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Að vera andlega 
undirbúin

Ráðgjöf frá spámanni okkar
Grundvöllur trúar

„Ef undirstaða trúar okkar nær ekki nógu djúpt og við 
eigum ekki traustan vitnisburð um sannleikann, getur 
okkur reynst erfitt að standast harða storma og ískalda 
vinda andstæðingsins, sem óhjákvæmilega mæta okkur 
öllum.

Jarðlífið er reynslutími, tími til að sanna sig verðug 
þess að snúa aftur til návistar föðurins á himnum. Til að 
hægt sé að reyna okkur, verðum við að mæta áskorun
um og erfiðleikum. Það getur brotið okkur, og yfirborð 
sálar okkar getur sprungið og molnað—ef undirstaða 
trúar okkar, vitnisburður okkar um sannleikann, liggur 
ekki nógu djúpt innra með okkur.“ 1 

Lærið lexíur fortíðarinnar
„Hér eru fáeinar spurningar til ígrundunar er við 

leitum þess besta í okkur sjálfum: Er ég það sem ég vil 
vera? Er ég nær frelsara mínum í dag en ég var í gær? 
Verð ég nær honum á morgun? Hef ég hugrekki til að 
bæta mig? . . .

Árin hafa komið og liðið og þörfin á vitnisburði um 
fagnaðarerindið er enn brýnust. Við megum ekki van
meta kennslu fortíðar er við höldum til framtíðar.“ 2 

Þín eigin Líahóna
„Patríarkablessun þín er þín og eingöngu þín. Vera 

má að hún sé stutt eða löng, einföld eða djúpstæð. 
Lengd og tungumál er ekki það sem patríarkablessun 
snýst um. Það er andinn sem færir hina sönnu merk
ingu. Blessun þína á ekki að brjóta fallega saman og 
leggja til hliðar. Það á ekki að ramma hana inn eða gefa 
hana út. Fremur á að lesa hana. Það á að sýna henni 
væntumþykju. Það á að fara eftir henni. Patríarkabless
un þín mun hjálpa þér í gegnum erfiðustu stundirnar. 
Hún mun leiðbeina þér í gegnum hættur lífsins. . . . 
Patríarkablessun þín er þín eigin Líahóna sem markar 
leið þína og leiðbeinir þér. . . .

Vera má að þolinmæði sé krafist er við fylgjumst 
með, bíðum eftir og vinnum að því að lofaðar blessanir 
uppfyllist.“ 3 

Komið til hans
„Hafið í huga að þið heyjið ekki baráttuna einsöm

ul. . . . Gangið ætíð í áttina að ljósinu er þið gangið 
lífsins veg og þá munu skuggar lífsins falla fyrir aftan 
ykkur. . . .

Er ég [hef ] leitað eftir innblæstri í ritningunum þá 
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[hefur] ákveðið orð staðið upp úr hvað eftir annað. 
Orðið [er] ‘komið.’ Drottinn sagði: ‘Komið til mín.’ Hann 
sagði: ‘Lærið af mér.’ Hann sagði einnig: ‘Komið, og 
fylgið mér.’ Mér líkar vel við þetta orð, komið. Bón mín 
er að við munum koma til Drottins.“ 4

Heimildir
 1. “How Firm a Foundation,”  Liahona, nóvember 2006, 62.
 2. “Becoming Our Best Selves,”  Liahona, apr. 2006, 3, 5.
 3. “Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,”  Ensign, nóv. 1986, 66.
 4. 16 stiku kvöldvaka, Brigham Young University, 16. nóv. 1986.

Að KennA ÞennAn boðSKAp

Í Teaching, No Greater Call segir: „Þjálfaður kennari 
hugsar ekki, . . . ,Hvað mun ég kenna í dag?’ heldur 

‘Hvernig get ég hjálpað nemendum mínum að komast 
að því sem þeir þurfa að vita?‘“ ([1999], 61). Hægt er 
að hjálpa einstaklingum að læra frá þessum boðskap 
með því að fá þeim pappír og blýant og veita þeim tíma 
til að lesa orð Monsons forseta og skrifa síðan niður 
sannleika sem þau komust að varðandi andlegan undir-
búning. Yngri börn gætu teiknað myndir af því sem þau 
hafa lært. Íhugið að biðja þau að deila því sem þau hafa 
skrifað eða teiknað. 

unGLinGAr
patríarkablessunin þín

Monson forseti líkir patríarkablessuninni við „þína 
eigin Líahóna sem markar leið þína og leiðbeinir 

þér.“ Hvað er eiginlega þessi blessun og hvernig getur 
hún hjálpað við að leiða líf þitt?

Hvað er patríarkablessun?
Blessunin þín hefur tvíþættan megintilgang. Í fyrsta 

lagi mun hún lýsa yfir ætterni þínu, hvaða ættkvísl 
Ísraels þú tilheyrir. Í öðru lagi mun hún innihalda upp-
lýsingar til að leiðbeina þér. Blessuninn þín geta geymt 
loforð, hvatningar og aðvaranir.

Á hvaða aldri ætti ég að vera þegar ég meðtek 
blessun mína?

Það er enginn fyrirfram ákveðinn aldur, en þú ættir 
að hafa náð nægilegum aldri til að kunna að meta 
heilagt eðli blessunarinnar. Margir meðlimir fara 
að huga að því að meðtaka blessun sína snemma á 
táningsaldri.

Hvernig meðtek ég blessunina?
fyrst þarf að ræða við biskup eða greinarforseta. ef 

þú ert tilbúin(n) og verðug(ur) þá munt þú hljóta með-
mæli. Þar á eftir er hægt að fá tíma hjá patríarkanum á 
þínu svæði.

Hvað geri ég með blessunina mína?
Geymdu hana á öruggum stað og lestu hana reglu-

lega. Munið að patríarkablessun ykkar er helg og 
persónuleg. Þið megið deila henni með nátengdum 
fjölskyldu meðlimum en þið ættuð ekki að deila henni 
opinberlega. allar blessanir sem nefndar eru í patrí-
arkablessun þinni grundvallast á staðfestu þinni og á 
tímasetningu Drottins.

börn
Trygg undirstaða

thomas s. Monson forseti sagði að við þurfum að 
byggja „trygga undirstöðu sannleiks.“ ein besta 

leiðin til að gjöra svo er að lesa ritningarnar. flettið upp 
ritningargreinunum fyrir neðan. skrifið niður eitt atriði 
sem þið lærðuð frá hverri ritningargrein sem hjálpar 
ykkur að styrkja vitnisburð ykkar.

Morm 7:5
trúaratriðin 1:10
Moró 10:5
k&s 11:12
Moró 7:41
k&s 1:37
ef 6:11
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að stjórna auðlindum viturlega 
og halda sig frá skuldsetningu

Kennið þessar 
ritningargreinar 
og tilvitnanir í 
bænaranda eða aðrar 

reglur, ef þörf er á því, sem verða 
systrunum sem þið heimsækið 
til blessunar. Berið vitni um 
kenninguna. Bjóðið þeim sem þið 
heimsækið að segja frá því hvað 
þeim finnst og hvað þær hafi lært.

Stjórnun auðlinda
„‘Forsjálni’. . . felur í sér [varð

veislu] auðlinda okkar, viturlega 
stjórnun fjármála, ráðstafanir til 
að halda góðri heilsu og afla sér 
fullnægjandi menntunar og atvinnu
þjálfunar, með sérstaka áherslu á 
heimilisiðnað og birgðasöfnun svo 
og að temja sér tilfinningalegan 
styrk. . . . En ef við erum forsjál 
og högum lífi okkar skynsamlega, 
erum við jafn örugg og værum við í 
hendi hans.“ 1

Spencer W. Kimball forseti (1895–1985).

„Hvaða færni þurfum við til þess 
að hjálpa okkur að verða sjálfbjarga? 
. . . Á fyrstu árum kirkjunnar bað 
Brigham Young systurnar að læra 
að afstýra veikindum í fjölskyldum, 
koma á fót heimilisiðnaði og læra 
bókhald, bókfærslu og aðra hagnýta 
færni. Þessar reglur eiga enn við í 
dag. Fræðsla heldur áfram að vera 
lífsnauðsynleg. . . .

„Ég spurði nokkra biskup  
hvaða sjálfsbjargar færni systurnar  
í deildum þeirra þörfnuðust mest  

og þeir sögðu fjárhagsáætlun. Konur 
þurfa að skilja afleiðinguna á því 
að versla á greiðslukortum og að 
lifa ekki innan fjáhagsáætlunar. 
Önnur færnin sem biskuparnir 
nefndu var eldamennska. Máltíðir 
sem eru lagaðar og borðaðar heima 
fyrir kosta venjulega minna, eru 
heilsusamlegri og miðla að sterkari 
fjölskylduböndum.“ 2

Julie B. Beck, aðalforseti Líknarfélagsins.

Forðast skuld
„Má ég koma með uppástungur  

af fimm lykil þáttum að 
fjármálafrelsi. . . .

Í fyrsta lagi, greiðið tíund 
ykkar. . . .

Í öðru lagi, eyðið minna en þið 
þénið. . . .

Í þriðja lagi, lærið að spara. . . .
Í fjórða lagi, heiðrið fjáhagsskuld-

bindingar ykkar. . . .
Í fimmta lagi, kennið börnum 

ykkar að fylgja fordæmi ykkar.“ 3

Öldungur Joseph B. Wirthlin (1917–2008)  
í Tólfpostulasveitinni.

„Þegar við skuldsetjum okkur 
þá gefum við frá okku hluta af 
dýrmætu og ómetalegu sjálfræði 
okkar og setjum okkur í sjálfskipaða 
ánauð. Við skuldbindum tíma okkar, 
krafta og fjárráð til að endurgreiða 
það sem við höfum fengið lánað—
auðlindir sem gætu hafa nýst til 
að hjálpa okkur sjálfum, fjölskyldu 
okkar og öðrum. . . .

Að greiða skuldir okkar núna og 

forðast framtíðar skuldir krefst þess 
að við iðkum trú á frelsarann—ekki 
bara að við gerum betur heldur að 
við verðum betri. Það þarf mikla trú 
til að segja þessi einföldu orð: ‘Við 
höfum ekki efni á því.’ Það þarf trú 
til að treysta því að lífið verði betra 
er við fórnum löngunum okkar til 
þess að mæta eigin þörfum sem og 
annarra.“ 4

Öldungur Robert D. Hales í 
Tólfpostulasveitinni.

Heimildir
 1. “Welfare Services: The Gospel in Action,” 

 Ensign, nóvember 1977, 78.
 2. “The Welfare Responsibilities of the Relief 

Society President,” Basic Principles of  
Welfare and Self-Reliance (2009), 5.

 3. “Earthly Debts, Heavenly Debts,”  Liahona, 
maí 2004, 41, 42.

 4. “A Gospel Vision of Welfare: Faith in 
Action,” Basic Principles of Welfare and  
Self-Reliance (2009), 1.
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Hugmyndir Fyrir 
HeimSóknarkennara
ráðgist við félaga ykkar varð-
andi hvernig best sé að aðlaga 
þennan boðskap á hugulsam-
an hátt að aðstæðum hverrar 
systur. Hvaða sjálfsbjargar 
færni getið þið deilt með 
henni?

einStaklingS 
undirbúningur

Mal 3:10
Matt 6:19–21
Lúk 12:15
k&s 38:30; 88:119

nánari upplýsingar er að finna  
í All Is Safely Gathered In: 
Family Finances (birgðanúmer 


