefnum og jafnvel kenn-
ingum, sem höfða til okkar, virðast mikilvæg eða ánægju-
leg. Við freistumst til þess að teikna mark umhverfis þau 
og teljum okkur trú um að við séum að einblína á kjarna 
fagnaðarerindisins.

Þetta er auðvelt að gera.
Í aldanna rás hefur okkur borist framúrskarandi 

leiðsögn og andríki frá spámönnum Guðs. Við fáum 
líka leiðsögn og útskýringar í hinum ýmsu útgáfuritum, 
handbókum og kennslubókum kirkjunnar. Við gætum 
auðveldlega valið okkar eftirlætis trúarefni, teiknað 
mark umhverfis það og talið okkur trú um að við höfum 
auðkennt kjarna fagnaðarerindisins.

Frelsarinn útskýrir
Þessi árátta einskorðast ekki við okkar tíma. Trúarleið-

togar til forna vörðu heilmiklum tíma í að skrá, flokka og 
rökræða um hvert hinna ótal boðorða væri mikilvægast.

Dag einn reyndi hópur trúarfræðinga að draga frels-
arann inn í missættið. Þeir báðu hann að leggja mat á 
málefni sem fáir virtust sammála um.

„Meistari,“ spurðu þeir hann, „hvert er hið æðsta boðorð 
í lögmálinu?“

Við þekkjum öll svar Jesú: „Elska skalt þú Drottin, Guð 
þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga 
þínum.

Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð.
Annað er þessu líkt: Þú skalt elska náunga þinn eins 

og sjálfan þig.
Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og 

spámennirnir.“ 1

Ígrundið síðustu setninguna: „Á þessum tveimur 
boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir.“

Frelsarinn sýndi okkur ekki aðeins markið, heldur 
auðkenndi hann líka miðpunkt þess.

Hitta í mark
Við, sem meðlimir kirkjunnar, gerum sáttmála um 

að taka á okkur nafn Jesú Krists. Í þeim sáttmála er sá 
skilningur sjálfgefinn að við kappkostum að læra um Guð, 
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elska hann, auka trú okkar á hann, heiðra hann, ganga 
á hans vegum og vera óhagganlegt vitni um hann.

Því meira sem við lærum um Guð og upplifum elsku 
hans til okkar, því meira verður okkur ljóst að hin óendan-
lega fórn Jesú Krists er gjöf Guðs. Elska Guðs innblæs okk-
ur til að tileinka okkur einlæga iðrun, sem leiðir til undurs 
fyrirgefningar. Það ferli vekur með okkur aukna elsku og 
samúð með þeim sem umhverfis eru. Okkur lærist að sjá 
handan merkimiðanna. Við munum standast þá freistingu 
að ásaka eða dæma aðra af syndum þeirra, veikleikum, 
brestum, stjórnmálaafstöðu, trúarsannfæringu, þjóðerni 
eða litarhætti.

Við munum sjá alla sem við kynnumst sem barn okkar 
himneska föður – bróður okkar eða systur.

Við munum eiga samskipti við aðra af skilningi og elsku 
– jafnvel þá sem gæti reynst erfitt að elska. Við syrgjum 
með syrgjendum og huggum þá sem huggunar þarfnast.2 

Okkur mun og skiljast að engin þörf er á að brjóta höf-
uðið yfir því hvert sé hið rétta mark fagnaðarerindisins.

Æðstu boðorðin tvö eru markið. Á þessum tveimur 
boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir.3 Ef við 
sættumst á það, mun allt annað falla í réttar skorður.

Ef hugsanir okkar og verk snúast aðallega um að auka 
elsku okkar til almáttugs Guðs og samferðamanna okk-
ar, þá getum við verið viss um að við höfum fundið rétta 
markið og erum að miða á miðpunktinn – að við séum 
sannir lærisveinar Jesú Krists. 

HEIMILDIR
1. Matt 22:36- 40.
2. Sjá Mósía 18:9.
3. Sjá Matt 22:40.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN
Áður en þið miðlið þessum boðskap, getið þið sungið 

„Our Savior’s Love” (Hymns, nr. 113). Hugleiðið síðan 
að hvetja þau sem þið kennið til að ígrunda „mörkin“ 
í eigin lífi. Þið getið rætt hvernig best er að tryggja að 
æðstu boðorðin tvö – „elska skalt þú Drottinn, Guð 
þinn“ og „þú skalt elska náunga þinn eins og sjálf-
an þig“ (sjá Matt 22:37, 39) – leiði þau ætíð í verkum 
þeirra. Þið getið líka tilgreint hvað þið hafið gert til 
að einblína á Krist og gefið vitnisburð um hvernig það 
hefur blessað ykkur.

ÆSKUFÓLK
Eitt bros getur gert gæfumuninn

Uchtdorf forseti undirstrikar tvö markmið sem við ætt-
um að tileinka okkur í verki: Að elska Guð og náunga 

okkar. Hins vegar er ekki alltaf auðvelt að elska aðra. Á 
æviskeiði ykkar geta komið upp tilvik þar sem þið getið 
átt í samskiptaörðugleikum við aðra – hugsanlega gæti 
einhver hafa sært ykkur eða þið eigið erfitt með að ræða 
við eða lynda við aðra. Á slíkum stundum ættið þið að 
reyna að minnast kærleikans sem þið hafið upplifað hjá 
vinum, fjölskyldu, himneskum föður og Jesú Kristi. Minnist 
gleðinnar sem þið upplifðuð á þeim stundum og reynið 
að sjá fyrir ykkur hvort allir hafi átt kost á að upplifa slíkan 
kærleika. Hafið í huga að allir eru dætur og synir Guðs 
og verðskulda að finna bæði elsku hans og ykkar.

Hugsið um einhvern sem þið þekkið og hafið átt 
erfitt að lynda við. Hafið þann einstakling með í bæn-
um ykkar og biðjið himneskan föður um að milda hjarta 
ykkar gagnvart honum. Þið munuð brátt fara að líta 
hann sömu augum og hann gerir: Sem eitt barna sinna, 
sem verðskuldar að vera elskað.

Gerið eitthvað fallegt fyrir hann, eftir að þið hafið 
beðist fyrir. Þið getið hugsanlega boðið honum í Ung-
mennafélagið eða í skemmtiferð með vinum. Bjóðist 
til að aðstoða við heimaverkefni. Heilsið þeim jafnvel 
bara af vinsemd og brosið. Hið smávægilega getur 
skipt miklu . . . í lífi ykkar beggja! 

BÖRN
Miðpunktur!

Uchtdorf forseti líkti fagnaðarerindinu við skot-
skífuæfingar. Við þurfum að einblína á það sem 

mestu skiptir. Æðstu boðorðin eru að elska Guð og 
samferðafólk okkar. Ef við einblínum á þetta tvennt, 
munum við alltaf hitta miðpunkt marksins.

Teiknið stórt skotmark á blað. Fáið foreldri til að lesa 
upp eftirtalin atriði fyrir ykkur. Ef eitthvert atriðanna 
geta hjálpað ykkur að sýna Guði og öðrum elsku, skrifið 
þá eða teiknið það við miðpunkt marksins.

Lána leikföngin ykkar
Stela sælgæti
Fara í kirkju
Uppnefna einhvern
Flytja bænir ykkar
Faðma einhvern að sér
Rífast við systkini ykkar
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Tilgangur Líknarfélagsins er að 
„búa konur undir blessanir eilífs 

lífs,“ sagði Linda K. Burton, aðalfor-
seti Líknarfélagsins.1 Það er fyrir trú, 
fjölskyldu og líkn sem við tökumst 
á við okkar „mikilvæga hluta í 
verkinu.“ 2

„Starf Líknarfélagsins er stund-
legt og andlegt,“ sagði Carole M. 
Stephens, fyrsti ráðgjafi í aðalforsæt-
isráði Líknarfélagsins. „Það er einmitt 
það sem konurnar gerðu á tímum 
frelsarans og því verki höldum 
við áfram.“ 3

Þegar við hugsum um Samversku 
konuna við brunninn, sem lagði frá 
sér vatnskerið og hljóp til að segja 
öðrum frá því að Jesús væri spámaður 
(sjá Jóh 4:6–42), eða um Föbe, sem 
fúslega þjónaði öðrum alla ævi (sjá 
Róm 16:1–2), þá sjáum við fordæmi 
kvenna á tímum frelsarans, sem voru 
virkar í því að koma til Krists. Það 
er hann sem lýkur upp fyrir okkur 
dyrum eilífs lífs (sjá Jóh 3:16).

Tilgangur Líknarfélagsins

Þegar við hugsum um brautryðj-
endasystur okkar í Nauvoo, Illinois, 
sem komu saman á heimili Söruh 
Kimball árið 1842, til að skipuleggja 
eigið félag, þá sjáum við áætlun 
Guðs um að gera Líknarfélagið að 
veruleika og samverkamönnum 
prestdæmisins. Eftir að Eliza R. 
Snow hafði dregið upp stjórnskrá, 
fór spámaðurinn Joseph Smith yfir 
hana. Honum varð ljóst að kirkjan 
væri ekki fullmótuð fyrr en kon-
urnar hefðu komið skipulagi á sig. 
Hann sagði Drottin hafa meðtek-
ið tilboð þeirra, en til væri betri 
kostur. „Ég mun koma skipulagi 
á konurnar undir prestdæminu, 
að fyrirmynd prestdæmisins,“ 
sagði hann.4

„Líknarfélagið átti ekki að vera 
eins og hvert annað kvenfélag sem 
reyndi að koma góðu til leiðar í 
heiminum. Það var einstakt Það var 
‚betri kostur,‘ því það var skipulagt 
undir valdi prestdæmisins. Stofnun 

þess var nauðsynlegur þáttur í því 
að þróa verk Guðs á jörðu.“ 5

Fleiri ritningargreinar og 
upplýsingar
Kenning og sáttmálar 25:2–3, 10; 
88:73; reliefsociety. lds. org
HEIMILDIR
1. Linda K. Burton, í Sarah Jane Weaver, „Rel-

ief Society Celebrates Birthday and More 
March 17,“ Church News, 13. mars 2015, 
news. lds. org.

2. Linda K. Burton, í Weaver, „Relief Society 
Celebrates Birthday.“

3. Carole M. Stephens, í Weaver, „Relief 
Society Celebrates Birthday.“

4. Joseph Smith, í Daughters in My King-
dom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 11–12.

5. Daughters in My Kingdom, 16.
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Kynnið ykkur efnið sem hér er í bænaranda og leitið innblásturs til að vita hverju  
best er að miðla.

Trú, fjölskylda, líkn

Til hugleiðingar
Hvernig hjálpar Líknarfélagið 
konum að framfylgja hinu 
guðlega hlutverki himnesks 
föður fyrir þær og leiðir þær 
til eilífs lífs?


