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Kanarífuglar með 
grátt í vængjum

Fyrir tæpum 60 árum lést ekkja í deild minni, Kat-
hleen McKee að nafni. Á þeim tíma var ég ungur 
og þjónaði sem biskup. Meðal eigna hennar voru 

þrír kanarífuglar. Tvo þeirra, sem voru eingöngu gulir að 
lit, áttu vinir ekkjunnar að fá að gjöf. Sá þriðji, sem hét 
Billie, var einnig gulur að lit en grái liturinn í vængjum 
hans skyggði á útlit hans. Systir McKee hafði skrifað mér: 
„Vilt þú og fjölskylda þín taka hann að þér? Hann er ekki 
sá fallegasti en syngur þó best af þeim öllum.“

Systur McKee svipaði talsvert til gula kanarífuglsins 
með gráa litinn í vængjunum. Henni hafði ekki hlotnast 
fegurð, félagsleg færni, né heldur hafði hún verið heiðruð 
með niðjum. En með söng sínum gerði hún öðrum létt-
ara að bera byrðar sínar og framkvæma skyldur sínar.

Heimurinn er uppfullur af gulum kanarífuglum með 
gráan lit í vængjum. Það er synd að svo fáir þeirra hafa 
lært að syngja. Sumir þeirra eru ungt fólk sem veit ekki 
hvað það er, hvað það getur orðið eða jafnvel hvað það 
langar til að verða. Það vill bara vera einhver. Aðrir eru 
hoknir af elli, íþyngdir af ábyrgð eða uppfullir efa — 
þeir lifa lífi sem er langt undir þeirra eigin getu.

Við þurfum að þróa með okkur færni til að takast á við 
erfiðleika af hugrekki, mæta vonbrigðum með glaðværð 
og sigrum af auðmýkt, ef við ætlum að lifa góðu lífi. Þið 
spyrjið: „Hvernig getum við náð þeim markmiðum?“ Ég 

svara: „Með því að öðlast sýn yfir hver við í raun erum!“ 
Við erum synir og dætur lifandi Guðs. Við höfum verið 
sköpuð eftir ímynd hans. Hugsið ykkur: Sköpuð í mynd 
Guðs. Við getum ekki að fullu skynjað þau sannindi án 
þess að finna djúpan og nýjan þrótt og kraft. 

Í þessum heimi virðist siðferðislegur persónuleiki oft 
lúta í lægra haldi fyrir fegurð eða þokka. Hins vegar ómar 
hin forna ráðlegging Drottins til spámannsins Samúels 
enn: „Guð lítur ekki á það, sem mennirnir líta á. Mennirn-
ir líta á útlitið, en Drottinn lítur á hjartað“ (1 Sam 16:7).

Þegar frelsarinn leitaði trúmanns, valdi hann engan 
úr hópi hinna sjálfumglöðu sem finna mátti reglulega í 
samkunduhúsinu. Heldur valdi hann úr hópi fiskimanna 
frá Kapernaum. Hinn efagjarni, ómenntaði og ákafi Sím-
on varð Pétur, postulinn trúfasti. Gulur kanarífugl með 
gráan lit í vængjum gerðist hæfur þess að njóta fulls 
trúnaðartrausts og varanlegs kærleiks meistarans.

Þegar frelsarinn valdi trúan og kraftmikinn trúboða, 
leitaði hann ekki meðal málsvara sinna heldur andstæð-
inga. Ofsóknarinn Sál varð trúboðinn Páll.

Lausnarinn valdi ófullkomið fólk til að kenna leiðina 
að fullkomnun. Það gerði hann áður fyrr. Og það gerir 
hann enn — já, gula kanarífugla með gráan lit í vængj-
um. Hann kallar þig og mig til þjónustu sinnar hér á 
jörðu. Skuldbinding okkar verður að vera algjör. Og ef 
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við hrösum í erfiði okkar, þá skulum við biðja: „Leið 
okkur, já leið okkur, þú mikli mótasmiður manna, út úr 
myrkrinu, svo við megum reyna enn á ný.“ 1 

Bæn mín er sú að við munum fylgja fordæmi manns-
ins frá Galíleu, sem finna mátti meðal hinna fátæku, 
kúguðu, undirokuðu og þjáðu. Er við gerum svo, megi 
sannur söngur streyma frá hjörtum okkar.

Heimild
 1. “Fight Song,” Yonkers High School.

Að kennA þennAn boðSkAp

 „Þegar þið kennið . . . , þá er oft gagnlegt að láta nem
endur leita að eða hlusta eftir einhverju ákveðnu“ 

(Teaching, No Greater Call [1999], 55). íhugið eftirfarandi 
til þess að hjálpa fjölskyldunni að skilja boðskap Monsons 
forseta. Biðjið fjölskylduna að búa sig undir að segja frá 
því sem þau hafa lært, er þið lesið boðskapinn saman. 
Bjóðið hverju þeirra að greina frá því sem þeim finnst 
mikilvægt atriði í boðskapnum. Ljúkið með því að bera 
vitnisburð um boðskap Monsons forseta.

orð Guðs, eins og þau eru gefin spámönnum hans, 
geta haft kraftmikil áhrif á líf þeirra sem við kennum 
(sjá Teaching, No Greater Call, 50). Monson forseti 
staðhæfir að það sé kraftur og styrkur í vitneskjunni 
um að við séum börn Guðs. Biðjið fjölskylduna, eftir að 
þið hafið lesið boðskapinn, að segja frá því sem hjálpar 
þeim að muna hver þau eru. 

UnglingAr
Hvað er sönn fegurð?

í boðskapnum segir Monson forseti: „í þessum heimi 
virðist siðferðislegur persónuleiki oft lúta í lægra 

haldi fyrir fegurð eða þokka.“ Vera má að stúlkur eigi 
í basli með ímynd sína – hverjar þær eru og hvað þær 
geti orðið. íhugið þessar hugleiðingar öldungs Lynn G. 
robbins, af hinum sjötíu, um sanna fegurð:

•	 Stúlka	sem	geislar	bæði	af	hamingju	og	dyggð,	ljóm
ar af innri fegurð.

•	 Dyggðugt	brosið	er	sannarlega	fallegt	er	það	ljómar	
algerlega á náttúrulegan hátt. slíka sanna fegurð 
er ekki hægt að mála á sig, heldur er hún gjöf frá 
andanum. 

•	 Hæverska	er	ytra	tákn	og	skilyrði	fyrir	innri	fegurð.
•	 Hulin	fegurð	sem	ástvinir	sjá	getur	orðið	að	spegli	til	

sjálfsbetrunar.
•	 Sá	maður	sem	dyggðug	kona	vill	giftast	litur	ekki	á	

mennina eins og hinn náttúrulegi maður (sjá 1 sam 
16:7).	Hann	mun	laðast	að	hinni	sönnu	fegurð	sem	
geislar frá hennar tæra og glaðværa hjarta. sama á 
við um stúlku sem leitar að dyggðugum pilti.

•	 Faðir	okkar	á	himni	væntir	þess	að	öll	börn	hans	
muni velja hið rétta, sem er eina leiðin að varanlegri 
hamingju og innri fegurð.

•	 Það	er	engin	keppni	í	gangi	hjá	Drottni.	Allir	eiga	
jafnan rétt á því að hafa mynd hans greypta í svip 
sinn (sjá al 5:19). sannari fegurð er ekki til.

skoðið Lynn G. robbins, “true Beauty,” New Era, nóv. 
2008, 30, til að lesa boðskapinn í heild. piltar geta lesið 
svipaðar	ráðlegginar	í	Errol	S.	Phippen,	“Ugly	Duckling	
or	Majestic	Swan?	It’s	Up	to	You,”	 Liahona, okt. 2009, 36.

börn
Syngdu þinn fegursta söng

Monson forseti sagði frá þremur kanarífuglum 
systur	McKee.	Tveir	voru	eingöngu	gulir	að	lit.	

Þeir litu út fyrir að vera fullkomnir! sá þriðji leit ekki 
út fyrir að vera fullkominn, því hann var með gráan lit 
í	vængjum.	En	systur	McKee	þótti	vænt	um	hann,	því	
hann söng svo fallega.

sumu fólki finnst það ekki vera eins fallegt eða viturt 
og	aðrir.	En	Drottni	finnst	hver	manneskja	dýrmæt.	Við	
getum verið trúföst, hugrökk og notað hæfileika okkar 
til að þjóna öðrum. Þá erum við lík gula kanarífuglinum 
með gráa litinn í vængjunum. Við erum ekki fullkomin, 
en við syngjum fegursta söng okkar!

skrifið niður þrjár leiðir til að syngja ykkar fegursta 
söng	fyrir	Drottin.

Ég	get	sungið	minn	fegursta	söng	fyrir	Drottin	með	
því að:

1.  ____________________________________________
2.  ____________________________________________
3.  ____________________________________________
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Endurnýja	sáttmála	með	
sakramentinu

Kennið þessar 
ritningargreinar 
og tilvitnanir, eða 
aðrar reglur ef þarf, 

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.

Jesús Kristur innleiddi 
sakramentið

„Jesús [tók] brauð, þakkaði 
Guði, braut það og gaf lærisvein-
unum og sagði: ,Takið og etið‘ 
(Matt 26:26). ,Þetta er líkami minn, 
sem fyrir yður er gefinn. Gjör-
ið þetta í mína minningu‘ (Lúk 
22:19). Á svipaðan hátt tók hann 
bikar af víni, sem yfirleitt var 
þynnt með vatni, bað um þakkar-
blessun, rétti þeim sem umhverfis 
hann voru og sagði: ,Þetta er blóð 
mitt, blóð sáttmálans,‘ ,úthellt . . . 
til fyrirgefningar synda.‘ ,Gjörið 
þetta í mína minningu.‘ . . .

Síðan þessi atburður átti sér stað í 
loftsalnum kvöldið fyrir Getsemane 
og Golgata hafa börn fyrirheits-
ins verið undir þeim sáttmála að 
minnast fórnar Krists á þennan nýja, 
æðri, heilagri og persónulegri hátt.“ 1

Öldungur Jeffrey R. Holland í 
Tólfpostulasveitinni.

Við endurnýjum 
skírnarsáttmála okkar  
með sakramentinu

„Þegar við skírumst tökum við á 
okkur hið heilaga nafn Jesú Krists. 
Að taka á okkur nafn hans er einn 
þýðingarmesti atburðurinn í lífi 
okkar. . . .

Á sakramentissamkomu í viku 
hverri lofum við að minnast frið-
þægingar frelsarans er við endurnýj-
um skírnarsáttmála okkar. Við lofum 
að gera eins og frelsarinn gerði — 
að vera hlýðin föðurnum og halda 
boðorð hans ætíð. Sú blessun sem 
við hljótum í staðinn er að hafa 
anda hans ætíð með okkur.“ 2

Öldungur Robert D. Hales í 
Tólfpostulasveitinni.

„Ég var með átta ára stúlku á 
skírnardegi hennar. Þegar dagurinn 
var á enda runninn sagði hún full 
trausts: ,Ég hef verið skírð í heilan 
dag og hef ekkert syndgað!‘ En þessi 
fullkomni dagur hennar var ekki 
varanlegur og ég þykist viss um að 
þegar hér er komið þá sé hún að 
læra, líkt og við öll, að hversu hart 
sem við leggjum að okkur þá getum 
við ekki alltaf forðast allar slæmar 
aðstæður, allt rangt val. . . .

. . . Okkur er ekki mögulegt gera 
varanlegar breytingar á eigin spýtur. 
Okkar eigin vilji og góði ásetningur 
dugar skammt. Þegar við gerum 

mistök eða tökum slæmar ákvarð-
anir, verðum við að leita hjálpar 
frelsarans til að komast aftur á rétta 
braut. Við meðtökum sakramentið í 
viku hverri, til að sýna þá trú okkar, 
að máttur hans geti breytt okkur. 
Við játum syndir okkar og heitum 
því að láta af þeim.“ 3

Julie B. Beck, aðalforseti Líknarfélagsins.

Heimildir
 1. Jeffrey R. Holland, “This Do in Remem

brance of Me,”  Ensign, nóv. 1995, 67.
 2. Robert D. Hales, “The Covenant of Baptism: 

To Be in the Kingdom and of the Kingdom,” 
 Liahona, jan. 2001, 8.

 3. Julie B. Beck, „Minnast, iðrast og breytast,“ 
Aðalráðstefna, apríl 2007, 119–121.
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Hugmyndir fyrir 
HeimsóKnarKennara
Leitið leiða til að hjálpa systur
inni	að	endurnýja	sáttmála	
sína með sakramentinu, er þið 
kynnist henni og fjölskyldu 
hennar. Gætuð þið, ef hún 
sækir ekki sakramentissam
komu, boðið henni á sakra
mentissamkomu eða boðist 
til þess að hjálpa henni að 
komast þangað (boðið henni 
far, aðstoð með börnin, setið 
hjá henni í kirkju og annað 
slíkt)?

eigin undirbúningur
Lúk 22:19–20
1 kor 11:23–28
3 ne 18:1–12


