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„Pílatus kallaði nú saman æðstu prestana, höfðingjana og 

fólkið og mælti við þá: 

Þér hafið fært mér þennan mann og sagt hann leiða fólkið 

afvega. Nú hef ég yfirheyrt manninn í yðar viðurvist, en enga þá 

sök fundið hjá honum, er þér ákærið hann um. . . .

Ætla ég því að hirta hann og láta lausan. 

En skylt var honum að gefa þeim lausan einn bandingja á 

hverri hátíð. 

En þeir æptu allir: Burt með hann, gef oss Barabbas lausan! . . .

Pílatus talaði enn til þeirra og vildi láta Jesú lausan. 

Ecce Homo (Sjáið manninn!), Antonio Ciseri

En þeir æptu á móti: Krossfestu, krossfestu hann! 

Í þriðja sinn sagði Pílatus við þá: Hvað illt hefur þá þessi 

maður gjört? Enga dauðasök hef ég fundið hjá honum. Ætla ég 

því að hirta hann og láta hann lausan. 

En þeir sóttu á með ópi miklu og heimtuðu, að hann yrði 

krossfestur. . . .

Og hróp þeirra tóku yfir. Þá ákvað Pílatus, að kröfu þeirra 

skyldi fullnægt.

…En Jesú framseldi hann, að þeir færu með hann sem þeir 

vildu“ (Lúk 23:13–14, 16–18, 20–25).
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Borgin Kapernaum, við vatns-
bakkann, sem var miðpunkt-
urinn í þjónustu frelsarans í 

Galelíu, er nú aðeins rústir einar. Þar 
prédikaði hann í samkunduhúsinu, 
kenndi við sjávarsíðuna og læknaði á 
heimilunum.

Þegar Jesús hóf þjónustu sína 
vitnaði hann í texta í Jesaja: „Andi 
Drottins er yfir mér, af því að Drott-
inn hefir smurt mig. Hann hefir 
sent mig til að flytja nauðstöddum 
gleðilegan boðskap og til að græða 
þá, sem hafa sundurmarið hjarta, til 
að boða herteknum frelsi og fjötr-
uðum lausn“ ( Jes 61:1; sjá einnig Lúk 
4:18)—. Greinileg yfirlýsing um hina 
guðlegu áætlun um að frelsa syni og 
dætur Guðs.

Hann er ekki hér, 
hann er upp risinn

B O Ð S K A P U R  Æ Ð S T A  F O R S Æ T I S R Á Ð S I N S

En prédikun Jesú í Galelíu var að-
eins upphafið. Fyrir mannssyninum átti 
alltaf að liggja að eiga hörmulegt mót 
við hæðina sem kölluð var Golgata. 

Eftir síðustu kvöldmáltíðina var 
Jesús tekinn höndum í Getsemane-
garðinum, hrifinn frá lærisveinum 
sínum, hrækt var á hann, réttað yfir 
honum og hann auðmýktur, og síðan 
gekk hann riðandi undan þungri 
byrði krossins í átt að Hauskúpuhæð-
inni. Sigrandi sætti hann svikráðum, 
þjáningum og dauða á krossinum.

Að texta lagsins: „Hin helga borg“:

Sögusviðið breyttist þar. . . .
Morgunninn kaldur, napur var,
er skugga krossins yfir bar,
á ógnar hæð þjáningar.1

Thomas S. Monson 
forseti

Í okkar þágu gaf faðir okkar á 
himnum son sinn. Í okkar þágu gaf 
eldri bróðir okkar líf sitt.

Á síðustu stundu hefði meistarinn 
getað snúið til baka. En hann gerði það 
ekki. Hann laut neðar öllu, svo að hann 
gæti frelsað allt: Mannkynið, jörðina og 
allt líf sem á henni hefur verið.

Engin orð kristninnar hafa meiri 
þýðingu fyrir mig en þau sem engillinn 
mælti við grátandi Maríu Magdalenu og 
hina Maríu, þegar þær nálguðust gröf-
ina á fyrsta degi vikunnar, til að annast 
líkama Drottins síns: „Hví leitið þér hins 
lifanda meðal dauðra? Hann er ekki hér, 
hann er upp risinn“ (Lúk 24:5–6).

Þessi yfirlýsing hefur í för með sé, að 
þeim sem lifað hafa og dáið, þeim sem 
nú lifa og eiga eftir að deyja og þeim 
sem enn eiga eftir að fæðast og deyja, 
mun bjargað verða. 

Sigur Krists yfir gröfinni hefur í för 
með sér að við munum öll rísa upp. Það 
er endurlausn sálarinnar. Páll ritaði:

„Til eru himneskir líkamir og jarð-
neskir líkamir. En vegsemd hinna himn-
esku er eitt og hinna jarðnesku annað. 

Eitt er ljómi sólarinnar og annað 
ljómi tunglsins og annað ljómi stjarn-
anna, því að stjarna ber af stjörnu í 
ljóma. HA
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Þannig er og um 
upprisu dauðra“ (1 Kor 
15:40–42).

Við keppum að himn-
eskri dýrð. Við þráum að 
dvelja í návist Guðs. Við 
viljum eiga hlutdeild í 
ævarandi fjölskyldu.

Ég ber vitni um hann, 
sem frelsaði sérhvert 
okkar frá óendanlegum 
dauða. Hann er kennari 
sannleikans—en hann er 
meira en kennari. Hann er 
fyrirmynd að fullkomnu 
lífi—en hann er meira en 
fyrirmynd. Hann er hinn 
mikli græðari—en hann er 
meira en græðari. Hann er 
bókstaflega frelsari heims-
ins, sonur Guðs, Friðar-
höfðinginn, Hinn heilagi 
Ísraels, já, hinn upprisni 
Drottinn, sem sagði: „Ég er 
hinn fyrsti og hinn síðasti. 
Ég er sá, sem lifir. Ég er 
sá, sem deyddur var. Ég 
er málsvari yðar hjá föð-
urnum“ (K&S 110:4).

 „Ég veit minn lifir 
lausnarinn.“ Hve ljúf ég 
þessi orðin finn. 2

Um þetta ber ég vitni. ◼

HEIMILDIR
 1. Frederick E. Weatherly, „The 

Holy City“ (1892).
 2. „Ég veit minn lifir lausnarinn,“ 

Sálmar, nr. 36.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Góðir kennarar hvetja til einingar 
meðal þeirra sem þeir kenna. 

Þegar fólk miðlar sýn sinni og hlustar 
af virðingu hvert á annað, nýtur  
það ekki aðeins uppbyggjandi 
andrúmslofts til kennslu, heldur  
mun það njóta aukinnar samheldni 
(sjá Teaching, No Greater Call [1999], 
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63). Eining mun skapast meðal þeirra 
sem þið kennið, er þið og þau berið 
lotningarfull vitnisburð um friðþæg-
ingu Jesú Krists og upprisu hans.  
Slík eining getur auðveldað fjöl-
skyldum að fylgja leiðsögn Monsons 
forseta um að verða „ævarandi 
fjölskylda.“
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„Frelsarinn kom til jarðar til að sýna okkur 
hvernig lifa ætti eftir áætluninni sem 

útfærð var á himnum—þeirri áætlun sem leiðir okkur til 
hamingju, ef við hlítum henni. Fordæmi hans varpaði ljósi á 
leiðina heim til föður okkar á himnum. Enginn annar sem hér 
hefur lifað hefur verið svo ‚staðfastur og óbifanlegur‘ (Mósía 
5:15). Hann lét aldrei deigan síga. Hann einbeitti sér að því 
að gera vilja föðurins og varð alltaf sannur guðlegu hlutverki 
sínu. . . .

Þið eruð hluti af þessari dásamlegu áætlun sem kynnt var 
í fortilverunni. Komu ykkar til jarðar á þessum tíma hefur 
verið vænst allt frá staðfestingu áætlunarinnar. Tilviljun 
ræður því ekki að þið séuð hér á þessum tíma. Vegna ‚mik-
illar trúar [ykkar] og góðra verka‘ (Alma 13:3) sem þið sýnduð 
þá, hafið þið lagt grunn að verki ykkar hér, ef þið eruð 
trúföst og hlýðin. Þið . . . hafið mikið verk að vinna. Ef ætlun 
ykkar er að framfylgja guðlegu hlutverki ykkar og lifa eftir 
sæluáætluninni, verðið þið að vera staðföst og óbifanleg.“
Elaine S. Dalton, aðalforseti Stúlknafélagsins, „At All Times, in All Things, 
and in All Places,“  Líahóna, maí 2008, 116.

Við getum verið ævarandi fjölskyldur

Monson forseti kennir að fyrir kraft friðþæg-
ingar frelsarans getum við verið saman að nýju 

með fjölskyldum okkar eftir dauðann. Fylgið neðan-
greindum leiðbeiningum og sameinið fjölskylduna.

Leiðbeiningar: Fjölskyldumeðlimir vinstra megin urðu að-
skildir frá hver öðrum og frelsaranum við dauða. Afritið síðuna 
með því að prenta hana út á www.lds.org, eða búið sjálfir til 
skýringarmynd sem sýnir hvernig frelsarinn megnar að sameina 
okkur. Brjótið blaðið saman eftir punktalínunum, þannig að 
stjörnurnar neðst á síðunni snerti hverja aðra og hylji dökku 
svæðin.

Æ S K U F Ó L K

B Ö R N

Hann vísar okkur  
veginn heim
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Tilgangur Líknarfélagsins Lærið efnið með bænarhug og ræðið það við systurnar 
sem þið heimsækið, eins og við á. Nýtið spurningarnar 
ykkur til hjálpar við að styrkja systurnar og gera Líkn-
arfélagið að virkum þætti í lífi ykkar.

Trú • Fjölskylda • Líkn

Hvað get  
ég gert?
1. Hvaða inn-
blástur hef ég 
hlotið til að hjálpa 
systrum mínum 
að auka trú sína 
og persónulegt 
réttlæti og efla 
fjölskyldur sínar 
og heimili? Hvers 
konar líkn get ég 
veitt?

2. Hvernig nýti ég 
mér þennan boð-
skap til að efla trú 
mína og staðfestu 
til persónulegs 
réttlætis?

Frekari upplýsingar 
eru á www .relief 
society .lds .org.

Þegar forsætisráð okkar var fyrst kallað, var 
okkur fært efni um sögu Líknarfélagsins. Við 

kynntum okkur það vandlega, því við vildum 
þekkja tilgang Líknarfélagsins og hvað Drottinn 
vildi að við gerðum. Okkur lærðist að tilgangur 
Líknarfélagsins, líkt og Drottinn hefur sett hann 
fram, er að kenna og innblása dætur hans og búa 
þær undir blessanir eilífs lífs.

Drottinn hefur, til að uppfylla tilgang Líknarfé-
lagsins, boðið hverri systur og öllu félaginu að: 

1.  Auka trú og persónulegt réttlæti.
2.  Efla fjölskyldur og heimili.
3.  Veita líkn með því að þjóna Drottni  

og börnum hans.

Við getum aðeins unnið verk Drottins að hans 
vilja, þegar við leitum persónulegrar opinber-
unar, hljótum hana og breytum samkvæmt henni. 
Án persónulegrar opinberunar náum við ekki 
árangri. Ef við breytum eftir persónulegri opin-
berun, getur okkur ekki mistekist. Spámaðurinn 
Nefí segir okkur að heilagur andi muni sýna 
okkur „allt, sem [okkur] ber að gjöra“ (2 Ne 32:5). 
Við verðum að sýna næga rósemd og stillingu til 
að hlusta á rödd andans.

Systur, við gegnum mikilvægu hlutverki í upp-
byggingu Guðs ríkis og aðdragandanum að komu 
Drottins. Verk Drottins getur í raun ekki orðið að 
veruleika án hjálpar dætra hans. Þess vegna væntir 
Drottinn þess að við fórnum meiru. Hann væntir 
þess að við framfylgjum tilgangi Líknarfélagsins 
sem aldrei fyrr.

Julie B. Beck, aðalforseti Líknarfélagsins.

Úr sögu okkar

Á Líknarfélagsfundi 9. júní 1842 fræddi 
spámaðurinn Joseph Smith systurnar um 

að félagi þeirra bæri „ekki aðeins að líkna 
fátækum, heldur einnig að frelsa sálir.“ 1 Stað-
hæfing þessi, sem á bæði við um andlegan og 
stundlegan tilgang, er einkennandi fyrir Líkn-
arfélagið í allri sögu þess. Árið 1906 kenndi 
Joseph F. Smith forseti (1838–1918): „[Líknar-
félagið] þarf ekki aðeins að annast nauðþurftir 
hinna fátæku, sjúku og nauðstöddu, heldur er 
hluti af skyldum þess—sem einnig er stærsti 
hlutinn—að annast andlega velferð og sáluhjálp 
mæðra og dætra Síonar; að sjá til þess að engin 
þeirra sé vanrækt, að allar njóti þær verndar 
gegn ógæfu, hörmungum, myrkravöldum og 
illsku sem ógnar þeim í heiminum.“ 2 Árið 2001 
ítrekaði öldungur M. Russell Ballard, í Tólfpost-
ulasveitinni: „Sérhver systir í þessari kirkju, sem 
gert hefur sáttmála við Drottin, hefur guðlega 
tilskipun um að leggja sitt af mörkum við að 
frelsa sálir, vera leiðandi afl fyrir konur heims, 
efla heimili Síonar og byggja upp ríki Guðs.“ 3

Úr ritningunum
5. Mós 6:5–7; Lúk 10:30–37; Jakbr 1:27;  

2 Ne 25:26; Mósía 3:12–13

HEIMILDIR
 1. Joseph Smith, 

History of the 
Church, 5:25.

 2. Teachings of 
Presidents of  
the Church: 
Joseph F. Smith 
(1998), 185.

 3. M. Russell  
Ballard, „Women 
of Righteousn-
ess,“  Líahóna, 
des. 2002, 39.
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Sjá síðu 28 og lesið um konu sem sýndi fordæmi um trú  
og persónulegt réttlæti.
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Hið smáa og einfalda
„Af hinu smáa sprettur hið stóra“ (K&S 64:33).

Þótt kirkjumeðlimir hafi vitjað Marshalleyja 
í Síðari heimstyrjöldinni, hófst þar ekki 

formlegt trúboðsstarf fyrr en í febrúar 1977. 
Það ár var öldungi William Wardel og öld-
ungi Steven Cooper í Honolulu-trúboðinu á 
Hawaii falið að starfa á eyjunum. Með aðstoð 
Eldreds Fewkes, meðlims kirkjunnar sem flutt 
hafði til Marshalleyja vegna atvinnu sinnar, 
komu þeir því svo fyrir að kirkjusamkomur 
voru haldnar í byggingu annarrar kirkju.

Fyrsta árið skírðu trúboðarnir 27 manns. 
Þremur árum síðar urðu Marshalleyjar hluti af 
Guam-trúboðinu í Míkrónesíu. Árið 1984 var 

S A G A  K I R K J U N N A R  V Í Ð A  U M  H E I M

Marshalleyjar
umdæmi stofnað á Marshalleyjum. Kirkju-
meðlimum hélt áfram að fjölga, og annað 
umdæmi var stofnað árið 1991 á kóraleyj-
unni Kwajalein. Árið 2006 var Majuro-trú-
boðið stofnað á Marshalleyjum. Á næstu 
þremur árum jókst fjöldi virkra kirkjumeð-
lima verulega í kjölfar átaks sem leiddi til 
endurvirkni meðlima, skírna trúskiptinga 
og eflingu staðarleiðtoga. Allt þetta leiddi 
til þess að 14. júní 2009 var Majuro-stikan 
stofnuð á Marshalleyjum.

Sjá síðu 32, en þar má lesa trúarsögur um 
meðlimi á Marshalleyjum.

Læra af ráðstefnum

Börn okkar eru nú vaxin 
úr grasi og hafa stofnað 

eigin heimili og fjölskyldur, 
en við höfum fundið góða 
leið til að læra saman orð 
spámannanna. Í mánuð-
inum eftir aðalráðstefn-
urnar les ég ræðurnar á 
www .conference .lds .org 
og skrái tilvitnanir sem 
veita leiðsögn, handleiðslu 
og hughreystingu. Ég viða 
að mér nægilega mörgum 
tilvitnunum til að ein verði 
fyrir hvern dag næstu sex 
mánaða. (Dæmi: Í apríl finn 
ég tilvitnun fyrir hvern dag 
frá 1. maí–31. október.) Ég 
færi síðan börnunum okkar 
eintök af tilvitnunum.

Það hjálpar þeim að 
læra efni ráðstefnunnar og 
leiðir oft til umræðu fjöl-
skyldunnar. Það er dásam-
legt að ræða um leiðsögn 
spámannanna í mánuð-
unum eftir ráðstefnu, 
jafnvel þótt við búum fjarri 
hvert öðru.
Christine Tippetts, Utah, 
Bandaríkjunum
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YKIRKJAN Á MARSHALLEYJUM
Meðlimafjöldi 4.486

Trúboðsstöðvar 1
Stikur 1

Umdæmi 1
Deildir/greinar 11
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Joshua Reuben Clark yngri fæddist í 
Grantsville, Utah, 1. september 1871. 

Þótt hann hafi fengið litla formlega 
menntun og ekki átt kost á að sækja 
gagnfræðaskóla, hafði móðir hans kennt 
honum og hann naut þess að læra. Hann 
útskrifaðist með hæstu einkunn úr náms-
bekk sínum í Utah-háskóla, með B.S. 
gráðu í vísindum og lagði síðan stund á 
lögfræði við Columbia lagaháskólann í 
New York borg. 

Bróðir Clark giftist Luacine Annetta 
Savage í Salt Lake musterinu árið 1898, og 
saman eignuðust þau fjögur börn.

Æðsta forsætisráðið árið 1945 
(frá vinstri): J. Reuben Clark yngri, 
Heber J. Grant og David O. McKay.

Clark forseti (vinstri) með Lamont 
Toronto trúboðsforseta.

M I K I L M E N N A  M I N N S T

J. Reuben Clark yngri:  
Gæddur óvenjulegum gáfum

Með laganámið í farteskinu og miklar 
gáfur, tókst J. Reuben Clark yngri á við 
lífsstarfið og varð afburðalögmaður, 
og síðan tilnefndur sendiherra Banda-
ríkjanna í Mexíkó árið 1930. Þeim starfs-
ferli lauk hins vegar 6. apríl 1933, þegar 
bróðir Clark var studdur sem annar ráð-
gjafi Hebers J. Grant forseta. Þótt hann 
hafi verið háprestur á þeim tíma, var 
hann ekki aðalvaldhafi. Hann var vígður 
sem postuli í október 1934 þegar hann 
var studdur sem fyrsti ráðgjafi Grant for-
seta.  Clark forseti hélt áfram að þjóna 

sem ráðgjafi Georges Alberts Smith 
forseta og Davids O. McKay forseta.

Meðal þess fjölmarga sem hann gerði 
í þágu kirkjunnar, er minnisstæðast for-
dæmi hans um auðmýkt þegar David O. 
McKay varð forseti kirkjunnar. Hann 
kallaði Clark forseta sem annan ráðgjafa 
sinn. Þar sem Clark forseti hafði þjónað 
sem fyrsti ráðgjafi í fráfarandi Æðsta for-
sætisráði, fannst sumum augljóslega sem 
honum hefði verið sýnd lítilsvirðing, en 
Clark forseti sagði: „Í þjónustu Drottins 
skiptir ekki máli hvar við þjónum heldur 
hvernig. Í Kirkju Jesú Krists hinna Síðari 
daga heilögu, taka menn á móti þeirri 
stöðu sem þeir eru tilhlýðilega kall-
aðir í, sem þeir hvorki sækjast eftir né 
afþakka.“ 1

Clark forseti lést 6. október 1961.

HEIMILDIR
 1. J. Reuben Clark yngri, í Conference Report, 

apríl 1951, 154.

NÁMSKEIÐ  
VINNUMIÐLUNAR SDH Vinnumiðlun SDH er með námskeið 

í gangi fyrir þá sem leita sér að at-
vinnu, hyggjast fara í framhaldsskóla eða 
hefja viðskipti. Námskeiðinu er ætlað að 
liðsinna fólki við að skilgreina starfsmark-
mið sín og efla sjálfstraust sitt og getu til 
velgengni. Því er ætlað að vera fræðandi, 
gagnvirkt, hvetjandi og skemmtilegt. Þeir 
sem hagnýta sér efni námskeiðsins finna 

sér oft atvinnu á skemmri tíma en annars.
Á námskeiðinu er m.a. fjallað um 

hvernig á að setja sér starfsmarkmið, afla 
sér gagna til að ná markmiðunum, semja 
ferilskrá og njóta velgengni í nýju starfi. 

Spyrjið biskup ykkar eða greinarfor-
seta hvort námskeiðið sé haldið í ná-
grenni ykkar eða farið á www .ldsjobs 
.org og smellið á „Find a Center.“
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H I Ð  S M Á A  O G  E I N F A L D A

„MUNDU EFTIR SKAPARA 
ÞÍNUM Á UNGLINGSÁRUM 
ÞÍNUM“ (PRÉD 12:1)

Ritningarnar segja frá þjónustu spámanna og 
postula. Margir þessara leiðtoga þekktu Guð 

frá bernsku og æskuárum sínum. Hér eru fimm 
frásagnir um nokkra slíka verðandi leiðtoga.

•  Jóhannes skírari 
hafði það hlutverk 
að búa fólk „undir 
komu Drottins“ og 
„engill Guðs vígði 
hann þessu valdi 
þegar hann var átta 
daga gamall“ (K&S 
84:27–28).

•  Jósía konungur var 
krýndur átta ára 
gamall og á 31 árs 
valdatíð sinni hjálp-
aði hann Gyðingum 
að taka í trú á móti 
fagnaðarerindinu 
(sjá 2 Kon 22).

•  Mormón var um 10 
ára þegar Ammaron 
valdi hann sem 
næsta gæslumann 
heimildanna (taflna) 
Nefís). Um 16 ára 
aldur fór Mormón 
fyrir her Nefíta. (Sjá 
Morm 1:2–4; 2:1–2.)

•  Davíð var aðeins 
„ungliði“ (ungur 
maður) þegar hann 
atti kappi við Golíat, 
hugsanlega á sama 
aldri og stríðsmenn 
Helamans (sjá 1 Sam 
17:49–56; Alma 
53:22).

•  Jósef var 17 ára 
þegar hann var 
seldur til Egypta-
lands, þar sem 
„Drottinn var með 
Jósef“ (sjá 1. Mós 
37:2, 27–28; 39:2).
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Michael R. Morris
Kirkjutímaritin

Á laugardögum finnið þið 
Elviru Guagliarello önnum 
kafna í eldhúsinu heima hjá 

sér í Puerto Madryn, á strönd Argent-
ínu við Nuevo-flóann, í suðurhéraði 
Chubut.

Þar vigtar hún hveiti, mælir vatn 
og nær sér svo í önnur hráefni. Hún 
er fámál við iðju sína og verk hennar 
segja meira en orðin. Hún er í erinda-
gjörðum Drottins.

„Mér líður vel, því ég veit að ég læt 
gott af mér leiða,“ segir systir Guagli-
arello, um leið og hún hrærir saman 
hráefnin. Hún hugsar um frelsarann 
við iðju sína og gleðst yfir hugsuninni 
um að ávöxtur þjónustu hennar muni 
hjálpa öðrum meðlimum kirkjunnar 
að minnast hans.

Systir Guagliarello, 82ja ára, nýtur 
þjónustu sinnar sem heimsóknar-
kennari. Hún er söngstjórnandi í deild 
sinni og bakar brauð sem nota á við 
helgiathöfn sakramentisins—köllun 
sem hún hefur haft í næstum 10 ár. 

„Allt er þetta mér  
til blessunar“

Þ J Ó N A  Í  K I R K J U N N I

GERA EFRI ÁRIN 
INNIHALDSRÍK 

Lykillinn að því að finna 
til gagnsemi og sigrast 
á einmanaleika felst í 
því að liðsinna hinum 

nauðstöddu. Ezra Taft Benson forseti 
(1899–1994) benti á að rosknir  
meðlimir kirkjunnar gætu þjónað á 
eftirtalinn hátt:

hún 15 árum síðar bar á þá kennsl er 
þeir knúðu dyra hjá henni, eftir að 
hún hafði flutt frá Puerto Madryn, tók 
hún á móti trúboðslexíunum, skírðist 
og hóf þjónustu sína í kirkjunni.

Nú býr hún einsömul, en henni 
finnst hún ekki einmana. Hún hefur 
ritningarnar sínar og deildarfjölskyld-
una og á tíð samskipti við himneskan 
föður í bæn. Auk þess nýtur hún 
samfélags andans, sem Drottinn hefur 
heitið þeim sem þjóna honum með 
því að þjóna öðrum.1

„Allt er þetta mér til blessunar,“ 
segir systir Guagliarello brosandi. 
„Kirkjan færir okkur verkefni og veitir 
mér ánægju. Ég hef alltaf fundið 
gleði í þjónustu við föður okkar á 
himnum.“ ◼

HEIMILDIR
 1. Sjá Henry B. Eyring, „In the Strength of  

the Lord,”  Líahóna, maí 2004, 19; sjá einnig 
Jóh 14:16–18; Kenningu og sáttmála 88:3.

Elvira Guagliarello

Hún bakar brauð fyrir sjálfa sig 
fyrrihluta vikunnar, en á laug-
ardögum helgar hún tíma sinn 
brauðbakstri og þá „einkum fyrir 
kirkjuna,“ segir hún. „Ég segi 
við sjálfa mig: ‚Ég verð að baka 
brauð og ég verð að fara í kirkju.‘ 
Ég vil ekki láta það bregðast.“

Hún fer einnig í musterið, eins 
og heilsa leyfir—og fer þá árlega 
í 20 tíma rútuferð til Buenos Aires 
musterisins í norðurhluta Argentínu.

„Systir Guagliarello er alltaf glöð 
og fús til þjónustu, geti hún komið 
því við,“ segir Jesús Santos Gumiel, 
biskupinn hennar. „Meðlimir deild-
arinnar vita að þeir geta reitt sig á 
hana. Þrátt fyrir háan aldur, bakar hún 
staðföst brauðið á laugardögum og 
fer til kirkju alla sunnudaga. Hún er 
gott fordæmi.“

Systir Guagliarello kynntist trúboð-
unum árið 1962 í Mar del Plata, suður 
af Buenos Aires, þegar hún starfaði í 
matsölu þar sem þeir bjuggu. Þegar 

1. Starfa í musterinu og fara þangað oft.
2. Safna heimildum og skrá ættarsögu.
3. Taka þátt í trúboðsstarfi.
4. Stuðla að samlyndi fjölskyldunnar.
5. Taka á móti kirkjuköllunum og sinna þeim.
6. Helga sig kristilegri þjónustu.
7. Viðhalda líkamlegu heilbrigði og starfsgetu.

Frá Ezra Taft Benson, „Til hinna rosknu í kirkjunni,“ 
 Ensign, nóv. 1989, 4–6.
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Ein ástæða þess að við erum 
hér á jörðunni er að læra að 
hlýða boðorðum Guðs. Allir 

menn sem lifað hafa á jörðunni hafa 
syndgað, að Jesú einum frátöldum, 
sem lifði fullkomnu lífi (sjá Róm 3:23; 
1 Jóh 1:8). Það kallast synd þegar við 
af ásettu ráði brjótum boðorð Guðs, 
og refsing fylgir öllum syndum. Þegar 
við syndgum gerir réttvísin kröfu um 
að við tökum út refsinguna (sjá Alma 
42:16–22).

Afleiðing allra synda leiðir að 
lokum til aðskilnaðar frá Guði (sjá  
1 Ne 10:21). Slíkur aðskilnaður er svo 
alvarlegur að við fáum ekki yfirunnið 
hann af sjálfsdáðum.

Himneskur faðir sá til þess að 
hægt yrði að yfirvinna þann að-
skilnað með því að eingetinn sonur 
hans, Jesús Kristur, tæki á sig synda-
byrði okkar og gerði okkur þannig 
mögulegt að verða andlega hrein og 
komast til hans að nýju. Það kallast 
miskunnaráætlunin.

Frelsarinn sagði: „Því að sjá, ég, 
Guð, hef þolað þetta fyrir alla, svo að 

T R Ú  O K K A R

„Jesús Kristur, sem eingetinn sonur 
Guðs og sá eini sem lifði syndlaus á 
þessari jörðu, var hinn eini sem gat  
friðþægt fyrir mannkynið“ (Bible 
Dictionary, „Atonement“).

þeir þurfi ekki að þjást, ef þeir iðrast – 
En iðrist þeir ekki, verða þeir að þjást, 
alveg eins og ég“ (K&S 19:16–17).

Jesús þjáðist fyrir syndir okkar í 
Getsemanegarðinum, sem var hluti 
af friðþægingu hans, og á krossinum. 
Við getum notið kraftar friðþægingar 
hans með því að iðrast synda okkar.

Jesús Kristur, sem fúslega friðþægði 
fyrir syndir okkar, sagði:

JESÚS KRISTUR 
FRIÐÞÆGÐI FYRIR SYNDIR OKKAR
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Sjá! Ég er kominn í heiminn til að endurleysa heiminn og 
frelsa heiminn frá synd. 

 Þess vegna mun ég taka við hverjum þeim, sem iðrast  
og kemur til mín sem lítið barn, því að slíkra er Guðs ríki. 

Sjá, fyrir slíka hef ég fórnað lífi mínu og tekið það aftur. 
Iðrist því, komið til mín frá endimörkum jarðar og látið 

frelsast“ (3 Ne 9:21–22).

Friðþægingin færir líka eftirtaldar 
blessanir:

1. Upprisu fyrir alla sem fæðst hafa á 
jörðunni (sjá Alma 11:42–45).

2. Eilíft líf í návist Guðs fyrir öll 
börn sem dáið hafa fyrir ábyrgð-
araldur sinn, sem er átta ára (sjá 
Mósía 3:16; 15:24–25; Moró 
8:8–12).

3. Möguleika á að finna frið í erfið-
leikum, því Jesús tók á sig sársauka 
okkar og sjúkdóma (sjá Jóh 14:27;  
Alma 7:11–12).

4. Umbun fyrir hina réttlátu fyrir 
ranglæti þessa lífs (sjá Boða fagnað-
arerindi mitt [2004], 52).

„Komið til mín, allir þér sem erfiði 
hafið og þungar byrðar, og ég mun 
veita yður hvíld.

Takið á yður mitt ok og lærið 
af mér, því að ég er hógvær og af 
hjarta lítillátur, og þá munuð þér 
finna hvíld sálum yðar.

Því að mitt ok er ljúft og byrði 
mín létt“ (Matt 11:28–30). ◼

Til frekari upplýsinga, sjá Reglur  
fagnaðarerindisins (2009), 59–66; og 
Sannir í trúnni (2004), 14–20.Ó
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Iðrist, komið til 
Drottins og verðið heil

David L. Frischknecht
Fræðsludeildinni

Nýlega slasaðist góð og trúföst 
kona sem ég þekki í alvarlegu 
bílslysi. Meðal annars rifbeins-

brotnaði hún og hryggbrotnaði. Hluti af 
endurhæfingu hennar krafðist þess að 
hún hefði spelku á baki og hálsi til að 
koma í veg fyrir hreyfingar. Spelkan var 
afar óþægileg. En hún var nauðsynleg. 
Hún viðhélt þeirri stöðu sem þurfti til að 
lækna bak hennar og háls.

Iðrun má líkja við spelkuna. Þegar við 
syndgum sköðum við sálina og þörf er á 
guðlegri meðferð til að gera okkur heil 
að nýju. Iðrun felur í sér þær aðstæður 
sem gera frelsaranum kleift, með frið-
þægingu sinni, að lækna okkur (sjá 3 Ne 
9:13). Sé einhver hluti iðrunar óþægi-
legur—líkt og spelka á brotnum hrygg—
komumst við ekki hjá því að iðrast.

Dieter F. Uchtdorf forseti, annar ráð-
gjafi í Æðsta forsætistáðinu, sagði: „Sönn 
iðrun gerir okkur kleift að gera það sem 
er rétt á nýjan leik. Sönn iðrun felst í því 
að viðurkenna syndir okkar og finna 
til eftirsjár, eða guðlegrar sorgar, og 

viðurkenna syndir okkar fyrir Guði. Séu 
syndir okkar alvarlegar, verðum við einng 
að játa þær frammi fyrir réttum prest-
dæmisleiðtoga. Við þurfum að biðja Guð 
um fyrirgefningu og gera allt sem við 
megnum til að bæta fyrir þann skaða sem 
breytni okkar kann að hafa valdið. Iðrun 
er breyting í huga og hjarta—að láta af 
rangri breytni og tileinka sér rétta breytni. 
Henni fylgja ný viðhorf gagnvart Guði, 
sjálfum sér og lífinu öllu.“ 1

Þegar við giftusamlega ljúkum iðrunar-
ferli okkar, leiðir það til lækningar, líknar 
og hamingju. Dorothy J. R. White skrifaði:

Þótt af ytri brá hrynji tár,
hreinsa verður innra sár.2

Drottinn sárbænir okkur af elsku og 
með fortölum að iðrast, því hann þráir að 
græða okkur. Hann þjáðist á líkama og í 
anda við að gjalda fyrir syndir okkar svo 
við mættun iðrast. Hann sagði:

„Því að sjá, ég, Guð, hef þolað þetta 
fyrir alla, svo að þeir þurfi ekki að þjást, 
ef þeir iðrast‒

BLESSANIR IÐRUNAR
„Synd er að brjóta viljandi 
guðlegt lögmál. Friðþæging 
Jesú Krists er gjöf Guðs til 
barna hans, til að leiðrétta 
og sigrast á afleiðingum 
syndar. . . .

Friðþægingargjöf Jesú 
Krists færir okkur öllum 
stundum og á öllum 
stöðum blessanir iðrunar  
og fyrirgefningar.“
Dieter F. Uchtdorf forseti, annar  
;ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu, 
„Point of Safe Return,“  Líahóna,  
maí 2007, 99, 101.

V I Ð  T Ö L U M  U M  K R I S T

„Þeim sem hefur iðrast synda sinna er fyrirgefið, og ég,  
Drottinn, minnist þeirra ekki lengur“ (K&S 58:42).
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Glataði sonurinn sneri auðmjúkur til föður síns og sagði: „Faðir, ég hef syndgað móti 
himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn“ (Lúk 15:21). 
Faðir hans tók fagnandi á móti honum. Himneskur faðir tekur líka fagnandi á móti 
okkur þegar við iðrumst.

HVERS VEGNA LÆKNUMST 
VIÐ FYRIR IÐRUN?

Öldungur Neil L. Andersen, í 
Tólfpostulasveitinni, veitir okkur 
svör við þeirri spurningu í aðal-
ráðstefnuræðu sinni „Repent . . . 
That I May Heal You“ ( Líahóna, 
nóv 2009, 40–43). Spámaðurinn 
Alma veitir okkur einnig skilning 
á iðrun og friðþægingunni (sjá 
Alma 42).

1.  Iðrun veitir okkur aðgang 
að friðþægingu Krists og 
lækningu. Þjáningar Krists í 
Getsemane og á Golgata voru 
friðþæging fyrir syndir okkar 
allra. Hann megnar og þráir 
að veita okkur fyrirgefningu 
synda okkar.

2.  Þegar við syndgum snúum 
við frá Guði. Það skaðar anda 
okkar.

3.  Þegar við iðrumst snúum við 
að nýju til Guðs. Það dregur 
úr sektarkenndinni. Fyrirgefn-
ing „[léttir einnig] sektinni 
af hjörtum [okkar]“ (Alma 
24:10), færir okkur „frið við 
[samviskuna]“ (Mósía 4:3) og 
græðir okkur á þann hátt.

Hugleiðið að miðla einhverjum 
vitnisburði ykkar um blessan-
irnar sem þið hafið hlotið af því 
að iðrast.

Til frekari upplýsinga um efnið, sjá Esek 33:15–16; Alma 12:33–34; 36:13, 17–20; og 
Boyd K. Packer, „The Brilliant Morning of Forgiveness,“  Ensign, nóv 1995, 18–21.

Hverjar eru blessanir iðrunar og fyrirgefningar?

• Heilagur andi veitir okkur fullvissu um að okkur sé fyrirgefið.

• Guð tekur í burtu sektarbyrði synda okkar.

• Við njótum áhrifa heilags anda í ríkari mæli.

En iðrist þeir ekki, verða þeir að 
þjást, alveg eins og ég – 

Þjáningu, sem varð þess valdandi, 
að ég, sjálfur Guð, æðstur allra, skalf 
af sársauka og blóð draup úr hverri 
svitaholu, og þjáðist bæði á líkama og 
í anda—og með hrolli óskaði ég þess 
að þurfa ekki að bergja þennan beiska 
bikar—

Dýrð sé föðurnum eigi að síður, og 

ég tæmdi hann og lauk undirbúningi 
mínum fyrir mannanna börn.

Þess vegna býð ég þér enn að iðrast“ 
(K&S 19:16–20).

Megum við iðrast nú, koma til Drott-
ins og verða heil. ◼

HEIMILDIR
 1. Dieter F. Uchtdorf, „Point of Safe Return,“ 

Líhóna, maí 2007, 100.
 2. Dorothy J. R. White, „Repentance,“  Ensign,  

júlí 1996, 27.
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Og fyrir hennar tilverknað munu allir sem 
trúa á hið dýrðlega fagnaðarerindi Guðs og 
hlíta því, allir sem eru sannir og trúfastir og 
sigra heiminn, allir sem þjást fyrir Krist og 
orð hans, allir sem agaðir eru og hirtir vegna 
málsstaðar hans, sem við heyrum til—verða 
sem skapari þeirra, sitja í hásæti og ríkja með 
honum eilíflega í ævarandi dýrð. 

Ég mun nota eigin orð er ég ræði um 
þessa undursamlegu hluti, þótt þið gætuð 
haldið að þau væru orð ritninganna, orð frá 
öðrum postulum og spámönnum.

Satt er að aðrir hafa áður mælt þau, en nú 
eru þau mín, því heilagur andi Guðs hefur 
borið mér vitni um að þau eru sönn, og nú er 
sem Drottinn hafi opinberað mér þau fyrst. Ég 
hef því heyrt rödd hans og þekki orð hans.

Í Getsemanegarðinum
Fyrir tvö þúsund árum, utan við múra 

Jerúsalem, var fallegur garður, sem gekk 
undir nafninu Getsemane, þar sem Jesús og 
nánustu vinir hans voru vanir að eiga stundir 
til að ígrunda og biðja.

Í honum kenndi Jesús lærisveinum sínum 
kenningarnar um ríkið og allir ræddu þeir 
í trúnaði við föður okkar allra, sem þeir 

Mér finnst, og andinn virðist því 
samhljóma, að mikilvægasta kenn-
ingin sem ég fæ útskýrt, og öflug-

asti vitnisburðurinn sem ég fæ gefið, sé um 
friðþægingarfórn Drottins Jesú Krists. 

Friðþæging hans er óviðjafnanlegasti 
atburðurinn sem átt hefur eða mun eiga sér 
stað frá upphafi sköpunar og í gegnum allar 
aldir óendanlegrar eilífðar.

Hún er æðsta náðar- og kærleiksverk sem 
Guð einn megnar að koma til leiðar. Fyrir 
hennar tilverknað verða allir skilmálar og skil-
yrði hinnar eilífu sáluhjálparáætlunar föðurins 
fullgild. 

Fyrir hennar tilverknað verða ódauðleiki 
og eilíft líf mannsins að veruleika. Fyrir 
hennar tilverknað munu allir menn frelsast frá 
dauða, helju, djöflinum og óendanlegri kvöl.

S Í G I L D A R  T R Ú A R S Ö G U R

Bruce R. McConkie fæddist 29. júlí 1915 
í Michigan, Bandaríkjunum. Hann var 
studdur í fyrstu sveit hinna Sjötíu 6. október 
1946 og vígður postuli 12. október 1972. 
Hann lést 19. apríl 1985, í Salt Lake City, 
Utah. Ræða þessi var flutt á aðalráðstefnu  
6. apríl 1985.

Öldungur Bruce R. 
McConkie (1915–85)
í Tólfpostulasveitinni

Hinn hreinsandi 
máttur  
GETSEMANE
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helguðu þjónustu sína og 
erindagjörð. 

Sá reitur er, líkt og Eden þar 
sem Adam dvaldi, líkt og Sínaí 
þar sem Jehóva veitti lögmál 
sitt, líkt og Golgata þar sem 
sonur Guðs gaf líf sitt til lausn-
argjalds fyrir marga, helg jörð, 
þar sem hinn syndlausi sonur 
hins eilífa föður tók á sig syndir 
allra manna, gegn því að þeir 
iðrist. 

Við fáum hvorki skilið eða 
komið því í orð, né fær nokkur 
jaðneskur hugur skilið að fullu 
það sem Kristur tókst á við í 
Getsemane.

Við vitum að hann féll til 
jarðar, yfirbugaður af sársauka 
og angist, af hinni óendanlegu 
byrði sem olli því að með hrolli 
óskaði hann þess að þurfa ekki 
að bergja hinn beiska bikar.

Við vitum að engill var sendur 
úr návist himins dýrðar til að 
styrkja hann í þessari eldraun, og 
við teljum það hafa verið hinn 
máttuga Míkael, sem fyrstur féll, 
svo að menn mættu lifa.

Að okkar bestu vitund stóð 
þessi óendanlega kvöl—þessi 
ógnar þjáning—yfir í um þrjár til 
fjórar klukkustundir.

Handtakan, réttarhöldin  
og húðstrýkingin

Að þessu loknu—er líkami 
hans var þorrinn kröftum—
tókst hann á við Júdas og aðra 
holdgervinga djöfulsins, sem 
sumir voru frá sjálfu æðsta ráði 
Gyðinga; og hann var leiddur 
burtu í hálsbandi, sem ótýndur 
glæpamaður, til að verða 
dæmdur af erki-glæpamönn-
unum, Gyðingum sem sátu í 
sæti Arons, og Rómverjum, sem 
fóru með vald Sesars.

Þeir fóru með hann til Annas, 
til Kaífasar, til Pílatusar, til 
Heródesar og aftur til Pílatusar. 
Hann var ákærður, honum 
var formælt og hann laminn. 
Ógeðslegir hrákar þeirra láku 
niður andlit hans um leið og 
grimmdarleg högg þeirra drógu 
enn frekar máttinn úr sárum 
líkama hans. 

Af heiftarreiði létu þeir 

Við vitum að blóð streymdi 
úr hverri svitaholu líkama hans, 
er hann drakk hinn beiska bikar 
í botn, sem faðir hans ætlaði 
honum.

Við vitum að hann þjáðist 
bæði á líkama og í anda, meira 
en nokkur maður fær þolað, 
nema til dauða.

Við vitum að á einhvern hátt, 
utan okkar skilnings, uppfylltu 
þjáningar hans kröfur réttvís-
innar, urðu lausnargjald hinum 
iðrunarfullu sálum frá kvöl og 
refsingu syndar, og gerðu misk-
unn mögulega fyrir þá sem trúa 
á hans heilaga nafn.

Enginn jarð-

neskur hugur 

fær skilið 

að fullu það 

sem Kristur 

tókst á við í 

Getsemane.
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S Í G I L D A R  T R Ú A R S Ö G U R

reyrhöggin dynja á baki hans. Blóðið lak niður andlit hans 
þegar þyrnum sveigsins var þrýst inn í enni hans.

Og alvarlegast var að hann var hýddur, hýddur einu 
höggi undir fjörutíu, hýddur með svipu sem á voru 
festar leðurreimar, er alsettar voru hvössum beinum og 
málmhlutum. 

Margir dóu af hýðingunni einni, en hann stóð upp eftir 
það kvalræði, svo hann mætti deyja smánarlegum dauða á 
harðneskjulegum krossinum á Golgata.

Hann bar kross sinn sjálfur þar til hann hneig niður 
undan þunga hans og sársaukanum og angistinni allri.

Á krossinum
Loks, á hæð einni, sem kölluð var Golgata—sem einnig 

var utan við múra Jesúsalem—í augsýn hjálparvana læri-
sveinanna sem á eigin skinni skynjuðu angist dauðans 
nærri, lögðu rómversku hermennirnir hann á krossinn.

Með þungum tréhömrum ráku þeir járnnagla í gegnum 
fætur hans, hendur og úlnliði. Vissulega var hann særður 
vegna okkar synda og kraminn vegna okkar misgjörða.

Krossinn var síðan reistur, svo allir mættu sjá og gapa, 
formæla og hæðast. Þetta gjörðu þeir af illkvittni, í þrjár 
stundir, frá níu árdegis til hádegis.

Þá myrkvuðust himnarnir. Myrkrið grúfði yfir landinu 
í þrjár stundir, líkt og gerðist hjá Nefítum. Á skall mikill 
stormur, líkt og sjálfur Guð náttúrunnar liði angist.

Og vissulega gerði hann það, því meðan hann hékk á 
krossinum í aðrar þrjár stundir, frá hádegi til þrjú síðdegis, 
þoldi hann að nýju hina óendanlegu angist og vægðar-
lausan sársaukann sem hann upplifði í Getsemane. 

Og loks, þegar angist friðþægingarinnar var yfirstaðin—
er sigur hafði unnist, er sonur Guðs hafði framfylgt vilja 
föður síns í öllu—sagði hann: „Það er fullkomnað“ ( Jóh 
19:30), og sjálfviljugur gaf hann upp andann.

Í andaheiminum
Þegar friður og fró miskunnsams dauða frelsuðu hann 

frá sársauka og sorg jarðlífsins, fór hann í paradís Guðs.
Þegar sál hans hafði verið færð að fórn fyrir synd, var 

hann albúinn að sjá niðja sína, að messíasarorði. 
Sem eru allir hinir helgu spámenn og trúfastir heilagir frá 

alda öðli; allir sem tekið hafa á sig nafn hans, og orðið synir 

hans og dætur, jafnvel líkt og á við um okkur, og verið 
andlega getnir af honum; allir þeir voru saman komnir í 
andaheimi, til að líta ásjónu hans og hlýða á raust hans.

Eftir um 38 eða 40 stundir—þrjá daga að mælikvarða 
Gyðinga—kom okkar blessaði Drottinn að gröf Arímaþe-
ans, þar sem smurðum líkama hans hafði verið komið fyrir 
af Nikódemusi og Jósef frá Arímaþeu.

Upprisan
Síðan, á okkur óskiljanlegan hátt, íklæddist hann þeim 

líkama, sem enn var óspilltur, og reis upp til dýrðlegs 
ódauðleika, sem gerði hann líkan hinum upprisna föður 
sínum.

Honum var svo falinn allur máttur á himni og jörðu, 
hann hlaut eilífa upphafningu, birtist Maríu Magdalenu 
og mörgum öðrum, og steig upp til himins, þar sem hann 
situr til hægri handar Guði, hinum almáttuga föður, til að 
ríkja eilíflega í ævarandi dýrð.

Upprisa hans á þriðja degi kórónaði friðþæginguna. 
Aftur, okkur á einhvern óskiljanlegan hátt, kom upprisa 
hans því til leiðar að allir menn munu rísa úr gröfum 
sínum.

Líkt og Adam innleiddi dauða, innleiddi Kristur 
lífið; líkt og Adam er faðir dauðleikans, er Kristur faðir 
ódauðleikans. 

Og án þeirra beggja, dauðleikans og ódauðleikans, fær 
maðurinn ekki unnið að sáluhjálp sinni og stigið upp til 
hæstu hæða, ofar öðrum himnum, þar sem guðir og englar 
dvelja eilíflega í ævarandi dýrð. 

Skilningur á friðþægingunni 
Friðþæging Krists er algjör grundvallarkenning fagnað-

arerindisins og er sú sem við skiljum síst af öllum okkar 
opinberaða sannleika.

Mörg okkar búa yfir lítilli þekkingu og reiða sig á 
Drottin og góðleika hans við að leiða okkur í gegnum 
raunir og örðugleika lífsins.

En ef við viljum eiga sömu trú og Enok og Elía, verðum 
við að trúa því sem þeir trúðu, vita það sem þeir vissu og 
lifa líkt og þeir gerðu.

Má ég bjóða ykkur að ganga til liðs við mig í því að 
hljóta áreiðanlega og örugga vitneskju um friðþæginguna.
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Við verðum að leggja heim-
speki manna til hliðar og visku 
hinna vitru og ljá þeim anda 
eyra sem okkur er gefinn til að 
leiða okkur í allan sannleikann.

Við verðum að rannsaka ritn-
ingarnar, viðurkenna þær sem 
huga, vilja og rödd Drottins og 
kraft Guðs til sáluhjálpar.

Þegar við lesum, ígrundum 
og biðjum, munum við hljóta 
skilning á því sem gerðist í görð-
unum þremur—aldingarðinum 
Eden, Getsemanegarðinum 
og garði hinnar tómu grafar, 
þar sem Jesús birtist Maríu 
Magdalenu.

Sköpunin, fallið og 
friðþægingin

Í Eden munum við sjá allt 
skapað í paradísardýrð—
án dauða, án getnaðar, án 
reynslutíma.

Við munum komast að því að 
slík sköpun, sem nú er óþekkt 

dauðlega líf; og með Kristi kom 
ódauðlegt og eilíft líf.

Ef fall Adams hefði ekki átt sér 
stað, sem hafði dauða í för með 
sér, hefði friðþæging Krists, sem 
gefur líf, ekki náð fram að ganga.

Friðþægingarblóð hans
Og nú, hvað viðkemur þess-

ari fullkomnu friðþægingu, sem 
náðist fram með úthellingu 
blóðs Guðs—ber ég vitni um 
að hún átti sér stað í Getsem-
ane og á Golgata, og hvað 
viðkemur Jesú Kristi, ber ég 
vitni um að hann er sonur hins 
lifanda Guðs og var krossfestur 
fyrir syndir heimsins. Hann er 
Drottinn okkar, Guð okkar og 
konungur okkar. Þetta veit ég af 
sjálfum mér óháð öllum öðrum 
mönnum.

Ég er eitt af vitnum hans, og 
á komandi degi mun ég þreifa 
á naglaförum handa hans og 
fóta og baða fætur hans tárum 
mínum.

En ég mun ekki vita betur 
þá en nú, að hann er sonur 
almáttugs Guðs, að hann er 
frelsari okkar og lausnari og að 
sáluhjálp fæst á engan annan 
hátt en fyrir friðþægingarblóð 
hans.

Guð gefi að við megum öll 
vera í ljósinu, líkt og Guð faðir 
okkar er í ljósinu, svo að blóð 
Jesú Krists, sonar hans, muni 
hreinsa okkur af allri synd, líkt 
og fyrirheitin kveða á um. ◼

Undirfyrirsögnum bætt við; stafsetning og 
greinarmerki færð í nútímahorf.

mönnum, var eina leiðin til að 
fallið yrði að veruleika.

Við munum síðan sjá Adam 
og Evu, fyrsta karlinn og fyrstu 
konuna, fara frá ódauðleika 
og paradísardýrð og verða 
fyrstu dauðlegu mannverur 
jarðarinnar.

Jarðneskt ástand, með getn-
aði og dauða, kom í heiminn. 
Og vegna brotsins, hófst tími 
reynslu og prófrauna. 

Í Getsemanegarðinum 
munum við svo komast að því 
að sonur Guðs galt lausnargjald 
mannsins frá stundlegum og 
andlegum dauða, sem yfir okkur 
koma vegna fallsins.

Og loks, fyrir framan tóma 
gröfina, munum við komast að 
því að Kristur, Drottinn okkar, 
hefur rofið hlekki dauðans 
og stendur sigri hósandi yfir 
gröfinni.

Sköpun kom því á undan 
fallinu; og með fallinu kom hið 

Upprisa hans 

kom því til 

leiðar að  

allir menn 

munu rísa  

úr gröfum 

sínum.
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Í sakramentisbæn-
unum er staðfest að 
einn megintilgangur 

sakramentisins, eins og 
Drottinn Jesús Kristur 
innleiddi það, sé að 
minna okkur á að „hafa 
hann ávallt í huga“ 
(K&S 20:77, 79). Að minnast frelsarans felur 
auðvitað líka í sér að minnast friðþægingar 
hans, en brauðið og vatnið eru táknræn fyrir 
þjáningar hans og dauða. Við megum aldrei 
gleyma því sem hann gerði fyrir okkur, því 
lífið hefði engan tilgang án friðþægingar 

HAFA  

Öldungur D. Todd 
Christofferson

í Tólfpostulasveitinni

hans og upprisu. En 
lífið hefur eilífa, guðlega 
möguleika vegna friðþæg-
ingar hans og upprisu. 

Ég ætla að skýra nánar 
þríþætta merkingu þess 
að „hafa hann ávallt í 
huga“: Í fyrsta lagi að 

þekkja hann og fylgja honum; í öðru lagi að 
viðurkenna þá ábyrgð okkar að gera Kristi 
skil á öllum hugsunum okkar, orðum og 
gjörðum; og í þriðja lagi að lifa óttalaus í trú 
á að við getum alltaf leitað til frelsarans eftir 
nauðsynlegri hjálp.

Þegar við höfum frelsarann ávallt í huga, getum við „með  
glöðu geði [gjört] allt, sem í okkar valdi stendur,“ sannfærð um að  

við munum komast í gegnum allt fyrir mátt hans og elsku.
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1. Leitast við að þekkja vilja Krists og 
fylgja honum, líkt og hann leitaði vilja 
föðurins.

Sakramentisblessun brauðsins felur í sér 
skuldbindingu okkar um að taka á okkur 
nafn sonarins „og hafa hann ávallt í huga og 
halda boðorð hans, sem hann hefur gefið 
[okkur]“ (K&S 20:77). Þennan sáttmála mætti 
einnig orða þannig: „Hafa hann ávallt í huga 
til að halda boðorð hans.“ Á þann hátt hafði 
hann föður sinn ávallt í huga. Líkt og hann 
sagði: „Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfum 
mér. Ég dæmi samkvæmt því, sem ég heyri, 

Við, ég og þið, 
getum haft Krist 
að þungamiðju í 
lífi okkar og orðið 
eitt í honum, líkt 
og hann er eitt í 
föðurnum. Við 
getum byrjað á 
því að taka allt 
út úr lífi okkar og 
setja það síðan 
aftur á þann 
stað sem það 
ætti að vera með 
frelsarann að 
þungamiðju.

og dómur minn er réttvís, því að ég leita ekki 
míns vilja, heldur vilja þess, sem sendi mig“ 
( Jóh 5:30).

Jesús sýndi fullkomna einingu við föð-
urinn með því að lúta vilja föðurins, bæði 
í líkama og anda. Jesús vísaði til föður síns 
og sagði: „Ég gjöri ætíð það sem honum 
þóknast“ ( Jóh 8:29). Jesús laut dauðanum, 
því það var vilji föðurins, og „vilji sonarins 
innbyrðist í vilja föðurins“ (Mósía 15:7). 
Áhersla Jesú á föðurinn er ein meginástæða 
þess að þjónusta hans var svo öflug og 
afdráttarlaus. KR
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. . . Hið innra er eitthvað sem rís upp í mér, 
endrum og eins[,] sem tilfinnanlega skilur á 
milli hagsmuna minna og hagsmuna föðurins 
á himnum; eitthvað sem veldur því að mínir 
hagsmunir og hagsmunir föðurins á himnum 
fara ekki algjörlega saman.

Mér er ljóst að okkur ber að skynja og 
skilja, eins vel og mögulegt er, eins vel og 
fallið ástand okkar leyfir, eins vel og trú okkar 
og þekking megna að gera okkur skiljanlegt, 
að hagsmunir þess Guðs sem við þjónum, séu 
hagsmunir okkar, og aðra ættum við ekki að 
hafa, hvorki um tíma, né eilífð.“ 1

Við getum sótt stöðugt áfram í trú, þótt 
það kunni ekki að vera auðvelt. Ég get vottað 
að með tímanum mun sú þrá okkar og hæfni 
vaxa, að hafa frelsarann ávallt í huga og fylgja 
honum. Við ættum að vinna þolinmóð að því 
marki og biðja ætíð um visku og þá guðlegu 
hjálp sem við þörfnumst. Nefí sagði: „En sjá. 
Ég segi yður, að þér verðið að biðja án afláts 
og megið aldrei láta hugfallast, og þér megið 
ekkert gjöra fyrir Drottin án þess fyrst að 
biðja föðurinn í nafni Krists um að helga verk 
yðar, svo að þau verði sálu yðar til velferðar“ 
(2 Ne 32:9).

Ég varð vitni að einföldu dæmi um slíka 
bæn þegar öldungi Dallin H. Oaks, í Tólf-
postulasveitinni, og mér var falið að hafa 
yfirumsjón með myndviðtali sem tengd-
ist hjónum í öðru landi. Nokkru áður en 
í myndverið var komið, fór ég aftur yfir 
gögnin sem við höfðum aflað okkur um 
hjónin og taldi mig reiðubúinn fyrir viðtalið. 
Nokkrum mínútum fyrir tilsettan tíma sá ég 
öldung Oaks sitja einan og lúta höfði. Eftir 
smástund leit hann upp og sagði: „Ég var 
að biðja bæn til að búa mig undir viðtalið. 
Við þurfum gjöf dómgreindar.“ Hann hafði 
ekki vanrækt það mikilvægasta, að flytja bæn 
til að helga verk okkar, okkur til góðs og 
Drottni til dýrðar.

Á sama hátt getum við, ég og þið, haft 
Krist að þungamiðju í lífi okkar og orðið eitt 
í honum, líkt og hann er eitt í föðurnum (sjá 
Jóh 17:20–23). Við getum byrjað á því að 
taka allt út úr lífi okkar og setja það síðan 
aftur á þann stað sem það ætti að vera með 
frelsarann að þungamiðju. Við ættum að 
forgangsraða því sem gerir okkur kleift að 
hafa hann ávallt í huga—að hafa tíðar bænar-
gjörðir og læra ritningarnar, ígrunda vandlega 
postullegar kenningar, búa sig vikulega undir 
að meðtaka sakramentið verðug, tilbiðja á 
sunnudögum og skrá það og minnast þess 
sem andinn og reynsla lífsins kennir okkur 
um lærisveinshlutverk okkar.

Annað kann að koma upp í huga ykkar, 
einkum það sem á við um líðandi stund. 
Þegar við svo loks höfum helgað nægan 
tíma og krafta því, sem hefur Krist að þunga-
miðju í lífi okkar, getum við bætt við öðrum 
ábyrgðarverkum og þýðingarmiklum við-
fangsefnum, til að mynda menntun og fjöl-
skylduábyrgð. Á þennan hátt mun það sem 
hefur minna gildi ekki ná að festa sig í sessi 
á kostnað þess sem er mikilvægara, heldur 
koma á eftir í forgangsröðuninni eða falla 
alveg út. 

Mér er ljóst að ekki er auðvelt að lúta vilja 
Jesú Krists á sama hátt og hann laut vilja 
föðurins. Brigham Young forseti (1801–77) 
ræddi af skilningi um þá áskorun okkar og 
sagði:

„Að öllu sögðu og gerðu, eftir að hann 
hefur leitt fólk sitt svo lengi, sjáið þið þá ekki 
að okkur skortir fullt traust til Guðs okkar? 
Áttið þið ykkur á því hvað ykkur sjálf varðar? 
Þið gætuð spurt: ‚[Bróðir] Brigham, áttar þú 
þig á því hvað þig varðar?‘ Já, ég get séð 
að mig skortir enn traust, að nokkru leyti, á 
hann sem ég set traust mitt á.—Af hverju? Af 
því að mig skortir kraft, sökum áhrifa fallsins 
á mig. . . .
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2. Vera þess albúin að gera Kristi skil 
á öllum hugsunum okkar, orðum og 
gjörðum.

Í ritningunum kemur skilmerkilega fram 
að mikill dómsdagur verður þegar Drottinn 
stendur og dæmir þjóðirnar (sjá 3 Ne 27:16) 
og allir munu beygja kné sín og sérhver tunga 
játa að hann er Kristur (sjá Róm 14:11; Mósía 
27:31; K&S 76:110). Í Alma í Mormónsbók er 
greint frá eðli og víðfeðmi þess dóms: 

„Því að orð vor munu dæma oss, já, öll 
verk vor munu dæma oss. Vér munum ekki 
flekklaus fundin. Og hugsanir vorar munu 
einnig dæma oss, og í þessu skelfilega ástandi 
munum vér ekki dirfast að líta upp til Guðs 
vors og yrðum því fegnust, ef vér gætum 
skipað hömrum og fjöllum að falla yfir oss og 
hylja oss fyrir návist hans. 

Allt í lífinu sem 
við „komumst 
upp með“ eða 
okkur tekst að 
fela fyrir öðrum, 
verðum við samt 
að horfast í augu 
við á þeim óum-
flýjanlega degi, 
er við þurfum að 
standa frammi 
fyrir Jesú Kristi, 
Guði sannrar 
og fullkominnar 
réttvísi.

En þetta getur ekki orðið. Vér verðum að 
ganga fram og standa frammi fyrir honum í 
dýrð hans, veldi, mætti, tign og yfirráðum og 
viðurkenna, oss til ævarandi hneisu, að allir 
dómar hans eru réttvísir, að hann er réttvís í 
öllum verkum sínum og að hann er miskunn-
samur mannanna börnum, að hann hefur allt 
vald til að frelsa sérhvern mann, sem trúir á 
nafn hans og ber ávöxt samboðinn iðruninni“ 
(Alma 12:14–15).

Þegar frelsarinn útskýrði fagnaðarerindi sitt 
lagði hann áherslu á dóm þennan. Hann sagði:

„Sjá, ég hef gefið yður fagnaðarerindi mitt, 
og þetta er fagnaðarerindið, sem ég hef gefið 
yður—að ég kom í heiminn til að gjöra vilja 
föður míns, vegna þess að faðir minn sendi mig.

Og faðir minn sendi mig, til þess að mér 
yrði lyft upp á krossinum. Til þess að ég gæti SÍ
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dregið alla menn til mín, eftir að mér hefði verið lyft upp 
á krossinum, og á sama hátt og mennirnir hefðu lyft mér 
mundi faðirinn lyfta mönnunum upp til að standa frammi 
fyrir mér og verða dæmdir af verkum sínum, hvort heldur 
þau eru góð eða ill— 

Og vegna þessa hefur mér verið lyft upp. Þess vegna 
mun ég draga alla menn til mín samkvæmt krafti föðurins, 
til að þeir verði dæmdir af verkum sínum“ (3 Ne 27:13–15). 

Að verða „lyft upp á krossinum“ er auðvitað á táknrænan 
hátt verið að vísa til friðþægingar Jesú Krists, sem varð til 
að hann uppfyllti þær kröfur sem réttvísin gerði til sérhvers 
okkar. Með öðrum orðum, þá uppfyllti hann með þján-
ingum sínum og dauða í Getsemane og á Golgata allar þær 
kröfur sem réttvísin gerði til okkar vegna synda okkar. Hann 
kemur því í stað réttvísinnar og er persónugervingur réttvís-
innar. Á sama hátt og Guð er kærleikur, þá er hann líka rétt-
vísi. Við þurfum nú að gera Jesú Kristi skil á skuldum okkar 
og skyldum. Rétturinn til að dæma okkur er því hans.

Sá dómur, að hans sögn, byggist á verkum okkar. Hin 
einkar „góðu tíðindi“ fagnaðarerindis hans eru að hann 
býður gjöf fyrirgefningar, sem skilyrt er iðrun okkar. Ef 
við því tileinkum okkur verk iðrunar, mun hann fyrirgefa 
okkur syndir og misgjörðir. Ef við höfnum þeirri náðargjöf 
og neitum að iðrast, mun refsing réttvísinnar, sem hann 
stendur fyrir, yfir okkur koma. Hann sagði: „Því að sjá, ég, 
Guð, hef þolað þetta fyrir alla, svo að þeir þurfi ekki að 
þjást, ef þeir iðrast—En iðrist þeir ekki, verða þeir að þjást, 
alveg eins og ég“ (K&S 19:16–17).

Að hafa hann ávallt í huga felur því í sér að við minn-
umst þess ætíð að ekkert er honum hulið í lífi okkar. 
Engan hluta lífs okkar, hvort heldur verk, orð eða jafnvel 
hugsanir, er hægt að halda frá vitneskju föðurins og son-
arins. Ekki er litið framhjá neinu prófsvindli, búðarhnupli, 
lostafengnum draumum eða gælum og ósannsögli eða 
það falið eða gleymt. Allt í lífinu sem við „komumst upp 
með“ eða okkur tekst að fela fyrir öðrum, verðum við samt 
að horfast í augu við á þeim óumflýjanlega degi, er við 
þurfum að standa frammi fyrir Jesú Kristi, Guði sannrar og 
fullkominnar réttvísi.

Sá raunveruleiki hefur á ýmsum stundum knúið mig 
til að iðrast eða forðast synd algjörlega. Í eitt skipti, í 
tengslum við húsasölu, var villa í skjalaskráningu, og ég 

var í þeirri stöðu að geta löglega fengið hærri upphæð frá 
kaupandanum. Fasteignasalinn spurði hvort ég vildi ekki 
halda peningunum úr því ég hefði rétt til þess. Í hug-
anum sá ég sjálfan mig frammi fyrir Drottni, persónuger-
vingi réttvísinnar, og reyna að útskýra, að það væri minn 
löglegi réttur að nýta mér mistök kaupandans. Ég sá 
ekki fyrir mér að ég gæti verið sérstaklega sannfærandi, 
einkum þar sem ég yrði að öllum líkindum á sama tíma 
að biðja mér vægðar. Mér varð ljóst að ég gæti ekki lifað 
með sjálfum mér, ef ég yrði svo óheiðarlegur að halda 
eftir peningunum. Ég svaraði fasteignasalanum því til, að 
við ættum að halda okkur við kaupsamninginn eins og 
við hefðum í upphafi skilið hann. Það varð mér meira 
virði en nokkur peningaupphæð að vita að ég hef einskis 
að iðrast eftir viðskiptin.

Á æskuárum mínum var ég eitt sinn svo hirðulaus að 
það olli einum bræðra minna minniháttar áverka. Ég játaði 
ekki heimskupör mín þegar þetta gerðist og enginn komst 
nokkurn tíma að sök minni í málinu. Mörgum árum síðar 
bað ég þess að Guð sýndi mér allt það í lífi mínu sem 
þyrfti að leiðrétta, svo ég yrði honum þóknanlegri, og þá 
kom þetta atvik upp í hugann. Ég hafði gleymt því, en 
andinn hvíslaði að mér að það væri óuppgert brot sem ég 
þyrfti að játa. Ég hringdi í bróður minn, afsakaði mig og 
bað hann fyrirgefningar, sem hann og gerði skjótt og ein-
læglega. Ef ég hefði beðist afsökunar þegar atvikið gerðist, 
hefðu vandræði mín og eftirsjá ekki orðið eins mikil. 

Mér þótti athyglisvert og mikilvægt að Drottinn hafði 
ekki gleymt atviki sem gerðist fyrir langa löngu, jafnvel 
þótt ég hefði sjálfur gleymt því. Syndir leysast ekki af sjálfu 
sér eða hverfa einfaldlega. Það er ekki hægt að „sópa 
syndum undir teppið“ í eilífu samhengi. Úr þeim þarf að 
greiða, og hið dásamlega er, að sökum hinnar náðarsam-
legu friðþægingar frelsarans er hægt að greiða úr þeim 
á gleðilegri og sársaukaminni hátt, en að þurfa sjálf að 
fullnægja kröfum réttvísinnar.

Það ætti að verða okkur til hvatningar að vita, að í 
dómnum verður ekki litið framhjá neinu, því það þýðir 
einnig, að engin breytni sem felur í sér hlýðni, góðvild og 
góð verk, hversu smávægileg sem þau eru, mun nokkru 
sinni falla í gleymsku og ekki er heldur haldið aftur af 
neinni samsvarandi blessun. 
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3. Óttast ekki og vænta hjálpar frelsarans.
Á upphafstíma endurreisnarinnar veitti 

Jesús Joseph Smith og Oliver Cowdery leið-
sögn og hughreystingu, er þeir unnu að þýð-
ingu Mormónsbókar og áttu brátt að vígjast 
prestdæminu. Joseph var 23ja ára á þessum 
tíma og Oliver 22ja ára. Ofsóknir og aðrar 
raunir voru tíðar, ef ekki stöðugar. Við þessar 
aðstæður, í apríl 1829, talaði Drottinn þessi 
orð til þeirra: 

„Óttast þess vegna ekki, litla hjörð. Gjörið 
gott, leyfið jörð og helju að sameinast gegn 
yður, því að ef þér byggið á bjargi mínu, fá 
þær eigi á yður sigrast.

Sjá, ég dæmi yður ekki. Farið leiðar yðar og 
syndgið ei framar. Vinnið af árvekni þau verk, 
sem ég hef boðið yður. 

Við vitum að öll 
munum við á 
einhvern hátt 
þurfa að takast 
á við áskoranir, 
vonbrigði og 
sorgir, en við 
vitum líka að 
sökum hins guð-
lega málsvara 
okkar, mun allt 
samverka okkur 
til góðs.

Beinið öllum hugsunum yðar til mín. Efist 
ekki, óttist ekki.

Sjáið sárin er nístu síðu mína og einnig 
naglaförin á höndum mér og fótum. Verið 
trúir, haldið boðorð mín og þér skuluð erfa 
himnaríki. Amen“ (K&S 6:34–37).

Að beina öllum hugsunum sínum til frels-
arans er auðvitað annars konar orðalag yfir að 
„hafa hann ávallt í huga.“ Við þurfum ekki að 
óttast eða efast þegar við gerum það. Frels-
arinn benti Joseph og Oliver á, líkt og hann 
bendir okkur á, að fyrir tilstilli friðþægingar-
innar hafi honum verið gefið allt vald á himni 
og jörðu (sjá Matt 28:18) og að hann hafi bæði 
getu og vilja til að vernda okkur og liðsinna. 
Við þurfum aðeins að vera trúföst og við 
getum skilyrðislaust reitt okkur á hann. HA
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Áður en Joseph og Oliver hlutu þessa hughreystandi 
opinberun, varð spámaðurinn fyrir sárri og biturri reynslu, 
sem kenndi honum að líta til frelsarans og óttast ekki 
skoðanir, þrýsting og ógnanir manna. 

Hinn 28. júní 1828 heimilaði Joseph Martin Harris að 
fara með fyrstu 116 síður Mormónsbókar frá Harmony, 
Pennsylvaníu, til að sýna þær nokkrum í fjölskyldu sinni 
í Palmyra, New York. Þegar Martin lét hjá líða að koma 
aftur, líkt og hann lofaði, fór Joseph með póstvagni til 
heimilis foreldra sinna í Manchester Township í New 
York Spámaðurinn sendi þegar í stað eftir Martin. Þegar 
Martin kom til hans, sagðist hann ekki hafa handritið 
meðferðis og ekki vita hvar það væri.

Joseph hrópaði: „Ó, Guð minn góður! Guð minn góður. 
. . . Allt er glatað, allt er glatað. Hvað get ég gert? Ég hef 
syndgað. Það er ég sem ögrað hef Guði og vakið reiði 
hans, er ég bað hann um það sem ég hafði engan rétt á að 
biðja um. . . . Hvaða ávítur á ég ekki skilið að fá frá engli 
hins æðsta?“ 

Daginn eftir hélt spámaðurinn af stað til Harmony að 
nýju. Þegar þangað var komið, sagði hann: „Ég tók að 
auðmýkja mig frammi fyrir Drottni í máttugri bæn . . . um 
mögulega miskunn hans og fyrirgefningu fyrir allt það sem 
ég hafði gert og andstætt var vilja hans.“ 2

Eftir að Drottinn hafði ávítað Joseph fyrir að óttast 
manninn meira en Guð, sagði hann:

„Þú ert Joseph, og þú varst valinn til að vinna verk 
Drottins, en vegna lögmálsbrots munt þú falla, sért þú eigi 
var um þig.

En haf hugfast, að Guð er miskunnsamur. Iðrast því 
þess sem þú hefur gjört og er andstætt fyrirmælum þeim 
sem ég gaf þér, og enn ert þú útvalinn og kallaður til 
verksins á ný“ (K&S 3:9–10).

„Drottinn tók Úrím og Túmmím og töflurnar um tíma 
frá Joseph. En brátt kom að því að hann fékk það aftur 
í hendur. ‚Engillinn fagnaði þegar hann fékk mér aftur 
Úrím og Túmmím,‘ minntist spámaðurinn, ‚og hann 
sagði Guð vera ánægðan með trúfesti mína og auðmýkt 
og elska mig fyrir þolinmæði mína og kostgæfni í bæn-
argjörð og að ég hefði sinnt skyldum mínum af slíkri 
natni að . . . ég gæti hafið þýðingarstarfið að nýju.‘ Þegar 
Joseph hélt áfram að starfa að þessu mikilvæga verki 

sem fyrir honum lá, tvíefldist hann allur yfir hinni ljúfu 
tilfinningu sem fylgdi fyrirgefningu Drottins og einsetti 
sér enn frekar að gera vilja hans.“ 3

Eftir þessa reynslu einsetti spámaðurinn sér að  
reiða sig á Guð og óttast ekki gjörðir manna. Eftir þetta 
var líf hans dásamlegt fordæmi um hvað í því felst að  
hafa Krist ávallt í huga og reiða sig á mátt hans og  
miskunn. Joseph miðlaði þeirri visku sinni í hinni mjög 
svo erfiðu vist sinni í Liberty-fangelsinu í Missouri, er  
hann sagði: 

„Þér vitið bræður, að í stormi hefur mjög stórt skip  
mjög mikið gagn af mjög litlu stýri, sem beitir því upp í 
vind og sjóa. 

Þess vegna skulum vér, ástkæru bræður, með glöðu 
geði gjöra allt, sem í okkar valdi stendur, og síðan getum 
við með fullri vissu beðið eftir að sjá hjálpræði Guðs, og 
arm hans opinberast“ (K&S 123:16–17). 

Í stuttu máli er merking þess að „hafa hann ávallt í 
huga,“ að lifa ekki í ótta. Við vitum að öll munum við á 
einhvern hátt þurfa að takast á við áskoranir, vonbrigði 
og sorgir, en við vitum líka, að sökum hins guðlega mál-
svara okkar, mun allt samverka okkur til góðs (sjá K&S 
90:24; 98:3). Það er sú trú sem Gordon B. Hinckley forseti 
(1910–2008) lýsti með þessum einföldu orðum: „Allt mun 
fara vel.“ 4 Þegar við höfum frelsarann ávallt í huga, getum 
við „með glöðu geði [gjört] allt sem í okkar valdi stendur,“ 
sannfærð um að við munum komast í gegnum allt fyrir 
mátt hans og elsku.

Megum við ávallt hafa hann í huga—„svo að andi hans 
sé ætíð með [okkur]“ (K&S 20:77). Ég ber vitni um mátt 
friðþægingar Jesú Krists. Ég ber vitni um raunveruleika 
hins lifandi upprisna Drottins. Ég ber vitni um óendanlega 
og persónulega elsku föðurins og sonarins til sérhvers 
okkar og ég bið þess að við megum alltaf minnast þeirrar 
elsku í allri sinni mynd. ◼
Úr ræðu sem flutt var í Brigham Young háskóla–Idaho, 27. janúar 2009. Til 
að hlusta á ræðuna á ensku, farið á web .byui .edu/ devotionalsandspeeches/ 
default .aspx.
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Brave He Stands,“ Líhóna, júní 1995, sérstök útgáfa, 6.
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Janiece Lyn Johnson

Í júní 1834 skrifaði ung huguð 
móðir, sem stóð frammi fyrir því að 
faðir hennar gerði hana arflausa, 

tilfinningaþrungið bréf, þar sem hún 
miðlar sannfæringu sinni um endur-
reisnina. Þótt Rebeccu Swain Williams 
hafi verið ljóst að ekki væri líklegt 
að hún fengi hann til að skipta um 
skoðun, var hún engu að síður stað-
föst þrátt fyrir yfirvofandi afleiðingar. 
Hún lýsti því yfir við föður sinn, Isaac, 
að Mormónsbók og kirkjan væru 
sönn, rétt eins og spámaðurinn Jos-
eph Smith hafði sagt, og að hún hefði 
heyrt vitnin þrjú „lýsa yfir á opinberri 
samkomu að þeir hefðu séð heilagan 
engil koma með töflurnar frá himni 
og sýnt þeim þær.“ 1

Vitnisburður Rebeccu er ekki 
aðeins tilfinningaþrunginn sökum 
þess hve kröftugur hann er, heldur 
einnig sökum óhagganlegrar staðfestu 
og óbugandi vilja. Þrátt fyrir höfnun 
föður hennar og þeirrar staðreyndar 

Rebecca Swain Williams: 

að eiginmaður hennar, Frederick G. 
Williams, varð fráhverfur kirkjunni 
um hríð, féll Rebecca aldrei í vantrú. 
Óþreytandi og óbifanleg er Rebecca 
okkur nú fordæmi um hvernig við 
getum verið staðföst og óhagganleg 
mitt í erfiðleikum lífsins, jafnvel þegar 
þeir sem standa okkur næst hafna trú 
okkar og forsmá okkur.

Snúast til trúar á kirkjuna
Rebecca Swain fæddist í Pennsylv-

aníu, Bandaríkjunum, árið 1798, og 
var yngst tíu systkina.2 Þegar hún var 
um níu ára gömul, flutti fjölskylda 
hennar til Niagara, nálægt landa-
mærum Bandaríkjanna og Kanada. 
Þau voru það nærri Niagra virkinu að 
þau heyrðu byssuhvellina þegar ráðist 
var á virkið í stríðinu 1812. Rebecca 
sýndi jafnvel óttaleysi allt frá bernsku. 
Eitt sinn, er hún fór einsömul gegnum 
skóginn, stóð hún allt í einu frammi 
fyrir birni á slóðinni. Hún hélt á sólhlíf 

Þrátt fyrir óvild fjölskyldu hennar í garð kirkjunnar,  
hélt hún áfram að vera staðföst og trú verkinu.

í hendinni og opnaði hana og lokaði 
nokkrum sinnum upp við andlit bjarn-
arins, sem hljóp ringlaður í burtu.3

Þegar Rebecca var 17 ára fór hún 
yfir Lake Ontario til að heimsækja 
systur sína í Detroit. Í sjóferðinni hitti 
hún hinn hávaxna og dökkeygða 
stýrimann skipsins, Frederick Granger 
Williams. Tíð stefnumót þeirra urðu 
brátt til þess að væntumþykjan 
breyttist í ást og þau tvö giftu sig 
síðla árs 1815. Williams-hjónin 
fluttu víða um vestursvæði 
Ohio, Bandaríkjunum, áður 
en þau settust endanlega að í 
Kirtland um 1828. Eiginmaður 
hennar tók að stunda lækn-
ingar og varð vel þekktur fyrir 
þá hæfni sína, og Rebeccu lærðist 
að aðstoða hann við lækningarnar. 
Þau eignuðust fjögur börn saman.

Haustið 1830 komu fyrstu trú-
boðar mormóna til Kirtland. Rececca 
hlustaði af athygli á þá og sótti allar 
trúarsamkomur þeirra og hafði jafn-
vel börnin með sér. Frederick kom 
eins oft og lækningar hans leyfðu. 
Þau lærðu og ræddu tvö saman, en 
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STÖÐUG OG 
ÓHAGGANLEG

Frederick var þó efablandnari.  
Rebecca varð hins vegar sannfærð um 
sannleiksgildi fagnaðarerindisins.

Ævisöguritari í fjölskyldunni lýsti 
Rebeccu sem einskonar Evu í aldin-
garðinum Eden: Hún varð „fyrri til að 
sjá mikilvægi þess“ að ganga til fullrar 
aðildar að sáttmála fagnaðarerindis-
ins.4 Hún var skírð í október 1830.

Frederick var á báðum áttum. 
Stundum vildi hann láta kirkjuna al-
veg eiga sig, en þegar upp var staðið 
gat hann það ekki, því hann fann sig 
dragast að hinni helgu, nýju ritningu: 
Mormónsbók. Andinn hafði stöðug 
áhrif á hann og hann viðurkenndi 
sannleiksgildi fagnaðarerindisins og 
fylgdi í fótspor Rebeccu með því að 
láta skírast.

Trúföst þjónusta
Kirkjan var brátt þungamiðjan í lífi 

Fredericks og Rebeccu og áhrifanna 
gætti þegar í lífi fjölskyldunnar.  
Frederick var vígður öldungur rétt 
eftir skírn hans og staðfestingu. Strax 
daginn eftir tók hann áhugasamur 
á móti því verkefni að fara innan 
nokkurra vikna í trúboð með Oliver 
Cowdery. Búist var við að trúboðið 
tæki þrjár vikur, en raunin var sú 
að það varð að tíu mánaða ferð til 
Missouri. Þessi langa fjarvera hans frá 
heimilinu varð sú fyrsta af mörgum 
sem Rebecca þurfti að sætta sig við. 
Frederick var oft fjarverandi vegna 
trúboðsins og köllunar hans í Æðsta 
forsætisráðinu. Rebecca var, líkt og 
margar aðrar konur mormóna, án eig-
inmannsins svo mánuðum skipti við 
heimilishaldið og barnauppeldið.

Þrátt fyrir miklar annir hélt Rebecca 
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trúföst áfram og þjónaði fúslega. Spá-
maðurinn Joseph Smith og fjölskylda 
hans dvaldi um hríð á heimili  
Williams-hjónanna þegar Smith-
hjónin fluttu fyrst til Kirtland. Rebecca 
reyndist holl spámanninum og fjöl-
skyldu hans er hún annaðist þau á 
erfiðum tímum. Eitt sinn kom múgur 
aðvífandi og umkringdi húsið í leit 
að Joseph. Rebecca dulbjó Joseph í 
kufli sínum og hatti. Joseph tókst að 
yfirgefa húsið og komast klakklaust í 
gegnum mannþröngina.

Í mars 1832 veitti Rebecca spá-
manninum ómetanlega hjálp þegar 
múgur réðst á býli Johns Johnson í 
Hiram, Ohio, og misþyrmdi Joseph 
Smith og Sidney Rigdon hrottalega. 
Eftir að hafa barið Sidney til meðvit-
undarleysis og reynt að þvinga eitri 
ofan í kok Josephs, tjargaði og fiðraði 
múgurinn spámanninn. Þegar Emma 
Smith sá eiginmann sinn, taldi hún 
tjöruna vera blóð og féll í yfirlið.5  
Rebecca og Frederick voru alla nótt-
ina að skafa tjöruna af sárum og blóð-
ugum líkama Josephs og annast börn 
Smith-hjónanna. Hjálp þeirra var vel 
þegin og Joseph varð nægilega þrótt-
mikill til að prédika um morguninn.

Miðla fagnaðarerindinu  
af sannfæringu

Rebecca batt sína stærstu von við 
að fjölskylda hennar, einkum faðir 
hennar, mundi taka á móti hinu end-
urreista fagnaðarerindi og hljóta gleð-
iríkar blessanir trúarinnar. Hún hafði, 
líkt og Lehí, kynnst elsku Guðs og 
vildi miðla henni sínum nánustu (sjá 
1 Ne 8:12). Með það í huga skrifaði 
Rebecca af ákefð til fjölskyldu sinnar 

um trúskipti sín og vitnisburð og hina 
dásamlegu gleði sem hún upplifði 
sem meðlimur kirkjunnar.

Trúskipti Rebeccu urðu hins vegar 
til að reita föður hennar til reiði. Í 
stuttu svari sínu krafðist hann þess að 
hún yfirgæfi kirkjuna. En Rebecca lét 
það ekki hagga sér. Hún svaraði, líkt 
og sagnaritari fjölskyldunnar skrifaði, 
að „hún hefði aðeins orðið enn fastari 
fyrir í sannfæringu sinni um sannleika 
kenninga mormóna“ og bætti svo við 
kröftugum vitnisburði sínum.6 Henni 
til armæðu urðu áhrif bréfsins ekki 
þau sem hún hafði vonast eftir. Faðir 
hennar hótaði að útskúfa henni og 
hét því að slíta öll samskipti ef hún 
yfirgæfi ekki kirkjuna.

Rebecca lét ekki bugast og hélt 
áfram að miðla fagnaðarerindinu. Árið 
1834 skrifaði hún annað bréf til föður 
síns—hið eina sem varðveist hefur—
þar sem hún greinir frá dýpt trúar 
sinnar og særindunum sem hún upp-
lifði þegar hann neitaði að samþykkja 
nokkuð er viðkæmi mormónum.

Faðir hennar hafði lesið frétta-
grein um árásir á kirkjuna, einkum á 
Mormónsbók og vitnisburð vitnanna 
þriggja, og reynt að fá Rebeccu ofan 
af trú sinni á þeim forsendum.

„Það særir mig að heyra að Mor-
mónsbók hafi valdið þér slíku hug-
arangri,“ sagði hún. Rebecca vitnaði 
í ritningargrein í Mormónsbók og úr 
nýjum opinberunum Josephs Smith, 
og miðlaði vitnisburði sínum um 
Mormónsbók. Hún útskýrði einnig 
að í bókinni væri einnig spáð um 
útvalningu þriggja vitna að henni. Til 
staðfestingar vitnaði hún í hinn forna 
spámann Eter, en hann sagði „af 

munni þriggja vitna“ mun sannleikur 
bókarinnar „[staðfestur]“ (Eter 5:4).7

Rebecca lýsti síðan hvernig hún 
hefði sjálf séð vitnin þrjú—David 
Whitmer, Martin Harris og Oliver 
Cowdery—og heyrt þau vitna um að 
hafa séð engil og gulltöflurnar. Eftir 
að hafa komið vitnisburði þeirra til 
varnar, brýndi hún fyrir föður sínum 
að kynna sér verkið betur. Hún skrif-
aði til föður síns, að ef „þú og móðir 
mín væruð jafn kunnug verkinu 
og við erum, er ég viss um að þið 
hefðuð trú á því.“ 8

Rebecca endurtók loforð Mor-
ónís aftast í Mormónsbók og sárbað 
að fjölskylda hennar bæði Guð að 
„upplýsa hugi þeirra til að þekkja 
sannleikann.“ Og síðan hugðist hún 
senda trúboða, sem „gæti kennt 
þeim kenningar fagnaðarerindisins, 
líkt og það er í Jesú,“ til að hjálpa 
þeim enn frekar.9 Niðurstaðan varð 
sú að faðir hennar vildi ekkert hafa 
með það að gera.

Bréfin sem Rebecca sendi bróður 
sínum, John—sem hún var einkar 
náin—voru jafnvel send ólesin til 
baka. Á bakhlið eins bréfsins sem sent 
var til baka skrifaði John: „Faðir okkar 
bannar mér að lesa bréfin þín og skrifa 
þér. Ég kveð þig og Guð blessi þig 
alltaf. Þinn bróðir, John.“ 10

Trúboð Rebeccu bar þó  
árangur hvað elstu systur 
hennar, Söru Swain Clark,  
varðaði. Hún gekk í 
kirkjuna í Michigan 
árið 1832. Dóttir Söru 
gekk einnig í kirkj-
una og þær urðu 
trúfastar alla ævi.
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Trúföst allt til enda
Særindin sem Rebecca upplifði 

vegna ákvörðunar föður síns urðu 
ekki til að draga úr ást hennar til 
hans. Hún skrifaði: „Ég syrgi í hjarta 
mínu yfir blóðtengdum ættingjum 
mínum. . . . Ég bið þess að Drottinn 
hughreysti þig á þínum efri árum 
með hans heilaga anda og megi þau 
verða þín bestu ár. . . . Ég vona að 
þú finnir friðsæld í huga hvað þetta 
verk varðar. Ég fullvissa þig um að 
við erum staðföst í þeirri vitneskju, að 
Drottinn er við stjórnvölinn.“ 11

Rebecca þurfti ekki aðeins að fást 
við vantrú föður síns, heldur einnig 
hollustu eiginmannsins gagnvart 
trúnni. Á árunum 1837 og 1838 var 
eiginmaður hennar, Frederick, sem þá 
var meðlimur í Æðsta forsætisráðinu, 
stöðugt á skjön við aðra kirkjuleið-
toga. Hann yfirgaf jafnvel kirkjuna 
um tíma og var gerður 
brottrækur. En Freder-
ick auðmýkti sig þó 
nokkru síðar, gekk að 
nýju í kirkjuna og lést 
í fullri aðild. Við eigum 
ekki heimildir um líðan 
Rebeccu á þessum tíma, 
en hún lét ekki 
af hollustu 

sinni við hina heilögu og var áfram 
staðföst.

Þegar föður Rebeccu, Isaack, bár-
ust þau tíðindi í New York, að  
Frederick hefði gengið af trúnni, 
vonaði hann að Rebecca gerði hið 
sama. En Rebecca sendi honum bréf 
sem staðfesti óhagganlega hollustu 
hennar. Eftir að Isaac hafði lesið 
bréfið, hristi hann hægt höfuðið og 
sagði: „Ekki eitt orð um iðrun.“ 12

Rebecca var óþreytandi í því að 
koma Joseph Smith og hinni endur-
reistu kirkju til varnar. Og þrátt fyrir 
fórnirnar sem hlutust af því að velja 
kirkjuna fram yfir föður sinn, hélt 
hún áfram að heiðra hann. Hún mat 
mikils það sem faðir hennar hafði 
kennt henni og lét elsku og þakk-
læti í ljós til hans. Hún lauk bréfi 
sínu frá 1834 á því að taka fram að 
hún mundi „alltaf heiðra kennslu 

. . . síns ástkæra föður.“ 13

Faðir Rebeccu 
lést árið 1839. Að-
eins þremur árum 
síðar missti hún 
eiginmann sinn. 
Þrátt fyrir þessa 

erfiðu reynslu var 
Rebecca ávallt trúuð 

og hugrökk. Þegar 

hinir heilögu héldu vestur til Utah, 
ferðaðist hún með fjölskyldu sonar 
síns Ezra og ók eigin eyki. Síðar 
hafði hún umsjá með býli á Mill 
Creek. Þegar byggingu Laufskálans í 
Salt Lake lauk og hinir heilögu voru 
beðnir að leggja af mörkum það sem 
þeir gátu, gaf hún silfurskeiðar sem 
notaðar voru til að búa til bakka fyrir 
sakramentið. Og loks árið 1860, þótt 
afar veikbyggð væri orðin, var hún 
fús til að flytjast búferlum enn á ný 
þegar Brigham Young bað fjölskyldu 
hennar að setjast að í hinum af-
skekkta Cache-dal í Utah— og aftur 
ók hún eigin eyki.

Rebecca lést í Smithfield, Utah, 
25. september 1861. Hún stóð fast á 
sannfæringu sinni, á þekkingunni á 
sannleikanum og eigin reynslu. Hún 
var „staðföst og óbifanleg“ allt til enda 
(Mósía 5:15). ◼
Stafsetning og greinarmerki færð í nútímahorf.
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Joshua J. Perkey
Kirkjutímaritin

Sæfarendur sigldu til forna um höfin og fundu leið 
sína eftir staðsetningu sólar, tungls og stjarna. Á 
næturna fylgdust þeir grannt með Pólstjörnunni, 

en föst staðsetning hennar var sem himneskt akkeri fyrir 
sæfarendur, er gerði þeim kleift að taka rétta siglingastefnu 
til ákvörðunarstaðar síns. 

Á Marshalleyjum í Kyrrahafi uppgötvuðu sæfarendur 
annars konar tækni. Þar flæða sjávarstraumar, eða undir-
alda sjávar, á ákveðinn reglubundinn hátt á milli kóralrif-
anna og eyjanna. Reyndur sjómaður getur ferðast hundruð 
kílómetra með því að sigla eftir margbrotnu neti sjávar-
strauma—sem hver um sig er líkt og einstefnugata—frá 
einni eyju eða kóralrifseyju til annarrar. Þeir sem vita hvar 
straumarnir eru og hvert þeir liggja, geta leitt aðra sæfar-
endur örugglega til ákvörðunarstaðar síns.

Örugg sigling 

Jesús Kristur er okkur á líkan hátt fullkomið fordæmi og 
hið sanna ljós hans leiðir okkur. Lögmál hans og helgiat-
hafnir eru líkt og sjávarstraumarnir, sem leiða okkur örugg-
lega til himneskra heimkynna. Öll þurfum við á þjónustu 
og stuðningi þeirra að halda sem tekið hafa að sér meist-
arahlutverk sæfarenda. Í eftirfarandi frásögn greina þrír 
íbúar Marshalleyja frá því hvernig aðrir hafa hjálpað þeim 
að finna leið til Krists í gegnum grýttar grynningar og 
storma lífsins.

Áhrif réttlátrar konu
Hirobo Obeketang sat brosandi á legubekknum sínum. 

Hann og eiginkona hans, Linda, höfðu rétt áður lokið 
fjölskyldukvöldinu með fjórum barna sinna og systra-
trúboðunum. Þau buðu trúboðunum einnig í kvöldmat, 
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Örugg sigling 
Þegar við siglum um grynningar lífsins, 
mun sérhvert okkar hafa af því hag að 
njóta leiðsagnar trúfastra meðlima við 
að komast að nýju til okkar himnesku 
heimkynna.

heilsteiktan fisk með 
hausi og sporði—sem er 
hefðbundin máltíð á Majuro, 
höfuðborg Marshalleyja. Þegar 
Hirobo segir frá lífi sínu tjáir hann þakklæti fyrir kirkjuna, 
fagnaðarerindið og fjölskyldu sína, einkum eiginkonu sína.

Þetta var í júní 2009. Daginn áður var Majuro-stikan á 
Marshalleyjum stofnuð og Hirobo var kallaður til að þjóna 
sem fyrsti framkvæmdaritari stikunnar. Hirobo er, eins og 
hinn nýju stikuforseti, Arlington Tibon, lýsti honum, „af-
skaplega sterkur,“ einn af túföstum leiðtogum eyjanna.

En Hirobo var fyrstur til að benda á að raunin hafi ekki 
verið sú fyrr en nýverið. Hann sagði eiginkonu sína í raun 
vera sterkari í trúnni—því hún hafi gert gæfumuninn í lífi 
hans. Hann sagði: „Ég skírðist átta ára gamall, en varð svo 
líttvirkur 16 ára gamall.“

Fáeinum árum síðar hófu hann og Linda sambúð, þótt 
þau væru ekki gift. Linda var ekki meðlimur kirkjunnar. 
Árið 2000, nokkru eftir að Linda komst að því að Hirobo 
hafði skírst sem barn, vaknaði áhugi hennar á kirkjunni og 
hún tók að eiga samskipti við systratrúboðana.

„Hún lærði í tvö ár og ákvað að láta skírast,“ sagði 
Hirobo. „Við urðum fyrst að gifta okkur, en ég hafði ekki 
áhuga á að giftast. Ég var ráðvilltur, því freistingar heimsins 
voru mér hugleiknar. Ég hafði ekki skilning á mikilvægi 
fjölskyldunnar og stóð á sama um það sem aðrir sögðu.“

Linda, sem enn var óskírð, ól börnin upp í kirkjunni. 
Á hverju ári bað hún Hirobo að giftast sér, svo hún gæti 
skírst, en hann neitaði henni alltaf. Eftir því sem árin liðu 
voru tvær dætur þeirra skírðar, en Hirobo var ekki við-
staddur skírn þeirra.

Þá gerðist það árið 2006 að níu ára gamall sonur 
þeirra, Takao, lést af flogi og háum hita. Um 300 með-
limir úr Majuro-umdæminu komu í útförina til að styðja 
fjölskylduna.

„Stuðningur þeirra hafði mikið að segja fyrir mig,“ sagði 
Hirobo. „Ég fór að hugsa sem svo að Guð væri líklega að 
segja mér eitthvað.“

Hann fór að hugleiða að hann stæði í vegi fyrir því að 

eiginkona hans gæti látið skírast, jafnvel þótt hann væri 
sjálfur meðlimur kirkjunnar. „Hún varð stöðugt staðfastari 
og sterkari. Hún var mér í raun innblástur,“ sagði hann.

„Ég settist því niður og íhugaði stöðu mína á miðju lífs-
skeiði mínu. Ég spurði sjálfan mig: ‚Ætla ég að halda áfram 
á sömu braut? Get ég starfað fyrir Guð á síðara lífsskeiði 
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mínu?‘ Ég tók að biðjast fyrir og íhuga að koma aftur í 
kirkju til að starfa fyrir Guð.“

Hirobo tók að læra hjá trúboðunum og rifja upp kenn-
ingarnar. Nelson Bleak forseti Majuro-trúboðsins á Mars-
halleyjum liðsinnti honum, svo og fleiri meðlimir, þ.á.m 
umdæmisforsetinn sem þá var, Arlington Tibon. Loks 
einsetti Hirobo sér að koma aftur og áður en hann vissi 
af sótti hann ekki aðeins sakramentissamkomur, heldur 
einnig sunnudagaskóla og prestdæmisfundi. Að endingu 
gerði Hirobo upp hug sinn.

„Þegar ég kom aftur, sagði ég: ‚Nú er komið að því. 
Þetta ætla ég að gera.‘ Og það breytti lífi mínu algjörlega.“

Hirobo og Linda giftu sig 30. ágúst 2008. Hann hlaut 
brátt Aronsprestdæmið og skírði eiginkonu sína. Tveimur 
mánuðum síðar hlaut Hirobo Melkísedeksprestdæmið og 
var kallaður sem framkvæmdaritari umdæmisins.

Hirobo leit á eiginkonu sína og brosti. „Hún trúði því 
ekki að ég væri sá sem skírði hana,“ sagði hann. „Hugs-
aðu þér—það tók hana átta ár, frá 2000 til 2008. Hún er 
undraverð.“

Fordæmi réttláts föður
Stundum veitir leiðsögumaðurinn okkur nákvæma 

leiðsögn, líkt og stýrimaður, og kennir okkur það sem við 
þurfum að vita til að komast klakklaust í gegnum lífið. Í 
mörgum tilvikum sýnir stýrimaðurinn okkur með fordæmi 
hvað gera skal. Það átti við um föður Patriciu Horiuchi, 
Frank.

Eftir að Frank hitti trúboðana, bauð hann þeim reglu-
bundið heim í kvöldmat. Að því kom svo að hann lærði 

lexíurnar. En allir aðrir í fjölskyldunni vildu 
ekkert með kirkjuna hafa. „Þegar við sáum 
trúboðana birtast,“ sagði Patricia, „forðuðum við 
okkur öll—ég og yngri bræður mínir og systur.“

Frank lét síðan skírast í júlí 2007, af trúboðs-
forsetanum, Nelson Bleak. Það var afgerandi 
stund fyrir Patriciu og systkini hennar.

„Ég fylgdist með breytingunum sem urðu 
á föður mínum,“ sagði hún. „Ég vissi að ef 
fagnaðarerindið megnaði að hafa áhrif á föður 
minn, megnaði það einnig að hafa áhrif á mig 
og breyta lífi mínu. Ég einsetti mér því að læra 

með systratrúboðunum og þær hvöttu mig til að læra 
Mormónsbók og Biblíuna. Bróðir minn og ég höfðum 
áður átt í deilum og ég hafði ekki fyrirgefið honum. Þá las 
ég í ritningunum að ef við fyrirgæfum öðrum, mundi Guð 
fyrirgefa okkur.“ (Sjá 3 Ne 13:14–15.)

Patriciu varð ljóst að hún yrði að fyrirgefa bróður sínum 
til að geta breytt lífi sínu, orðið hrein og 
fundið frið. Og hún gerði það.

„Eftir að ég hafði breytt slæmu 
viðmóti mínu og orðið að nýrri 
manneskju sem hélt boðorðin, 
fylltist ég eldmóði. Ég vissi 



að ég yrði að láta skírast, svo ég gæti verið í 
hinni sönnu kirkju,“ sagði hún. „Kirkjan kom 
mér á rétta braut. Ég útilokaði slæm áhrif úr 
lífi mínu. Það kenndi mér að virða foreldra 
mína, að halda mig við skólann og á hinni 
réttu braut.“

Áhrif réttláts manns
Lydia Kaminaga fæddist inn í kirkjuna, 

líkt og Hirobo Obeketang, en varð líttvirk á 

HEIMSLÆG ÁSKORUN

Þótt hnattræn staða, menning og fjarlægðir kunni að aðskilja með-
limina á Marshalleyjum frá öðrum Síðari daga heilögum, segjast 

þeir þurfa að takast á við margar sömu áskoranirnar og allir aðrir 
meðlimir geri. 

Gary Zackious (hægri), leiðtogi ungra einhleypra í stik-
unni, sagði: „Fólk kemur til þín og segir: ‚Við þurfum ekki 
spámann í dag og við þurfum ekki fleiri ritningar.‘ Sumir 
meðlimir lesa í raun ekki ritningarnar eða skilja þær, svo 
þegar einhver segir þeim eitthvað sem storkar trú þeirra, 
hverfa þeir frá því sem þeir vita að er satt.“

Lausnin er einföld hvað Gary varðar: „Trúboðar skoruðu á mig að 
lesa Mormónsbók og biðja vegna hennar, endurreisnarinnar og Josephs 
Smith, til að fá vitneskju um sannleiksgildi þess. Kvöld eitt kraup ég og 
baðst fyrir. Ég fann andann. Það var tilfinning sem ég hafði ekki fundið 
áður. Ég vissi að það sem trúboðarnir kenndu væri sannleikur. Lestur 
Mormónsbókar styrkti vitnisburð minn er ég var ungur trúskiptingur. 
Um tímann frá skírn sinni til trúboðsins sagði Gary: „Vitnisburður minn 
styrktist með lestri Mormónsbókar og með því að læra ritningarnar og 
orð spámannanna.“

Ernest Mea (hægri), sem starfar með Gary sem þýðandi 
kirkjunnar á Marshalleyjum, sagði að margt ungt fólk léti 
leiðast út í ósiðsemi. Hann heldur sig á hinum krappa og 
þrönga vegi með því að taka þátt í heilbrigðri skemmtun 
með vinum sem hafa álíka lífsviðhorf. „Áður en ég fór í 
trúboð lékum við körfubolta í kirkjunni alla daga nema 
sunnudaga og mánudaga,“ sagði hann.

Michael Ione (hægri) í Jenrok-deild, þurfti að gjalda 
þess er hann gekk í kirkjuna 2006: Hann gat ekki búið 
heima hjá sér. Hann sýndi trú og staðfestu og lét engu að 
síður skírast.

Ári síðar var hann kallaður í trúboð—til Marshalleyja. Nýverið 
tók fjölskylda Michaels að sýna kirkjunni áhuga og læra með hjálp 
trúboðanna.

Að ofan til vinstri: Hirobo Obeketang 
(einnig sýndur með fjölskyldu sinni á 
fyrri síðum) starfar sem hótelstjóri. Að 
neðan: Patricia Horiuchi var leiðtogi á 
fyrstu ráðstefnunni fyrir unga einhleypa á 
Marshall eyjum í júní 2009 (að neðan  
til hægri).
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unglingsárum sínum. En frásögnin um ferð hennar til baka 
er undraverð og merkileg.

Lydia og eiginmaður hennar, Kaminaga Kaminaga, 
ólust bæði upp í kirkjunni. „Ég efaðist aldrei um kenningar 
kirkjunnar,“ sagði Kaminaga. „Ég hafði alltaf trú á þeim.“

En raunin varð önnur í lífi Lydiu. „Þegar ég var í sjö-
unda bekk,“ sagði hún, „var ég eini mormóninn í skól-
anum og mér fannst ég útundan. Ég gerði það sem vinir 
mínir gerðu. Forgangsröðun mín var röng.“

Foreldrar Lydiu sendu hana til Provo, Utah, í Banda-
ríkjunum, til dvalar hjá fjölskyldu þar, í þeirri von að það 
hefði áhrif á Lydiu til að lifa eftir fagnaðarerindinu. Þótt 
hún hafi lært ýmislegt sem kom henni að gagni síðar í líf-
inu, þá hafði hún ekki áhuga á starfi kirkjunnar á þessum 
tíma.

Lydia fór aftur til Marshalleyja í janúar 2002, aðeins 
mánuði eftir að Kaminaga sneri aftur frá túboði sínu í 
Japan. Þau kynntust nokkru eftir það. Þótt Lydia hefði 
ekki lifað eftir stöðlum kirkjunnar, hélt Kaminaga áfram að 
koma heim til hennar og lét sem hann væri að heimsækja 
frænda hennar, Gary Zackious.

Kaminaga einsetti sér loks að ræða við foreldra hennar 
um að fara á stefnumót með Lydiu—heilbrigða dægrastytt-
ingu. Þau reyndu í fyrstu að tala um fyrir Kaminaga, en 
hann lýsti þessu svo: „Loks sagði ég við þau: ‚Hún getur 
ennþá breyst.‘ Þegar ég sagði þetta var sem andrúmsloftið í 
herberginu breyttist. Faðir hennar tárfelldi og sagði: ‚Ég hef 
alltaf þráð að hún kæmi til baka í kirkjuna. Þú getur reynt.‘ “

Í fyrstu tók Lydia Kaminaga ekki alvarlega. Þegar allt 
kom til alls var hann trúfastur og nýkominn heim af trú-
boði sínu og hún hafði verið óvirk.

„Ég á sterkan vitnisburð um iðr-
unina,“ sagði Lydia Kaminaga, 
sem hér er ásamt eiginmanni 
sínum, Kaminaga, og dóttur 
þeirra, Wellisu.
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FYRSTA STIKAN Á MARSHALLEYJUM

Í mörg ár þráðu meðlimir kirkjunnar á Marshalleyjum að stika yrði 
stofnuð þar. Hinn 14. júní 2009 varð þrá þeirra að veruleika. Öldungur 

David S. Baxter, af hinum Sjötíu, sem stofnaði stikuna, sagði: „Það er 
undravert hvað meðlima-
fjöldinn hefur vaxið á síð-
ustu tveimur árum. Stikan 
var stofnuð vegna þess að 
þróun kirkjunnar þar gerði 
það óumflýjanlegt. En það 
á sér langan aðdraganda. 
Meðlimirnir hafa orðið að 
sigrast á fjölda áskorana.“

Arlington Tibon (að 
ofan), forseti stikunnar á Marshalleyjum, kenndi meðlimum er hann 
þjónaði sem umdæmisforseti, að ef þeir vildu fá stiku yrðu þeir að 
vinna fyrir henni. Hann bauð leiðtogum umdæmisins að kenna úr Mal-
akí 3 og 3. Nefí 24, um blessanir þess að greiða tíund. Leiðtogar hvöttu 
einnig æskufólk og fullorðna til að læra Mormónsbók. Þeir höfðu 
jafnvel líka skilvirka uppákomu, þar sem æskufólkið las Mormónsbók 
viðstöðulaust í 12 
klukkustundir.

Tibon forseti setti 
líka markmið til að 
auka skilning með-
lima á „mikilvægi 
þess að innsiglast 
í musterinu,“ og 
útskýrði, að ef þeir 
tækju á móti „must-
erisgjöf sinni, mundi 
það hjálpa þeim á marga vegu, gera þá frábrugðna, breyta lífi þeirra.

Meðlimir Marshalleyja sóttu heim tvö musteri undir leiðsögn Tibons 
forseta: Annað á Tonga og hitt á Hawaii. Hvor ferð var farin eftir 
tilfinnanlegar fórnir. En líkt og Angela Tibon, eiginkona Tibons forseta, 
sagði um ferðirnar: „Þær höfðu mikil áhrif á skyldurækni meðlima við 
himneskan föður og kirkjuna.“

„Já,“ endurtók Tibon forseti, „við sáum andlegan styrk aukast til 
muna hér í Majuro.“

„En hann sá eitthvað sem ég gerði mér ekki 
grein fyrir, sagði Lydia. Þar sem hún átti ekki 
stefnumót við neinn annan, samþykkti hún að 
fara út með honum. „Hann leiddi mig til baka. 
Ég varð að lifa eftir stöðlunum, þar sem ég var 
unnusta hans. Hann minnti mig á sáttmálann 
sem ég gerði við skírnina. Hann minnti mig 
á allt það sem ég saknaði í raun heilmikið, 
líkt og ritningalestur og fjölskyldukvöld. 
Kaminaga og ég tókum saman þátt í þjón-
ustuverkefnum. Við lásum Mormónsbók. Við 
fórum á kvöldvökur. Hann sýndi mér hvernig 
lifa má öðruvísi. Þegar ég fór í kirkju sótti ég 
ekki aðeins sakramentissamkomu, heldur 
einnig sunnudagaskólann og Líknarfélagið.“

Þegar þau gáfu sér tíma saman til að 
stunda heilbrigða dægrastyttingu á stefnu-
mótum sínum, tók líf Lydiu stakkaskiptum og 
vitnisburður hennar efldist. Hún þurfti þó að 
útkljá ýmislegt í lífi sínu.

„Það var erfitt að koma til baka,“ sagði 
hún. „Iðrun er ekki auðveld, en ég á mjög 
sterkan vitnisburð um iðrunina. Á margan 
hátt snerust stefnumót okkar um að kynnast 
hvort öðru betur og að fá mig aftur í kirkjuna, 
svo ég sæi lífið öðrum augum.“

„Þetta snýst um sambönd,“ sagði Kaminaga.
Lydia og Kaminaga giftu sig 28. nóvember 

2002. Ári síðar voru þau innsigluð í Laie-
musterinu á Hawaii og öfluðu sér menntunar 
við Brigham Young háskólann á Hawaii. 
Þau búa nú á Marshalleyjum ásamt þremur 
börnum sínum. Lydia þjónar sem kennari 
unga fólksins í sunnudagaskóla deildar þeirra 
og Kaminaga þjónar sem forseti Piltafélagsins.

Líkt og Hirobo, Patricia og Lydia bera 
vitni um, þá er ýmislegt mögulegt þegar við 
sýnum biðlund og þolgæði og leitum bless-
ana Drottins. Þeir sem fylgja frelsaranum og 
hlusta á innblástur heilags anda geta, líkt og 
stýrimenn sem leiddu sæfarendur heim til 
forna, gert gæfumuninn í lífi annarra. ◼



Ég vildi ekkert með kirkjuna hafa 
þegar eiginkona mín spurði hvort 

trúboðar mættu kenna sonum okkar. 
En ég aftók það ekki því hún var 
þegar meðlimur.

Þegar trúboðarnir tóku að koma 
heim til okkar tvisvar í viku, var ég 
vanur að fara til vinar míns í næsta 
húsi. Vinur minn var sterkur með-
limur í annarri kristinni kirkju. Alltaf 
þegar ég heimsótti hann vildi hann 
ræða um Biblíuna. Ég sagði honum 
að ég væri ekkert fyrir þess konar 
og hefði ekki hug á að 
nema trúarbrögð. En 
hann hélt áfram að reyna 
að sannfæra mig og loks 
lét ég til leiðast. Ég kynnti 
mér því Biblíuna löngum 
stundum með vini mínum 
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meðan trúboðarnir kenndu sonum 
mínum.

Dag einn voru trúboðarnir á leið 
heim til okkar. Í stað þess að fara í 
burtu ákvað ég að halda mig í næsta 
herbergi. Þegar trúboðarnir tóku að 
kenna sonum mínum fann ég mig 
knúinn til að leggja við hlustir. Ég 
færði mig nær dyrunum svo ég heyrði 
betur. Þeir voru að kenna sonum 
mínum um postula og spámenn.

Síðar áttaði ég mig á að mig 
langaði að læra meira. Ég ræddi við 

trúboðana og ákvað að 
læra lexíur þeirra—eins-
lega. Eiginkona mín var 
alltaf viðstödd, en enginn 
annar vissi af þessu.

Þannig að þegar trú-
boðarnir komu til að 

kenna sonum mínum tvisvar í viku 
fór ég til vinar míns í næsta húsi. Þeir 
kenndu mér síðan á öðrum degi.

Eitt sinn er vinur minn sagði 
eitthvað slæmt um kirkjuna, kom 
ég henni til varnar. Líkt og margir á 
Marshalleyjum vissi hann ekki margt 
um kirkjuna og misskildi sumt sem 
varðar trú Síðari daga heilagra. Þegar 
hann sagði fleira neikvætt um kirkj-
una, tók ég enn á ný upp hanskann 
fyrir hana.

Þannig var staðan í sjö mánuði. 
Dag einn varð mér svo ljóst að heil-
agur andi hafði staðfest fyrir mér að 
allt sem trúboðarnir kenndu mér væri 
sannleikur. Ég áttaði mig á að ég yrði 
að skírast, jafnvel þótt ég vissi enn 
afar lítið um fagnaðarerindið.

Eftir skírn mína árið 2007 var ég 
afar hamingjusamur. Við tókum að 
leggja fyrir fé til að komast til must-
erisins á Hawaii, og þar vorum ég, 
eiginkona mín og þrjú börn innsigluð 
í desember 2008.

Að vera meðlimur kirkjunnar 
hefur haft gríðarleg áhrif á líf mitt. Ég 
ákvað að hætta í aukastarfi mínu sem 
skemmtikraftur á veitingahúsi, því ég 
kom seint heim á kvöldin og must-
erisnærklæði mínu voru gegnsýrð af 
tóbaksreyk. Þrátt fyrir missi þessara 
aukatekna, hefur Drottinn annast 
okkur.

Ég veit að kirkjan er sönn og að 
Joseph Smith er spámaður Guðs, 
vegna andans sem ég hef upplifað og 
blessananna sem ég hef hlotið. ◼
Tanintoa Sexton, Marshalleyjum

ÉG HEF EKKI ÁHUGA Á KIRKJUNNI
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Þegar trúboðar 
tóku að koma 

heim til okkar 
tvisvar í viku, var 
ég vanur að fara til 
vinar míns í næsta 
húsi.
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Ég á útsaumsmynd af tveimur 
smáhestum sem ég hef unnið 

að í næstum ár. Ég hafði næstum 
lokið henni þegar ég tók eftir því að 
ég hafði notað rangan lit á annan 
hestinn. Þar sem liturinn hefði getað 
verið hestalitur, urðu mistökin mér 
ekki ljós fyrr en ég sá að liturinn á 
hestinum var sá sami og átti að vera á 
grunninum. 

Ég varð miður mín. Ég hafði eytt 
miklum tíma í myndina og hugsunin 
um að rekja útsauminn upp var yfir-
þyrmandi. Með tár í augum opnaði ég 
ruslafötina og henti myndinni.

Ég settist við saumaborðið, syrgði 
fallegu hestamyndina mína og tókst 
á við önnur verkefni. En ég gat ekki 
einbeitt mér—ég hreinlega gat ekki 
hætt að hugsa um myndina sem ég 
hafði lagt svo mikla vinnu í. Ég opn-
aði ruslafötuna og náði í myndina. Ég 
fann hnút á bakhlið myndarinnar þar 
sem rangi liturinn var og klippti hann 
gætilega. Ég sneri myndinni við og 
tók að rekja upp þráðinn.

Stundum gekk það hratt fyrir sig. 
Aðra stundina var það erfiðara. Ég 
var ekki viss um hvernig best væri 
að rekja upp þráðinn. Stundum 
þurfti ég að klippa saum eftir saum. 
Sonur minn lét aðdáun í ljós yfir að 
ég legði allt þetta á mig til að fá 
myndina rétta. Þetta var jú aðeins 
útsaumsmynd.

Þegar ég rakti upp þráðinn, 
tók ég að hugsa um iðrun og 
hve erfitt það hefur verið að 
leiðrétta sum þau mistök sem ég 

ÚTSAUMSMYND MÍN AF SMÁHESTUM
hef gert. Sönn iðrun krefst djúprar 
þrár, erfiðis og þjáninga, en hún er 
þess virði. 

Þegar ég rakti upp þráðinn varð 
mér hugsað um að iðrunin gerir það 
mögulegt að friðþæging Jesú fjarlægi 
syndablettina úr lífi mínu og ég byrji 
að nýju. „Iðrunarhestamyndin mín“ 
er upp á vegg á heimili mínu og er 
ljúf og ljóslifandi áminning um rétta 
breytni, að gefast aldrei upp, þótt 
á móti blási, og hafa í huga að fyrir 
iðrun megnar friðþægingin að gera 
gæfumuninn. ◼

Sandra Jennings, New Mexico, 
Bandaríkjunum

Ég hafði eytt 
miklum 

tíma í myndina 
og hugsunin 
um að rekja 
útsauminn 
upp var 
yfirþyrmandi.
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Á ferðalagi um Miðjarðarhafið 
sótti ég alltaf kirkjusamkomur af 

kostgæfni þegar ég átti þess kost. Á 
Sevilla, Spáni, bað ég móttökustjóra 
hótelsins um aðstoð, fletti upp í síma-
skrá svæðisins og nýtti mér borgar-
kortið til að finna samkomuhús Síðari 
daga heilagra. Ég skrifaði hjá mér 
heimilisfangið og nafn kirkjunnar á 
spænsku. Á laugardagskvöldið baðst 
ég fyrir til að fá að vita á hvaða tíma 
samkoman hæfist og ég fékk sterkt 
hugboð um að ég þyrfti að vera þar 
fyrir kl. 10 árdegis.

Áður en ég lagði af stað í kirkju, 
kl. 9:30 á sunnudagsmorgni, baðst 
ég fyrir að nýju um að mér tækist að 
finna samkomuhúsið. Ég notaði kortið 
og reyndi að fylgja flóknu gatnakerf-
inu eftir til samkomuhússins. Þetta var 
fallegur morgunn. Ég gekk framhjá 
veitingahúsum og fuglamarkaði með 
fullt af skrækjandi fuglum. 

Ég kom að tilteknu heimilisfangi 
og komst að því að þar var ekkert 
sem gæti verið samkomuhús. Ég gekk 
upp og niður götuna án þess að finna 
nokkuð. Ég fylltist kvíða og efa-
semdum og klukkan var að verða tíu.

Loks bað ég til himnesks föður: 
„Þú hefur boðið mér að fara í kirkju 
og hér er ég, en ég sé enga kirkju.“

Í þeim svifum kom jakka-
fataklæddur maður gangandi fyrir 
hornið. Hann leit út fyrir að vera 
meðlimur kirkjunnar og ég stöðvaði 

EN ÞAÐ ER 
ENGIN KIRKJA 
HÉR

hann. Í hálfgerðu fáti sagði ég honum 
frá því að ég væri að leita að kirkju. 
Hann mælti eitthvað sem ég ekki 
skildi og ég varð ráðþrota. Hann 
opnaði þá skjalatösku sína og í henni 
sá ég tvær leðurbundnar bækur sem 
líktust ritningunum. Ég rétti honum 
miðann sem ég hafði skrifað á „La Ig-
lesia de Jesucristo“ (Kirkja Jesú Krists). 
Hann brosti og benti aftur fyrir mig, 
þaðan sem ég hafði komið, og saman 
gengum við í kirkju. Samkomuhúsið 
hafði annað heimilisfang, rétt þar hjá, 
og auðvelt var að sjást yfir það, ef 
maður vissi ekki af því. Það var baka 
til á litlu torgi, fyrir innan stórt hlið.

Í samkomuhúsinu komst ég að því 
að maðurinn sem hafði hjálpað mér 
var enginn annar en biskup deild-
arinnar og að samkoman hæfist kl. 
10:30, svo ég hafði enn nægan tíma.

Á föstu- og vitnisburðarsamkom-
unni fann ég mig knúinn til að flytja 
vitnisburð minn. Trúboði þýddi 

orð mín yfir á spænsku og ég gaf 
vitnisburð minn og lýsti því hvernig 
Drottinn hafði greitt mér leið til að 
komast í kirkju. Biskupinn bar síðan 
vitni og útskýrði að hann hefði orðið 
að leggja bílnum lengra í burtu 
þennan morgun og því verið seinni 
en vanalega. Þegar hann sá mig, 
fannst honum ég geta verið með-
limur kirkjunnar og því hefði hann 
hinkrað við til að hjálpa mér. Hann 
ræddi síðan um meðlimi sem væru 
andlega vegvilltir og hvatti okkur til 
að hjálpa þeim að koma í kirkju.

Minningar mínar um umhverfi Sev-
illa hafa dofnað, en minning mín er 
ljós um hvernig ég fann kirkjuna. Sú 
minning er mér vitnisburður um þá 
miklu elsku sem himneskur faðir ber 
til okkar og að hönd hans getur verið 
áþreifanleg í lífi mínu, ef ég aðeins 
leita þess sem hans er, þá „samverkar 
allt [mér] til góðs“ Róm 8:28). ◼
Julie Ismail, Western Australia, Ástralíu

Jakka-
fataklæddur 

maður kom 
gangandi fyrir 
hornið. Hann 
leit út fyrir að 
vera meðlimur 
kirkjunnar og 
ég stöðvaði 
hann.
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Sem hjúkrunarkona á gjörgæslu 
fæðingardeildarinnar annast ég 

sjúk og máttvana, og stundum afar 
smávaxin, ungbörn. Nótt eina var mér 
falið að annast lítinn dreng sem fæðst 
hafði 17 vikum fyrir tímann og var að-
eins hálft kíló. Hendur hans voru afar 
smáar, litlir fótleggir hans að ummáli 
eins og fingur mínir og fætur hans 
sömu stærðar og þumalfingur minn. 
Hann átti við alvarlega öndunarerfið-
leika að stríða og læknarnir áttu ekki 
von á að hann lifði af nóttina.

Grafarþögn ríkir á deildinni þegar 
kornabarn berst fyrir lífi sínu. Mikið 
álag er á öllum, einkum hjúkrunar-
konu hins nýfædda barns, og þessa 
nótt var það ég. Foreldrar hans höfðu 
verið hjá honum mest allan daginn 
og voru úrvinda. Móðir hans hafði 
farið í herbergið sitt til að fá nauðsyn-
lega hvíld.

Í einkaherbergi barnsins voru 
hitakassi, aflestrarskjáir, loftræstir og 
öndunartæki, til að hjálpa því að lifa. 
Barnið var svo veikt og þurfti svo 
mikla umönnun að mér var ekki falið 
að sjá um aðra sjúklinga þessa nótt. 
Mér bar að vera við hlið barnsins alla 
nóttina, til að gefa því lyf, fylgjast 
með skjáritanum, annast meðferð og 
gera prófanir.

Þegar líða tók á nóttina reyndi ég 
að ímynda mér hvernig mér liði ef 
ég væri móðir barnsins. Sorgin hefði 
verið óbærileg.

Ég þvoði andlit þess gætilega, 
snerti hendur þess og fætur, vafði það 
í nýtt mjúkt teppi og breytti um stöðu 

ÞJÁNINGAR HANS MILDA OKKAR ÞJÁNINGAR
þess. Ég hugleiddi hvað meira ég gæti 
gert fyrir litla sjúklinginn minn. Hvað 
hefði móðir hans gert? Hvað vildi 
himneskur faðir að ég gerði?

Þessi dýrmæti, saklausi smái andi 
mundi brátt snúa að nýju til föður 
síns á himnum. Ég velti því fyrir mér 
hvort barnið væri hrætt. Mér varð 
hugsað til minna eigin barna. Þegar 
þau voru lítil og hrædd söng ég fyrir 
þau. „Guðs barnið eitt ég er“ var eftir-
lætið þeirra. Ég hélt aftur af tárunum 
og söng fyrir barnið.

Sem hjúkrunarkona sá ég leiðsl-
urnar og blóðið, taldi inn- og útöndun 
barnsins, hlustaði á hjartaslátt þess og 
fylgdist með tölunum á skjáritanum. 
Sem Síðari daga heilagur sá ég himn-
eskan anda og dáðist að 
sáluhjálparáætluninni.

Þegar lengra leið á 
nóttina hrakaði heilsu 
barnsins. Ástand þess 
varð að endingu til þess 
að það blæddi inn á 
lungun.

Þegar leið að morgni fór þessi litli 
sjúklingur minn hljóðlega í gegnum 
huluna. Hann yfirgaf fang móður 
sinnar og var „[fluttur] heim til þess 
Guðs, sem gaf [honum] líf“ (Alma 
40:11).

Þessa nótt komst ég nær frelsar-
anum og himneskum föður. Ég hlaut 
aukinn skilning á elsku Drottins til alls 
mannkyns—og elsku hans til mín. 
Ég var minnt á, jafnvel undraðist, þá 
djúpu elsku sem ég bar til hans. Og ég 
þráði að vera ljúfari, betri, fúsari að fyr-
irgefa, samúðarfyllri—líkari honum—
einn dag og einn hjartslátt í einu. ◼
Barbara Winter, Arisóna, Bandaríkjunum

Ég hélt aftur af 
tárunum og 

söng fyrir barnið: 
„Guðs barnið eitt 
ég er.“
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Marta Valencia Vásquez

Þ egar ég var unglingur gaf 
forseti Stúlknafélagsins hverri 
stúlku gjöf: Mynd af musteri. 

Hún ræddi við okkur um sáttmála og 
hreint líferni. Hún hvatti okkur síðan 
til að setja okkur það markmið að fara 
í musterið.

Ég fór að ráðum þessarar systur og 
ákvað að hafa slíkan undirbúning í 
fyrirrúmi. Ekkert musteri var á Costa 
Rica á þessum tíma, en ég vissi af 

SÁTTMÁLI ER 
ÆVARANDI

nýlegri skírn minni hvað sáttmáli er, 
og ég leit fram til þess tíma er ég gæti 
gert fleiri sáttmála við Drottin.

Enginn annar í fjölskyldu minni var 
meðlimur kirkjunnar á þessum tíma, 
svo fagnaðarerindið var ekki kennt á 
heimili mínu. Ég ákvað samt að læra 
sjálf um reglur fagnaðarerindisins og 
lifa eftir þeim. Undirbúningur minn 
fólst í því að sækja trúarskólann, 
jafnvel þótt hann væri hafður árla 

morguns. Hann fólst í því að fara ekki 
á stefnumót fyrr en ég næði 16 ára 
aldri. Og hann fólst í því að lifa eftir 
skírlífislögmálinu—sem vissulega var 
ekki vinsælt eða jafnvel almennt meðal 
jafnaldra minna, en ég vissi samt að ég 
gæti gert það, því ég hafði gert sátt-
mála við Drottin um að gera það.

Ritningarnám, bæði í trúarskól-
anum og í einrúmi, veitti mér enn 
frekari styrk til að lifa skírlífu og 
hreinu lífi. Ég man að ég hlaut mikinn 
styrk af frásögninni um hina 2000 
ungu stríðsmenn. En líkt og segir í 
Alma 53:20–21, þá voru þessir ungu 
menn „sérlega hugdjarfir og kjark-
miklir, sterkir og athafnasamir. En sjá. 

Álit heimsins skiptir mig engu þegar kemur að 
ákvörðunum sem ég hef tekið í tengslum við  

sáttmála við ástkæran himneskan föður. 

TIL STYRKTAR 
UNGUM 
FULLORÐNUM

„Ég hef aðeins 
eina spurningu: 
Ætlar þú að fylgja 

lifandi spámanni eða ekki? Málið er 
í raun ekki flóknara en það. Staðlar 
kirkjunnar eru skýrt skilgreindir, hvað 
siðgæði varðar, í bæklingnum „Til 
styrktar æskunni,“ sem þið eruð ekki 

vaxin upp úr, jafnvel þótt þið séuð 
mörg ekki lengur í Piltafélaginu eða 
Stúlknafélaginu. Ef þið veljið að lesa 
eitthvað sem geymir efni andstætt 
siðgæðisstöðlum kirkjunnar, setjið þið 
ykkur sjálf og eigin visku ofar leið-
sögn spámanna Guðs—nokkuð sem 
vissulega væri afar misráðið. Um leið 
og menn taka að hugsa með sér að 
þeir viti betur en Guð eða orð hans, 
eða að veitt leiðsögn eigi ekki við um 
þá sjálfa, halda þeir út á hálan ís, sem 

hefur orðið mörgum fórnarlömbum 
að falli. Það þarf trú—raunverulega 
trú, sterka og óhagganlega—til að 
gangast við og reyna að lifa eftir 
spámannlegri leiðsögn, jafnvel þótt 
við höfum ekki fullan skilning á henni. 
Slík einföld trú megnar að leiða okkur 
af öryggi gegnum allar áskoranir sem 
mæta okkur á lífsleiðinni.“

Öldungur M. Russell Ballard, í Tólfpostulasveit-
inni, „When Shall These Things Be?“ í Brigham 
Young University 1995–96 Speeches (1996), 189.
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Þetta var ekki allt—þetta voru menn, 
sem alltaf voru trúir því, sem þeim 
var treyst fyrir. . . . Þeir voru menn 
sannleika og árvekni, því að þeim 
hafði verið kennt að halda boðorð 
Guðs og ganga grandvarir frammi 
fyrir honum.“ Ég vildi líka vera trú því 
sem mér hafði verið treyst fyrir, þar á 
meðal skírnarsáttmála mínum.

Ég hlaut aukinn skilning á sátt-
málum þegar ég var kölluð til að 
þjóna í eystri San Salvador trúboðinu 
í El Salvador. Þegar ég hlaut musteris-
gjöf mína, kom Kenning og sáttmálar 
82:10 upp í huga minn: „Ég, Drottinn, 
er bundinn, þegar þér gjörið það sem 
ég segi, en þegar þér gjörið ekki það 
sem ég segi, hafið þér engin loforð.“ 
Í trúboði mínu tók skilningur minn á 
sáttmálum—að okkur bæri að standa 
við okkar hluta og Drottinn stæði við 
sinn hluta—að knýja mig til að gera 

mitt besta. Þegar ég gerði það nutum 
við, ég og félagi minn, blessana í 
starfi okkar.

Það eru mörg ár liðin síðan ég 
þjónaði í trúboði, en ég hlýt áfram 
aukinn styrk er ég held sáttmálana 
sem ég hef gert. Síðan þá hef ég 
notið þeirrar blessunar að þjóna í 
sjö ár í San José musterinu á Costa 
Rica. Þjónusta mín sem starfsmaður 
musterisins var mér stöðug áminning 
um sáttmálana sem ég gerði. Ég hef 
hlotið álíka áminningu í þjónustu 

Sáttmálinn sem ég gerði við 
skírnina og sáttmálarnir  
em ég gerði í musterinu eru 
jafn gildir nú og þegar ég 
gerði þá.

minni í Stúlknafélaginu, þar sem 
ég hef reynt að kenna mikilvægi 
sáttmála, líkt og leiðtogar mínir 

kenndu mér.
Að halda sáttmála okkar er ekki 

alltaf auðvelt. Margir hafa þá skoðun 
á skírlífislögmálinu (eða í sumum 
tilvikum á trúarlegri breytni almennt) 
að það sé úrelt. Sem betur fer finn ég 
ekki mikinn þrýsting frá þeim sem 
ekki hafa sömu trúarskoðanir og ég. 
Ég lít yfir farinn veg, á það sem ég hef 
reynt sem ung kona, þegar leiðtogar 
okkar hvöttu okkur til að búa okkur 
undir að lifa eftir sáttmálum musteris-
ins. Sú ákvörðun sem ég tók þá er sú 
sem ég fylgi nú.

Ég stend óhagganleg við ákvarðanir 
mínar, því þær voru ekki aðeins teknar 
af sjálfri mér eða fyrir sjálfa mig.  Þær 
eru teknar sem hluti af sáttmála sem 
ég hef gert við elskandi himneskan 
föður. Engu skiptir hvað heiminum 
finnst. Ég hef lofað Drottni að hlíta 
boðorðum hans. Það snýst um heiður. 
Sáttmálinn sem ég gerði við skírnina 
og sáttmálarnir sem ég gerði í muster-
inu eru jafn gildir nú og þegar ég gerði 
þá. Sáttmáli við Guð er ævarandi.

Að lifa á þann hátt sem Guð hefur 
boðið okkur er ekki alltaf auðvelt, en 
ég ber vitni um að það er mögulegt. 
Við getum hlotið staðfestu og kraft 
til að lifa eftir sáttmálum okkar og 
getum verið viss um að himneskur 
faðir mun aldrei skilja okkur ein eftir. 
Okkur eru allir vegir færir, ef hann er 
með okkur (sjá Moró 7:33). ◼TE
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Án nafns

Þ egar ég var í framhaldsskóla 
naut ég þeirrar blessunar að 
afla mér starfsnáms í fjarlægri 

borg. Gömul vinkona mín bjó ekki all 
fjarri og þótt við værum ekki sömu 
trúar, hafði skoðanamunur okkar ekki 
haft áhrif á vináttu okkar.

Þegar ég kynntist Madeline fyrst 
(nafni er breytt) unnum við bæði með 
annarri ungri konu sem var mjög gott 
fordæmi um Síðari daga heilagan. Ég 
man að andinn benti mér á ýmsan 
lítilsháttar mun á hverri stúlku og 
hvernig smávægilegar ákvarðanir 
gætu haft afleiðingar síðar í lífinu. Ég 
hef í raun árum saman munað eftir 
þessum andlegu hugboðum.

Þegar við Madeline hittumst að 
nýju að nokkrum árum liðnum, 
ákváðum við tíma til að hittast og 
gera eitthvað saman. Þegar leið að til-
settu kvöldi, varð ég undarlega kvíð-
inn. Ég tók lest til hennar borgarhluta 
og þegar ég nálgaðist sagði rödd í 
huga mínum og hjarta: „Þér ber að 
fara aðeins á stefnumót við þær sem 
lifa eftir háum stöðlum.“

„Þetta er ekki stefnumót,“ hugs-
aði ég með mér. „Ég er bara að hitta 
gamla vinkonu.“ Andinn aðvaraði 

LOKS  
TÓK ÉG AÐ HLUSTA

mig að nýju og lét mig ekki í friði, 
þar til ég viðurkenndi að ég væri í 
raun að fara á stefnumót og ég tók 
að hugsa um lífsstíl vinkonu minnar. 
„Hún veit að ég er SDH,“ réttlætti ég 
sjálfan mig. „Hún er kunnug þeim 
stöðlum sem ég lifi eftir, svo þetta 
verður ekkert mál.“

Ég tók samt að velta því fyrir mér 
hvort þær „smávægilegu ákvarðanir“ 
sem ég hafði tekið eftir áður, hefðu 
orðið til þess að bilið milli okkar væri 
nú stærra en ég gerði mér grein fyrir. 
Ég ákvað því að fylgja innblæstri 
andans og hringdi í vinkonu mína til 
að afboða stefnumótið. Ég óttaðist 
mikið að móðga hana. Hvernig gat 
ég útskýrt andlega leiðsögn fyrir vin-
konu sem ekki viðurkennir hlutverk 
heilags anda?

Ég útskýrði að mér liði ekki vel 
með eitt af því sem við hugðumst 
gera og vonaði að það gæfi mér 
ásættanlega átyllu fyrir því 
að fara ekki út með henni. 
Hún varð fyrir vonbrigðum 
og bauðst til að breyta 
áformum okkar. Mér létti 
og ég samþykkti breyt-
inguna, því ég hugsaði 

sem svo: „Kannski var andinn að 
vara mig við því sem við hugðumst 
gera.“ En kvíðatilfinningin virtist ekki 
hverfa.

Við skemmtum okkur vel um 
kvöldið, en andinn áminnti mig 
endrum og eins um mikilvægi fyrri 
aðvörunar. Í fyrstu var ekkert sem hafa 
þurfti áhyggjur af, en þegar á kvöldið 
leið, varð ljóst að þótt við hefðum 
svipaðan bakgrunn, stefndum við sitt 
í hvora áttina. Við höfðum ekki sömu 
staðla—jafnvel í mörgu smávægilegu. 
Þegar hún pantaði áfengi gerði ég TE
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ÖRLÍTIL STEFNU-
BREYTING?

„Allt of oft . . . 
höldum við út í það 
sem við vonum að 

verði skemmtilegt ferðalag, aðeins 
til að uppgötva of seint að örlítil 
stefnubreyting hefur kallað yfir okkur 
andlegar hörmungar.“ 
Dieter F. Uchtdorf forseti, annar ráðgjafi í Æðsta 
forsætisráðinu, „Það veltur á örfáum gráðum,“ 
Aðalráðstefna, apríl 2008, 59–62.

„Hún er gömul vinkona og 
þetta er ekki stefnumót,“ 
sagði ég við sjálfan mig. 
Hvers vegna var andinn þá 
að aðvara mig um að vera 
ekki þarna?

henni grein fyrir að ég vildi síður 
greiða fyrir áfengi. Hún virti þá ósk 
mína og greiddi sjálf fyrir áfengið.

Hinn andlegi kvíði ágerðist eftir 
því sem leið á kvöldið. Þegar kvöld-
verðinum lauk, var ég orðinn óró-
legur í stólnum og vildi fara heim, því 
mér var ljóst að síðasta kvöldlestin 
færi að leggja af stað og ég hafði ekki 
ráð á að taka leigubíl, þar sem ég bjó 
svo fjarri. Vinkona mín varð vör við 
áhyggjur mínar og bauð mér að gista 
heima hjá sér. Andinn lét mig ekki 
í friði og staðfesti það sem ég vissi 
sjálfur: Gisting var ekki valkostur.

Þegar ég fylgdi henni heim gang-
andi reyndi ég að látast rólegur. 
„Ertu viss um að þú viljir ekki gista?“ 

spurði hún. Ég sagðist viss. Hún 
var ekki frökk eða særandi, en 

andinn talaði hljóðlega og 
skýrar en nokkur þrumu-

raust. Ég mátti ekki 
missa af lestinni!

Ég hinkraði uns 
ég vissi að hún var 

innandyra og 

hljóp síðan eins hratt og fætur tog-
uðu til að ná á lestarstöðina í tæka 
tíð. Ég komst ekki hjá því að hugsa 
um Jósef í Egyptalandi, þegar hann 
hljóp undan freistingunni (sjá 1 Mós 
39:7–12).

Þegar mér verður hugsað aftur til 
þess sem gerðist þetta kvöld, finn ég 
bæði til ótta og þakklætis: Ótta yfir 
því sem hefði getað gerst og þakk-
lætis fyrir samfélag heilags anda. 
Andinn talaði og jafnvel þótt ég hefði 
átt að leggja fyrr við hlustir, þá gerði 
ég það að lokum.

Augljóst var að yfirsýn mín á að-
stæðum kvöldsins var ekki jafn skýr 
og Drottins. Líkt og Jesaja skráði:

„Já, mínar hugsanir eru ekki yðar 
hugsanir, og yðar vegir ekki mínir 
vegir segir Drottinn. 

Heldur svo miklu sem himinninn 
er hærri en jörðin, svo miklu hærri 
eru mínir vegir yðar vegum og  
mínar hugsanir yðar hugsunum“  
( Jes 55:8–9).

Sumar ákvarðanir sem við stöndum 
frammi fyrir í lífinu eru skjótteknar og 
falla fljótt í gleymsku. Aðrar ákvarð-
anir veita okkur lexíu sem okkur 
væri best að gleyma aldrei. Ég er líka 
þakklátur fyrir að vita, að þegar við 
hlítum innblæstri heilags anda—og 
þegar við gerum það samstundis—
reynist okkur auðveldara að vera 
á veginum sem Jesús Kristur gerði 
okkur kleift að fylgja. ◼
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„Hvers vegna glímir fjölskylda mín við vandamál, 
þótt við förum í kirkju, höfum fjölskyldukvöld og 
reynum að lifa eftir fagnaðarerindinu? Hvað meira 
getum við gert?“

Þ að færir okkur blessanir að lifa eftir fagnaðarerindinu, 
en það þýðir ekki að við munum ekki takast á við 
áskoranir. Raunir geta orðið til að efla trú ykkar er 
þær knýja ykkur til að leita hjálpar himnesks föður. 
Að leysa vandamál með hans hjálp kennir ykkur að 

taka réttlátar ákvarðanir.
Hafið þið fjölskyldan rætt þessar aðstæður saman? Þið getið fengið 

gagnlegar hugmyndir með því að ráðgast saman. Hafið þið sem 
fjölskylda fastað og beðist fyrir til að finna lausn? Hafið þið leitað 
svara í ritningunum og í aðalráðstefnuræðum? Kannski þarf fjölskylda 
ykkar að gera breytingar til að bæta ástandið eða að sýna þolgæði og 
biðlund og treysta því að Drottinn muni efla ykkur í þessari raun (sjá 
Mósía 24:15).

Hafi aðrir valdið fjölskyldu ykkar sársauka, reynið þá að fyrirgefa 
þeim og láta af ásökunum. Þótt fyrirgefning leysi vandann hugs-
anlega ekki strax, færir hún frið og auðveldara verður að fást við 
vandamálið.

Óvinurinn sækir að fjölskyldum, því styrkur þeirra er afar mikil-
vægur kirkjunni og samfélaginu. Haldið því áfram að sýna þolgæði. 
Haldið áfram að fara í kirkju, hafa fjölskyldukvöld og lifa eftir fagnað-
arerindinu. Hlýðni gerir ykkur kleift að skynja heilagan anda og leið-
sögn hans er nauðsynleg til að finna svörin sem þið leitið að. Að eiga 
sterka fjölskyldu, jafnvel þótt hún kunni að þurfa að sigrast á vanda, 
er eitt mikilvægasta markmiðið sem þið ættuð að setja ykkur.

Notum leiðarvísana sem okkur hafa verið gefnir
Fjölskylda verður væntanlega ekki sterk fyrr en reynt 
hefur á hana. Til allrar hamingju þurfum við ekki að fást 
við vandann einsömul; himneskur faðir þráir að okkur 
vegni vel sem einstaklingum og fjölskyldum. Til að 
liðsinna okkur hefur hann séð okkur fyrir leiðarvísum, 

svo sem ritningunum, lifandi spámönnum, öðrum kirkjuleiðtogum og 
heilögum anda. Þeir geta hjálpað okkur að skilja og hagnýta okkur 
reglur fagnaðarerindisins, sem færa okkur og fjölskyldu okkar gleði. 

Gleymið auk þess aldrei að segja foreldrum 
ykkar frá því að þið séuð þakklát fyrir þá og 
elskið þá. Ég veit að Drottinn mun sjá fjöl-
skyldu ykkar fyrir leið til að sameinast, eflast 
og uppbyggjast. Ég veit að fjölskyldan er vígð 
af Guði.
Jared L., 18 ára, Mindanao, Filippseyjum

Lærum af erfiðleikum okkar
Erfiðleikar verða alltaf þáttur af 
tilverunni, hvernig sem við 
reynum að sneiða hjá þeim. Þeir 
eru prófraunir og þroskahvetj-
andi. Það sem mestu skiptir er 

hvernig við bregðumst við þeim. Lykilatriðið 
er að læra af þeim. Lítið um öxl og sjáið hvað 
á sér í raun stað umhverfis ykkur. Biðjið vegna 
erfiðleika ykkar og trúið að Drottinn muni 
leiða ykkur í gegnum þá. Þeir geta gert ykkur 
sterkari og þið getið síðan veitt öðrum styrk.
Makenzie C., 18 ára, Chihuahua, Mexíkó

Lesum yfirlýsinguna um fjölskylduna
Vandamál koma upp hvort sem við biðjum 
eða ekki. Þeim er ekki ætlað að verða okkur 
til refsingar, heldur styrktar. Vandi lífsins 
gefur fjölskyldum kost á að starfa saman. 
Þegar fjölskylda mín tekst á við streitu, pen-
ingaskort eða reynir bara að finna tíma til 
að vera saman, sameinar það okkur og færir 
okkur nær himneskum föður.  Eitt af því 
sem við gerum þegar erfiðleikar kveða dyra 
er að lesa „Fjölskyldan: Yfirlýsing til heims-
ins.“ Þannig verðum við meðvitaðri um helg 

Svörin eru aðeins gildar og gagnlegar leiðbeiningar, en ekki yfirlýstar kenningar kirkjunnar.

Spurningar og svör
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bönd okkar og mikilvægi þess að 
halda sáttmála okkar.
Anna G., 15 ára, Georgíu, Bandaríkjunum

Sýnum trú á Drottin
Það sem hjálpar mér 
þegar ég spyr hvers 
vegna vandamál hrjái 
fjölskyldu mína, þótt við 
reynum hvað við getum, 

er frásögnin um Job og hve mikið 
hann mátti þola. Job 19:25–26 segir: 
„Ég veit, að lausnari minn lifir, og hann 
mun síðastur ganga fram á foldu. Og 
eftir að þessi húð mín er sundurtætt og 
allt hold er af mér, mun ég líta Guð.“ 
Job tókst á við einhverja mestu erfið-
leika lífsins og samt varðveitti hann 
vitnisburð sinn um að frelsarinn lifir! 
Ég veit að þegar okkur tekst að hugsa 
og lifa líkt og Job, munum við geta 
sigrast á erfiðleikum okkar og vitað að 
frelsarinn er okkur raunverulegur og 
leiðir okkur í gegnum þá.
Megan B., 17 ára, Utah, Bandaríkjunum

Tökumst vongóð á við erfiðleika
Erfiðleikar efla okkur þegar við tök-
umst réttilega á við þá. Við þurfum að 
vera vongóð og hugrökk í erfiðleikum 
okkar. Þið kunnið að gera ykkar besta 
með því að sækja kirkju og reyna 
að lifa eftir fagnaðarerindinu, en þið 
verðið að átta ykkur á þeirri stað-
reynd að erfiðleikar eru til að hreinsa 
og bæta ykkur. Reynið líka að átta 
ykkur á því sem þið gerið rangt og 
kappkostið að bæta úr því. Reynið oft 
að koma öðrum til hjálpar, en þegar 
þið gerið það, munu erfiðleikar ykkar 

FYLGJUM 
LEIÐSÖGN 
SPÁMANNANNA
„Með hjálp Drottins og 
kenninga hans, munu 
fjölskyldur geta skilið 
og yfirstigið allar þær 

áskoranir og þau skaðlegu áhrif sem 
þær gætu þurft að kljást við. Við getum 
eflt fjölskyldu okkar, burtséð frá þörfum 
hvers og eins í fjölskyldunni, ef við 
fylgjum leiðsögn spámannanna.

Lykillinn að því að efla fjölskyldu 
okkar er að hafa anda Drottins á heimili 
okkar.“ 
Öldungur Robert D. Hales, í Tólfpostulasveit-
inni, „Strengthening Families: Our Sacred 
Duty,“  Ensign, maí 1999, 32.

NÆSTA SPURNING Sendið svar ykkar fyrir 15. maí 2011, til:
 Liahona, Questions & Answers 5/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Eða á netfang: liahona@ ldschurch .org

Svör kunna að verða stytt eða löguð til.

Eftirfarandi upplýsingar verða að fylgja bréfi 
ykkar eða tölvupósti: (1) fullt nafn, (2) fæðingar-
dagur, (3) deild eða grein, (4) stika eða umdæmi, 
(5) skriflegt leyfi ykkar, eða foreldra ykkar, ef þið 
eruð undir 18 ára aldri, (tölvupóstur er viðun-
andi) til að birta svar ykkar og ljósmynd af ykkur. 

verða léttvægari. Ráðgist þó framar 
öllu við Drottin. Biðjist fyrir vegna erf-
iðleikanna og biðjið himneskan föður 
að leiða ykkur.
Raymond A., 18 ára, Accra, Ghana

Lúta vilja himnesks föður
Ég trúi að erfiðleikar séu ein leiðin fyrir 
himneskan föður til að reyna okkur. 
Við megum ekki gleyma að hann er 
faðir okkar og sem slíkur elskar hann 
okkur heitt og innilega og vill okkur 
það besta. Ég veit að við getum aðeins 
sigrast á erfiðleikum með því að vera 
þolgóð og lúta vilja föðurins.
José C., 18 ára, Ancash, Perú

Stöndumst allt til enda
Fjölskyldan er miðpunkturinn í 
áætlun skaparans, svo eðlilegt er að 
óvinurinn geri allt til að koma í veg 
fyrir að við getum lifað hamingjusöm 
saman sem trúuð fjölskylda. Við vitum 
að við getum ekki vænst þess að lífið 
verði auðvelt, eða að við losnum við 
feistingar með því að fara í kirkju eða 
hafa fjölskyldukvöld. Þegar harðnar á 

dalnum, lesið þá ritningarnar, biðjist 
fyrir og ræðið saman sem fjölskylda.
Öldungur Dudley, 21 árs, Jakarta- 
trúboðinu, Indónesíu

„Hvernig er hægt að 
hafa stjórn á reiði sinni 
þegar ró manns er 
verulega raskað?“ 



ÞVÍ HÉTUM VIÐ ÖLL.
(SJÁ LÚK 22:19–20; K&S 20:77, 79.)
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Vers þessi greina frá nútíma vitnisburði um Jesú Krist: Hann lifir!

Athugasemd ritstjóra: Þessari síðu er ekki ætlað að veita yfirgripsmikinn skilning á þessum völdu  
ritningaversum, heldur aðeins að vera hvatning að enn frekara ritningarnámi. 

Fjöldi vitnisburða
Fjöldi vitnisburða hefur verið gef-

inn um upprisu Krists áður en þessi 
opinberun kom til. Hér koma nokkur 
dæmi:

•  María Magdalena (sjá Jóh 20:11–18)
•  Postularnir á tíma Jesú (sjá  

Matt 28:9–20; Mark 16:14–20;  
Lúk 24:36–53; Jóh 20:19–29; 21)

•  Lærisveinarnir tveir á veginum til 
Emmaus (sjá Lúk 24:13–35)

•  Stefán (sjá Post 7:55–56)
•  Páll (sjá Post 9:1–6)
•  Nefítarnir (sjá 3 Ne 11–28)
•  Moróní (sjá Eter 12:39)
•  Joseph Smith (sjá Joseph Smith—

Saga 1:16–20)

Hann lifir!
„Ég hef lesið—og ég trúi—
vitnisburðum þeirra sem 
upplifðu sorg krossfestingar 
Krists og gleði upprisu hans. 
Ég hef lesið—og ég trúi—

vitnisburðum þeirra í Nýja heiminum sem 
hinn sami upprisni Drottinn vitjaði.

Ég trúi vitnisburði hans, sem á þessum 
ráðstöfunartíma ræddi við föðurinn og  
soninn, í lundi sem nú er helgur, og gaf líf  
sitt til að sá vitnisburður yrði innsiglaður  
með blóði hans.“
Thomas S. Monson forseti, „Hann er upp risinn!“ 
Aðalráðstefna, apríl 2010, 93.

Heimar eru og voru skapaðir
„Kristur var, undir leiðsögn föður síns, Drottinn alheims, sem skapaði 
óteljandi heima—en okkar er aðeins einn af þeim (sjá Efe 3:9; Heb 1:2).

„Hve margar plánetur í geimnum eru heimkynni manna? Það vitum 
við ekki, en við erum ekki ein í alheiminum! Guð er ekki Guð einnar 
plánetu!“

Öldungur Neal A. Maxwell (1926–2004), í Tólfpostulasveitinni, í „Special Witnesses of Christ,“ 
 Líahóna, apríl 2001, 5.

Getin synir og  
dætur Guðs
„Þið eruð engar venjulegar 
verur, ástkæru ungu vinir 
um heim allan. Þið eruð 
dýrðleg og eilíf. . . .

Það er bæn mín og blessun að þegar þið 
virðið fyrir ykkur eigin spegilmynd, munuð 
þið sjá handan ófullkomleikans og sjálfsefans 
og greina hver þið sannlega eruð: Dýrðlegir 
synir og dætur almáttugs Guðs.“
Dieter F. Uchtdorf forseti, annar ráðgjafi í Æðsta 
forsætisráðinu, „The Reflection in the Water“ 
(kvöldvaka Fræðsludeildar kirkjunnar fyrir unga 
fullorðna, 1. nóv. 2009); fáanlegt á CESfiresides 
.lds .org.
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Ashley Dyer

Þar sem ég á heima í Shanghai, Kína, gafst 
mér kostur á að fara með hópi skólafólks 
til Sichuan-héraðsins í suðvesturhluta Kína, 

til að hjálpa til við húsbyggingar fyrir fórnar-
lömb jarðskjálftans sem lagði svæðið í rúst fyrir 
nokkrum árum. Við lögðum hart að okkur við að 
hlaða múrsteina, moka steypu, keyra hjólbörur 
fullar af múrsteinum og handlanga þá frá einum 
stað til annars. Eftir annan daginn verkjaði mig í 
bakið og hanskarnir mínir voru orðnir æði götóttir. 
Ferðin var mér þó ógleymanleg reynsla og styrkti 
vitnisburð minn um eigið verðmæti og annarra, 
sem er eitt af gildum Stúlknafélagsins.

Ég skynjaði að sjálfsmat mitt óx þegar ég strit-
aði dag eftir dag. Mér leið vel með sjálfa mig, því 
ég vann við að bæta aðstæður þeirra sem voru 
mér ógæfusamari.

Okkur gafst líka kostur á að heimsækja skóla 
á svæðinu. Þegar við komum þangað komu lítil 
og sæt börn hlaupandi á móti okkur. Þegar ég sá 
öll þessi litlu dásamlegu börn, skynjaði ég líka 
verðmæti þeirra. Þau voru öll yndisleg börn Guðs 
og ég fann sterklega að hann elskar og þekkir 
sérhvert þeirra.

Þegar líða tók að lokum ferðarinnar gafst okkur 
kostur á að fara í veitingahús til að snæða hádeg-
isverð. Þegar þangað kom sáum við að það hafði 
eyðilagst í jarðskjálftanum. Þetta var versta eyði-
leggingin sem ég hafði fram að þessu séð. Mig 
langaði til að gráta. Þak og veggir byggingarinnar 

UMBUN endurbyggingar

höfðu hrunið niður, nálægð tré fallið og brak var 
út um allt. Stórir steinar höfðu oltið niður fjallið 
og á hlið einnar byggingarinnar og valdið því að 
þakið og veggurinn brotnuðu niður. Skór lá á 
einu dyraþrepanna.

Þegar ég hugsaði um þetta og þá staðreynd 
að fólk hefði látist í þessum hörm-
ungum, átti ég erfitt með að skilja 
hvernig himneskur faðir gat látið 
þetta viðgangast. Elskaði hann 
ekki fólkið? Mér varð síðan hugsað 
til þess sem við höfðum lært í 
Stúlknafélaginu og mér varð ljóst að 
vissulega elskaði hann fólkið. Hann 
þekkti og elskað það allt persónu-
lega. Þeir sem létust þann dag voru 
öll börn Guðs. Í fyrstu fannst mér 
jafnvel enn dapurlegra að hugsa um 
það. En síðan varð mér ljóst að fólkið 
var í andaheiminum og gæti snúið til himnesks 
föður að nýju. Þessi hugsum hughreysti mig og 
fyllti mig friði.

Ég veit að ég er barn Guðs og einstaklings-
verðmæti mitt er mikið. Við erum öll börn himn-
esks föður, sem þekkir okkur persónulega. Hann 
elskar okkur heitar en nokkurt okkar fær gert sér 
í hugarlund. Þann skilning hlaut ég djúpt í hjarta 
er ég starfaði við hlið þeirra og þjónaði þeim sem 
þjáðst höfðu svo hræðilega af völdum jarðskjálft-
ans í Sichuan.  ◼

Það olli mér hryggð að horfa á rústirnar eftir jarðskjálftann. En þá rann 
upp fyrir mér að Guð elskaði þá sem létust, ekki síður en þá sem komust af.

Ashley Dyer (hægri) 

hjálpaði til við að byggja 

hús fyrir fólkið sem varð 

illa úti í jarðskjálftanum 

2008 í Sichuan, Kína.
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Adam C. Olson
Kirkjutímaritin

MÁTTUR 
RITNINGANNA

Rooma vildi í raun ekki læra ritning-
arnar. Vaitiare vildi í raun ekki fara í 
trúarskólann. Og þau þurftu þess ekki. 

En þegar þau ákváðu að gera það, breyttist 
líf þeirra.

Hvers vegna ekki?
Af hverju ætti unglingur að ákveða að 

eyða tveimur klukkustundum á hverju 
þriðjudagskvöldi í að læra ritningarnar með 
móður sinni? Fyrir ári velti Rooma Terooa-
tea frá Tahití örugglega fyrir sér því sama.

Nú gæti hann spurt hvers vegna unglingur 
ætti ekki að gera það.

Á þeim þremur árum sem Rooma hafði 
verið í trúarskóla, hafði hann í raun aldrei 
veitt því athygli þegar kennarinn sagði 
honum að lesa ritningargreinar heima fyrir 
næstu kennslustund. „Ég vildi ekki lesa þær,“ 
sagði hann. „Ritningarnar vöktu ekki mikinn 
áhuga hjá mér.“

En hann velti því fyrir sér af hverju kirkju-
leiðtogar í deild hans og stiku notuðu alltaf 
ritningarnar við ræðuflutning og kennslu. 
Hann fylgdist með leiðtogum sínum. Hann 
veitti því athygli hve stikuforsetanum reyndist 
auðvelt að vitna í ritningarnar.

Þegar nemendum trúarskólans í Faaa-stiku 

Þegar tveir ungir 
Tahitíbúar gáfu 
ritningunum tækifæri, 
tók líf þeirra breytingum.
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„Skyndinámskeið 
eru ekki nærri 
eins áhrifarík og 

daglegur lestur í ritningunum og hag-
nýting þeirra í lífi okkar. Kynnið ykkur 
þær lexíur sem ritningarnar kenna. . . . 
Lærið þær eins og þær væru að tala 
beint til ykkar, því að raunin er einmitt 
sú. . . .

. . . Ég lofa ykkur því . . . að ef þið 
viljið læra ritningarnar af kostgæfni, 
mun kraftur ykkar til að forðast freist-
ingar og hljóta leiðsögn heilags anda í 
öllu sem þið gerið, aukast.“
Thomas S. Monson, „Verið eins og best 
þið getið,“ Aðalráðstefna, apríl 2009, 64.

á Tahití var skipt upp í hópa til að 
keppa í ritningarleikni á síðasta ári 
Rooma í trúarskólanum, einsetti hann 
sér að læra ritningarnar.

Og einmitt þá hófst hið viku-
lega heimaritningarnám með 
móður hans. Á hverju þriðju-
dagskvöldi lærðu þau saman fyrir 
bekkjarkeppnina daginn eftir.  
Hann lærði mikilvæg ritningarvers 
og sum jafnvel utanbókar.

Og þá tók ýmsilegt að breytast hjá 
Rooma. Ritningarnámið varð til að 
efla samband hans við móður sína. 
Hann tók að greina samsvörun með 
því sem ritningarnar kenna og því 

sem átti sér stað í heiminum. Þegar 
hann baðst fyrir um það sem hann 
las, varð honum ljóst að efnið var  
frá Guði.

Það gerði honum líka kleift að 
leiða lið sitt til sigurs í keppni stik-
unnar í ritningarleikni.

Meðal þeirra blessana sem Rooma 
hlaut var að honum lærðist ákveðin 
lexía. „Í Mósía 2:24 kennir Benjamín 
konungur, að þegar við veljum að 
gera það sem Drottinn býður okkur 
að gera, hljótum við þegar í stað 
blessanir,“ sagði Rooma. Ein mesta 
blessunin sem hann hlaut „eftir að 
hafa lært ritningarnar þetta árið, var 
að vita að Mormónsbók er sönn.“

Segðu mér ekki hvað gera skal
Í upphafi skólaársins var Vaitiare 

Pito jafnvel ekki meðlimur kirkjunnar. 
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Þegar Rooma Terooatea (að neðan) 
og bekkjarnemar hans ferðuðust til 
Moorea (vinstri) til að láta reyna á 
ritningarleikni sína, skipti útkoman ekki 
máli—Rooma var þegar sigurvegari.
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Hvernig gat þá nýr meðlimur, sem 
aldrei áður hafði verið í trúarskóla, 
hjálpað liði sínu að sigra í ritning-
arkeppni Faaa-stikunnar? 

„Ég hafði ekki áhyggjur af 
reynsluleysi mínu,“ sagði hún. „Ég 
lærði mörg þessara ritningarversa í 
trúboðslexíunum.“

Flestir í fjölskyldu Vaitiare gengu í 
kirkjuna eftir óvænt lát föður hennar 
og eftir að trúboðsleiðtogi deildarinnar 
kom með trúboða á heimili þeirra. 

ákvað loks að gera það, tók hún brátt 
að skynja fjölda blessana.

„Ritningarnar hafa verið afar gagn-
legar,“ sagði hún. „Ég hef lært margt 
af ritningunum,“ þar á meðal um mik-
ilvægi bænar og að himneskur faðir 
bænheyrir okkur.

Henni lærðist líka að betra er ef 
hún ákveður sjálf að skuldbinda sig 
einhverju, t.d. því að fara í trúarskól-
ann eða lesa ritningarnar og halda 
boðorðin, heldur en ef henni er 
skylt að gera það eða hún „verður“ 
að gera það.

Nú, þegar skólaárinu er lokið, er 
Vaitiare þakklát fyrir að hún ákvað 
að fara í trúarskólann og læra ritn-
ingarnar: „Ég veit að við hljótum 
blessanir þegar við lesum ritning-
arnar.“ ◼

Þegar Vaitiare Pito frá Tahití hafði loks 
einsett sér að læra ritningarnar, fór hún 
að skynja blessanirnar.

Þeir ræddu um samheldni og eilíft 
samband fjölskyldu. „Það varð til að 
breyta fjölskyldu minni,“ sagði hún.

Það breytti þó ekki þeirri tilhneig-
ingu 17 ára tánings að vera sjálf-
stæður. „Eftir að ég skírðst sögðu allir 
að ég ætti að fara í trúarskólann,“ 
sagði hún. „Mér líkar ekki að aðrir 
segi mér fyrir verkum, svo það leið 
nokkur tími þar til ég lét til leiðast.“ 

Hún einsetti sér loks að fara af 
sjálfsdáðum og komst að því að hún 
naut trúarskólans. Hún var tilnefnd í 
sama lið og Rooma í ritningarleiknum.

Í fyrstu lagði hún ekki á sig að 
lesa ritningarverkefnin. En þegar hún 
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Scott Talbot

Ég þjónaði í Suður Houston trú-
boðinu í Texas, sem spænsku-
mælandi trúboði. Dag einn 

vorum ég og félagi minn að banka á 
dyr í þeirri von að finna einhvern til 
að kenna. Við komum að húsi með 
stóru gati á gamalli viðarverönd.

Eldri kona kom til dyra og bauð 
okkur inn. Mér var ekki ljóst hvort hún 
vissi hverjir við værum og hvað við 
gerðum, en hún var afar alúðleg. Við 
tókum að kenna henni fyrstu lexíuna 
og allt virtist ganga vel. Brátt var komið 
að mér að kenna um Joseph Smith og 
Fyrstu sýnina. Ég horfði á svipbrigði 
konunnar sem virtust sýna að hún væri 
ekki alveg með á nótunum.  Greinilegt 
var að hún skildi í raun ekki hvað ég 
var að reyna að segja henni.

Eftir að hafa spurt hana fáeinna 
spurninga um efnið og hve mikið hún 
skildi af því, varð ég svekktur yfir að 
hún skildi ekki hvað fólst í Fyrstu sýn-
inni. Dagurinn hafði verið langur og 
trúboðar vilja síst af öllu að einhver 
skilji ekki þann sannleika sem þeir 
þrá svo innilega að deila með öðrum. 

Á því andartaki sem ég fann til-
finningar mínar taka að breytast í 
reiði, kom upp í huga minn stutt 
málsgrein úr patríarkablessun minni. 
Hún greindi frá fjölskyldunni sem 
ég mundi eignast í framtíðinni og 
hvernig mér bæri að kenna börnum 
mínum fagnaðarerindið. Þegar orðin 
fóru í gegnum huga minn, varð mér 
ljóst að andinn væri að áminna mig 
um að kenna þessari auðmjúku konu 

Ábendingin í blessun minni
á sama hátt og ég myndi kenna barni.

Ég tók að kenna henni á einfaldari 
og ástúðlegri hátt. Ég ímyndaði mér 

A F  T R Ú B O Ð S A K R I N U M

að börnin mín sætu umhverfis mig í 
stofunni og horfðu á mig, föður sinn, 
er ég fræddi þau um spámanninn 
Joseph Smith. Ég undraðist breyting-
una á andliti hennar. Augnabrúnirnar 
tóku að lyftast og skilningur skein úr 
augunum. Hún var ekki lengur ráð-
villt, heldur full áhuga og undrunar. 
Þegar ég sagði frá því er himneskur 
faðir og Jesús Kristur vitjuðu Josephs 
Smith, fyllust augu hennar tárum, sem 
runnu niður vanga hennar. Andinn 
fyllti herbergið og gremjan breyttist í 
djúpa gleði.

Þessari reynslu gleymi ég aldrei. 
Nú hlakka ég til að fá að kenna 

börnum mínum þessar 
sömu reglur einn 
daginn og upplifa að 
nýju slíka gleði. ◼

BÚA SIG UNDIR ÞJÓNUSTU

„U ngu menn, ég hvet ykkur til að 
búa ykkur undir trúboðsþjónustu. 

Haldið ykkur hreinum, flekklausum 
og verðugum þess að vera fulltrúar 
Drottins. Viðhaldið heilbrigði ykkar og 
líkamsstyrk. Lærið ritningarnar. Takið 
þátt í trúarskóla eldri eða yngri bekkjar, 
sé það mögulegt. Verið kunnugir trú-
boðsritinu Boða fagnaðarerindi mitt.“
Thomas S. Monson forseti, „Saman að 
nýju,“ Aðalráðstefna, okt. 2010, 5.
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MEÐALGANGARINN 
JESÚS KRISTUR

Boyd K. Packer 
forseti

forseti 
Tólfpostulasveitarinnar

Jesús Kristur, 
meðalgangari 
okkar, reiddi 
gjaldið af 
höndum 
sem okkur er 
um megn að 
greiða, svo við 
fáum að nýju 
dvalið hjá 
himneskum 
föður.

Leyfið mér að segja ykkur sögu— 
dæmisögu.

Einu sinni var maður sem þráði eitt-
hvað mjög heitt. Það virtist mikilvægara en 
nokkuð annað í lífi hans. Við að eignast það 
komst hann í mikla skuld.

Hann hafði verið varaður við að stofna til 
svo mikilla skulda og sérstaklega varaður við 
lánardrottninum, þeim er lánaði peningana. 
En það virtist honum svo mikilvægt að gera 
það sem hann vildi gera og fá það sem hann 
vildi fá þegar í stað. Hann var viss um að hann 
gæti borgað það síðar.

Hann undirritaði því samning. Hann mundi 
greiða skuldina einhvern tíma síðar meir. Hann 
hafði ekki af því miklar áhyggjur, gjalddaginn 
virtist langt fram undan. Hann átti það sem 
hann langaði í og það virtist skipta mestu máli.

Lánardrottinn hans var samt alltaf einhvers 
staðar í hugarfylgsnum hans og hann sýndi lit 
með því að greiða af og til, en virtist þó telja 
að dagur reikningsskila mundi í raun aldrei 
renna upp.

Réttlæti eða miskunn?
En dagurinn kom, eins og alltaf verður, og 

samningurinn féll allur í gjalddaga. Skuldin 
hafði ekki verið greidd að fullu. Lánardrottinn 
hans birtist og krafðist fullrar greiðslu.

Ekki fyrr en þá varð honum ljóst að 

lánardrottinn hans gat ekki aðeins náð eign-
arhaldi á öllum eigum hans, heldur gat hann 
líka látið varpa honum í fangelsi.

„Ég get ekki borgað þér, ég á ekki fyrir því,“ 
viðurkenndi hann.

„Þá förum við eftir samningnum,“ sagði 
lánardrottinn hans, „tökum eigur þínar og þú 
ferð í fangelsi. Þú samþykktir það. Það var þín 
ákvörðun. Þú undirritaðir samninginn og nú 
verður honum fullnægt.“

„Geturðu ekki framlengt hann eða gefið 
mér upp skuldina?“ spurði skuldunauturinn 
bænarrómi. „Komið því einhvern veginn svo 
fyrir að ég geti haldið því sem ég á og þurfi 
ekki að fara í fangelsi? Þú hlýtur að hafa trú á 
miskunn. Viltu ekki sýna miskunnsemi?“

Lánardrottinninn svaraði: „Miskunn er alltaf 
einhliða. Hún mundi aðeins þjóna þér. Ef ég 
sýni þér miskunn fæ ég enga greiðslu. Ég 
krefst réttlætis. Trúir þú á réttlæti?“

„Ég hafði trú á réttlætinu þegar ég und-
irritaði samninginn,“ sagði skuldunauturinn. 
„Það var mín megin þá, því að ég hélt að það 
mundi vernda mig. Ég þurfti ekki á miskunn-
semi að halda þá, né taldi að ég þyrfti hennar 
nokkru sinni með.“

„Það er réttlætið sem krefst þess að þú 
greiðir samninginn eða takir afleiðingunum 
ella,“ svaraði lánardrottinn hans. „Þannig 
eru lögin. Þú hefur samþykkt það og þannig 
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verður það að vera. Miskunnsemin getur ekki 
rænt réttvísina.“

Þannig stóðu þeir: Annar hélt fram rétt-
lætinu, hinn bað um miskunn. Hvorugur gat 
sigrað nema á kostnað hins.

„Ef þú getur ekki gefið upp skuldina er um 
enga miskunn að ræða,“ sagði skuldunauturinn.

„Ef ég geri það er ekki um neitt réttlæti að 
ræða,“ var svarið.

Svo virtist sem hvorugu lögmálinu væri 
hægt að þjóna. Þar er um tvær eilífar hug-
myndir að ræða, sem virðast í andstöðu hvor 
við aðra. Er engin leið til að þjóna réttlætinu 
að fullu og jafnframt sýna miskunn?

Til er leið! Hægt er að uppfylla réttlætislög-
málið algerlega og einnig auðsýna fulla misk-
unn—en til þess þarf þriðja aðilann. Og það 
gerðist í þessu tilviki.

Meðalgangari hans
Skuldunauturinn átti vin. Hann kom til 

hjálpar. Hann þekkti skuldunautinn vel. Hann 
taldi hann hafa hagað sér heimskulega með 
því að koma sér í slíkar ógöngur. Engu að 
síður vildi hann hjálpa honum, því honum 
þótti mjög vænt um hann. Hann gerðist með-
algangari, sneri sér að lánadrottninum og bar 
fram þetta boð. „Ég skal greiða skuldina, ef 
þú vilt leysa skuldunaut þinn undan samn-
ingnum, svo að hann geti haldið eigum sínum 
og losnað við fangelsi.“

Meðan skuldareigandinn hugleiddi boðið, 
bætti meðalgangarinn við: „Þú krafðist rétt-
lætis. Þó að hann geti ekki borgað, mun ég 
gera það. Þá hefur þú notið réttlætis og getur 
ekki farið fram á meira. Það væri ekki réttlátt.“ 

Lánardrottinninn samþykkti.
Meðalgangarinn sneri sér þá að skuldar-

anum. „Ef ég greiði skuld þína viltu þá viður-
kenna mig sem lánardrottin þinn?“

„Ó já, já,“ hrópaði skuldnauturinn. „Þú 
bjargar mér frá fangelsi og sýnir mér miskunn.“

„Þá munt þú greiða mér skuldina og ég set 
fram skilmálana,“ sagði góðgerðarmaðurinn. 
„Það verður ekki auðvelt, en það er hægt. Ég 

mun sjá þér fyrir leið til þess. Þú þarft ekki að 
fara í fangelsi.“

Og þannig fékk skuldareigandinn greitt að 
fullu. Hann naut réttlætis. Enginn samningur 
hafði verið rofinn. Jafnframt hafði skuldu-
nautnum verið sýnd miskunn. Báðum lögmál-
unum var fullnægt. Vegna meðalgangarans 
hafði réttlætinu verið fullnægt, og miskunn-
semin samt náð fram að ganga.

Meðalgangari okkar
Sérhvert okkar er á nokkurs konar and-

legum yfirdrætti, skuldasöfnun. Dag einn 
verður reikningnum lokað og uppgjörs krafist. 
Þótt við kunnum að virða það að vettugi nú, 
munum við á þeim degi er gjaldþrotið verður, 
sem nálgast óðum, leita í ofvæni og angist eftir 
einhverjum sem getur liðsinnt okkur.

Og samkvæmt eilífu lögmáli er ekki mögu-
legt að veita okkur miskunn, nema einhver 
komi til sem er fús og hæfur til að gjalda skuld 
okkar og setja skilmálana fyrir björgun okkar. 

Ef meðalgangari liðsinnir okkur ekki, ef 
við eigum ekki vin að, mun réttvísin falla yfir 
okkur af fullum þunga. Við verðum að gjalda 
fyrir brot okkar að fullu og öllu, hversu smátt 
eða stórt sem það kann að vera.

En vitið þetta: Sannleikurinn, hinn dýrðlegi 
sannleikur, er sá að til er slíkur meðalgang-
ari. „Einn er Guð. Einn er og meðalgangarinn 
milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús“ 
(1 Tím 2:5). Fyrir hans tilverknað er mögulegt 
að veita okkur öllum miskunn að fullu, án þess 
að misbjóða hinu eilífa lögmáli réttvísinnar.

Við hljótum ekki miskunn sjálfkrafa. Hana 
hljótum við með því að gera og halda sátt-
mála við hann. Hann verður gerður að hans 
skilmálum, sanngjörnum skilmálum hans, sem 
fela í sér algjöra nauðsyn þess að láta skírast 
með niðurdýfingu til fyrirgefningar synda.

Allt mannkyn getur notið verndar réttvís-
innar og jafnframt getur sérhvert okkar þegar í 
stað notið hinnar endurleysandi og græðandi 
blessunar miskunnar. ◼
Tekið úr „The Mediator,“  Ensign, maí 1977, 54–56.

Og samkvæmt ei-
lífu lögmáli, er ekki 
mögulegt að veita 
okkur miskunn, 
nema einhver 
komi til sem er fús 
og hæfur til að 
gjalda skuld okkar 
og setja skilmál-
ana fyrir björgun 
okkar. 
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Marcel Niyungi
Byggt á sannri sögu

Niya var að leika sér fyrir 
framan heimili sitt þegar 
frænka hennar kallaði á 

hana að koma inn. „Niya, viltu fara í 
grænmetisbúðina og kaupa nokkrar 
gulrætur?“ bað frænka hennar.

„Já!“ sagði Niya glaðlega. Henni 
fannst gaman að fara í búðina og 
naut þess að aðstoða frænku sína.

Niya tók við peningunum sem 
frænka hennar rétti henni og gekk 
síðan niður götuna í átt að búðinni 
sem var þar rétt hjá.

„Ég ætla að kaupa nokkrar gul-
rætur í kvöldmatinn,“ sagði Niya við 
kaupmanninn.

Kaupmaðurinn setti gulrætur í 

poka fyrir Niyu og tilgreindi verðið. 
Niya rétt honum peningana.

„Hérna er afgangurinn,“ sagði 
kaupmaðurinn og rétti henni 
peningana.

Niya þakkaði honum fyrir og hélt 
heimleiðis. Á göngu sinni var henni 
litið á peningana sem kaupmaður-
inn hafði gefið henni til baka. „Hann 
hefur gefið mér of mikið til baka,“ 
hugsaði hún með sér. „Ég get bara 
átt þennan pening sjálf!“

En þá stansaði Niya. „Himneskur 
faðir verður ekki ánægður með 
mig ef ég held þessum peningum,“ 
hugsaði hún með sér. „Ég verð að 
vera heiðarleg í orði og verki.“

Valkostur Niya
Niya sneri við og fór aftur í búð-

ina. „Þú hefur gefið mér of mikið til 
baka,“ sagði hún við kaupmanninn, 
um leið og hún rétti honum umfram 
peningana.

Kaupmaðurinn tók við pening-
unum. „Þú ert góð stúlka,“ sagði 
hann. Hann setti síðan nokkur epli 
í poka og gaf Niyu. „Þakka þér fyrir 
heiðarleikann. Þú mátt eiga þessi 
epli og borða þau með fjölskyldu 
þinni.“

Niya fann hlýju og hamingju 
innra með sér þegar hún gekk heim 
á leið. Hún vissi að himneskur faðir 
væri ánægður með að hún ákvað að 
vera heiðarleg. ◼

„É g sýni  
himneskum 

föður, öðrum 
og sjálfri mér 
heiðarleika.“
Trúarreglur mínar
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PÁSKAVIKAN
Þið getið búið ykkur undir 

páskana með því að læra 
um atburðina sem gerðust 

í vikunni fyrir krossfestingu og 
upprisu Krists. Byrjið átta dögum 
fyrir páskadag og lesið um atburði 
og ritningargreinar sem skráðar 
eru fyrir hvern dag.

LAUGARDAGUR
Mikilvægur helgidagur, sem 
nefnist páskadagur, var eftir 
aðeins sex daga. Margt fólk 
streymdi til Jerúsalem til 
að færa fórnir í musterinu 
á þeim degi. Jesús gekk til 
Betaníu, þorps nærri Jerú-
salem. Hann hugðist dvelja 
þar í fimm nætur með vinum 
sínum, Lasarusi, Maríu og 
Mörtu. María smurði fætur 
hans með olíu.
Sjá Jóh 12:1–3.

SUNNUDAGUR
Jesús gekk frá Betaníu til 
Jerúsalem. Hann reið inn í 
borgina á ösnufola, líkt og 
greint er frá í Gamla testa-
mentinu að hann mundi 
gera. Fólkið tók á móti 
honum sem konungi sínum, 
hrópaði „hósíanna“ og lagði 
pálmagreinar fyrir fætur fol-
ans, til að koma í veg fyrir að 
ryk bærist á frelsarann. Jesús 
fór í musterið og hélt síðan 
aftur til Betaníu.
Sjá Sak 9:9; Matt 21:1–11;  
Mark 11:1–11.

MÁNUDAGUR
Jesús sá fólk vera að kaupa 
og selja í musterinu. Hann 
vildi að musterið væri „hús 
bænar,“ svo hann vísaði 
fólkinu burt. Hann læknaði 
síðan þá sem voru lamaðir og 
blindir. Hinir afbrýðissömu 
prestar voru honum reiðir.
Sjá Matt 21:12–17;  
Mark 11:15–19.

ÞRIÐJUDAGUR
Jesús kenndi fólki í muster-
inu og á nálægðri hæð sem 
nefndist Olíufjallið.
Prestarnir lögðu á ráðin um 
að drepa Jesú. Einn læri-
sveina hans, Júdas Ískaríot, 
gekkst inn á að selja prest-
unum Jesú í hendur gegn  
30 silfurpeningum.
Sjá Matt 25:31–46; 26:14–16.
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MIÐVIKUDAGUR
Ritningarnar greina ekki 
frá því hvað Jesús gerði 
þennan dag. Hann kann að 
hafa verið með lærisveinum 
sínum. Þið getið lesið 
dæmisöguna um meyjarnar 
tíu, sem Jesús kenndi læri-
sveinum sínum til að búa þá 
undir síðari komu sína.
Sjá Matt 25:1–13.

FIMMTUDAGUR
Lærisveinar Jesú gerðu allt 
til reiðu fyrir páskamáltíð-
ina. Meðan á máltíðinni 
stóð sagði Jesús lærisveinum 
sínum að einn þeirra myndi 
svíkja hann. Hann veitti þeim 
síðan sakramentið í fyrsta 
sinn, til að minna þá á að 
hafa hann ávallt í huga. Jesús 
fór í Getsemanegarðinn til 
að þjást fyrir syndir okkar og 
biðja til Guðs. Menn komu 
með sverð til að taka hann 
höndum. Lærisveinarnir urðu 
óttaslegnir og flýðu.
Sjá Matt 26:17–29, 36–56.

FÖSTUDAGUR
Jesús var færður til æðsta 
prestsins, Kaífasar. Pétur, sem 
var lærisveinn Jesú, sagðist 
ekki þekkja hann. Jesús var 
yfirheyrður af ríkisstjóranum, 
Pílatusi, og af Heródesi. Hann 
var dæmdur til að deyja á 
krossi. Jesús var krossfestur. 
Ríkur maður að nafni Jósef 
lagði Jesú í gröf sína. María, 
móðir Jesú, og María Magda-
lena vitjuðu grafarinnar.
Sjá Matt 26:57–72; 27:1–2, 
27–37; Lúk 23:44–46, 50–56.

LAUGARDAGUR
Líkami Jesú lá í gröfinni. 
Stórum steini var velt fyrir 
grafarmunnann. Ranglátu 
prestarnir báðu Pílatus að 
setja varðmenn við gröfina 
til að tryggja að enginn færi 
þar inn.
Sjá Matt 27:57–66.

PÁSKASUNNU-
DAGUR
Jesús reis upp frá dauðum! 
Hann hafði risið úr gröfinni. 
Engill kom frá himni og velti 
burtu steininum.
Jesús bauð lærisveinum sínum 
að kenna og skíra aðra og lof-
aði að vera alltaf með þeim.
Sjá Matt 28.
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S koðið fleiri myndir 
frá sýningunni á 
síðunni okkar í 

tímaritum sem síðar koma 
út. Sjá fleiri myndir á 
www .liahona .lds .org.

Myndir frá alþjóðamyndasýningu 
barna með þemað: „Fagnaðarerindið 
blessar líf mitt.“

Myndir barna víða  
að úr heiminum 

Beth B., 5 ára, Kanada

Daniel S
., 5 ára, Fra

kklandi
 Karen L., 6 ára, Bólivíu

Zeniff F., 9
 ára, Mexíkó

Andreza A., 10 ára, Brasilíu

Dasha K., 11 ára, Úkraínu

Chung-chi, 6 ára, Taívan
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Carolina A., 7 ára, Perú

Nathalie S., 9 ára, Gvatemala

Sara R., 9 ára, Argentínu

Addison O., 1
0 ára, Víetn

am

Leonardo T., 8 ára, Chile

Fatima B., 5 ára, Perú
Alina S., 8 ára, Úkraínu

Lee W., 9 ára, Póllandi



Vanessa G., 11 ára, Mexíkó

Erdenejargaliin O., 8 ára, Mongólíu

Lee J., 11 ára, Tahíti

Amanda G., 12 ára, Ek
vador

Guen R., 12 ára, Filippseyjum

Martina F., 11 ára, Argentínu

José V., 5 ára, Perú

Adriana B., 10 ára, Ekvador
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Þið getið lifað dyggðugu, mikilvirku 
og réttlátu lífi með því að fylgja 
verndaráætluninni sem faðir okkar á 
himnum sá okkur fyrir: Sæluáætlun 
hans.

Hvernig get ég fundið 
skjól frá því slæma í 
heiminum?
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Öldungur Richard G.  

Scott, í Tólfpostulasveit-

inni, miðlar hugsunum 

sínum um efnið.

Himneskur faðir sá okkur fyrir ritn-
ingunum og hefur stöðugt veitt 
guðlegar leiðbeiningar til að styðja 
okkur. Sú aðstoð mun tryggja að 
þið getið lifað í friði og gleði mitt í 
stöðugt vaxandi ranglæti.Þó að lífið geti virst erfitt 

núna, haldið þá fast í járn-

stöng sannleikans. Þið takið 

meiri framförum en þið 

gerið ykkur grein fyrir.

Leitið eftir og verið næm 
fyrir þeirri persónulegu 
leiðsögn sem heilagur 
andi veitir ykkur.

Þegar þið haldið áfram að 
snúa huga ykkar og hjarta til 
hans, mun hann hjálpa ykkur 
að njóta ríkulegs og uppfyll-
andi lífs, sama hvað á gengur 
í heiminum.

Úr „How to Live Well amid Increasing Evil,“  Líahóna, maí 2004, 100–102.

Sérstakt vitni
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„Vér trúum, að fyrir friðþægingu 
Krists geti allir menn orðið hólpnir 
með hlýðni við lögmál og helgiat-
hafnir fagnaðarerindisins“ (TA 1:3).

Hvað væruð þið fús til að 
gefa einhverjum sem þið 
elskuðuð afar, afar heitt? 

Frelsari okkar, Jesús Kristur, elskar 
okkur svo mikið að hann fórnaði  
lífi sínu í okkar þágu.

Himneskur faðir vissi, að ef 
við syndguðum og okkur yrði 
á mistök, gætum við ekki 
dvalið að nýju hjá honum. 
Sonur hans, Jesús Kristur, 
bauðst því til að verða 
frelsari okkar. Himn-
eskur faðir valdi hann 
til að frelsa okkur, því 
hann var sá eini sem gat 
lifað án þess að syndga.

Jesús þjáðist og dó til 
að frelsa okkur frá dauða 
og synd. Það kærleiksverk 
nefnist friðþægingin. Við 
getum iðrast synda okkar 
vegna friðþægingarinnar,  
hlotið fyrirgefningu og orðið  

hrein, líkt og Jesús er.
Jesús var krossfestur og dó, en 

eftir þrjá daga reis hann upp. Hann 
lifði að nýju! Við munum líka rísa 
upp, vegna þess að hann reis upp. 
Það merkir að líkamar okkar og 
andar munu að eilífu sameinaðir.

Jesús Kristur  
er frelsari minn og lausnari

Jesús Kristur er sannlega frelsari 
okkar og lausnari. Hann er okkur 
öllum fullkomið fordæmi. Hann 
kenndi hvernig okkur ber að koma 
fram við hvert annað af góðvild. 
Hann kenndi hvernig okkur ber 
að þjóna hvert öðru. Hann kenndi 
hvernig við getum orðið betri mann-
eskjur. Við munum ekki geta lifað 

fullkomnu lífi, líkt og hann gerði, 
en við getum snúið að nýju 

til dvalar hjá Jesú og himn-
eskum föður, með því 

að halda boðorðin og 
gera okkar besta. Við 
þurfum að fylgja Jesú 
Kristi alla daga. ◼

KOMA MEÐ BARNAFÉL AGIÐ INN Á HEIMIL IÐ

VERKEFNI
Tengið punktana til að draga upp mynd 
af Maríu við tómu gröfina. Litið síðan 
myndina. Þegar ykkur verður litið á 
myndina, minnir hún ykkur á að Jesús 
Kristur er frelsari okkar og lausnari.

Ana Maria Coburn og Cristina Franco

Þið getið notað lexíuna og verkefnið sem  
hér er til að læra meira um þetta  

mánaðarþema Barnafélagsins:
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Chad E. Phares
Kirkjutímaritin

Hamingjusöm heima

Buntha og Neath eru systkini sem eiga heima 
í Siem Reap, Kambódíu.

Þegar Buntha varð átta ára ákvað hann 
að láta skírast. Neath mun einnig skírast þegar 
hún verður átta ára. „Ég vil fá gjöf heilags anda,“ 
sagði hún.

Buntha og Neath finnst mikilvægt að þjóna 
öðrum. Buntha vill verða trúboði þegar hann 
vex úr grasi. Neath fær vart beðið þess að verða 
„trúboðsamma“ eða eldri trúboði. ◼

Buntha og 
Neath eyða 
miklum tíma 
saman. Bæði 
reyna þau að vera 
góð við fjöskyldu 
sína og aðra.
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Hamingjusöm heima
BÖ

RN
Fólk kemur víða að úr 
heiminum til að skoða 
hinar fornu byggingar 
í borginni þeirra, en 
Buntha og Neath 
líður best heima með 
fjölskyldu sinni.

Buntha og Neath hafa sérstakt svæði 
utandyra þar sem þau sitja og læra ritning-
arnar, leysa skólaverkefnin og lesa tímaritið 
 Líahóna. Buntha og Neath finnst gaman 
að lesa ritningarnar. Þau reyna að lesa ritn-
ingarnar dag hvern. Neath finnst gaman að 
lesa um draum Lehís. Buntha finnst gaman 
að lesa um Nefí.

Neath finnst gaman að 
spila kúluspil. Buntha 
finnst gaman að leika 
fótbolta og notar til þess 
alla bolta sem hann 
finnur.
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Elsa fer í  
leikbúninga
Kaare Revill
Byggt á sannri sögu

„Þér eruð börn Drottins, Guðs yðar“ 
(5 Mós 14:1).

1. Elsu langaði að fara 
í leikbúninga. Hún fór í 
skóna hans pabba síns og 
setti á sig rautt gervinef.

2. Elsa hljóp aftur inn í 
herbergið sitt. Hún setti á sig 
gulan smiðshjálm og greip 
plasthamar.

3. Elsa hamraði 
í gólfið áður en 
hún hljóp aftur í 
herbergið sitt.

F Y R I R  Y N G R I  B Ö R N

Ég er skondinn 
trúður.

Ég er flinkur smiður.
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silfurglitri og þeystist út úr herberginu 
sínu. 

6. Þegar að háttatíma kom fór Elsa í eftirlætis grænu nátt-
fötin sín. Hún gekk út úr herberginu sínu og settist í kjöltu 
mömmu sinnar.

7. 

5. Elsu fannst 
gaman að vera 
prinsessa Hún var 
í kjólnum allan 
daginn.

Ég er Elsa. Ég er 
barn Guðs.
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Ég er falleg 
prinsessa.
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VIÐ ERUM ÖLL  
BÖRN GUÐS

Við erum öll börn Guðs, 
hvar sem við búum og 

hvernig sem við lítum út. Skoðið 
börnin í stækkunarglerjunum 
efst og reynið að finna þau á 
kortinu. Dragið hring um hvert 
barn sem þið finnið.

LEIÐBEININGAR FYRIR 
FORELDRA

Ræðið líkams- og persónueinkenni 
barnsins ykkar. Hvað er það sem 

gerir það einstakt? Útskýrið að himn-
eskur faðir hafi skapað okkur svo við 
yrðum frábrugðin, en við séum öll börn 
hans. Hjálpið barni ykkar að tilgreina 
sérstæð persónueinkenni hvers barns á 
kortinu.

F Y R I R  Y N G R I  B Ö R N
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kann að finnast óhagkvæmt að gera ráð fyrir eða 
jafnvel vonast eftir því streymi opinberunar sem 
þið þurfið á að halda í ykkar daglegu þjónustu. 
Það er mögulegt, en gerist ekki án trúar og mik-
illar vinnu.“

Eyring forseti hét leiðtogum því, að ef þeir  
legðu hart að sér og bæðust fyrir til að „skilja  
orðs lífsins og fylgja því,“ mundi Drottinn gera 
þeim kleift að veita þjónustu og leiðsögn umfram 
eigin getu.

Kenningargrunnur handbókanna 
„Handbókin er kenningarlegs eðlis,“ sagði öld-

ungur Oaks, „og hún er styttri en fyrri handbókin, 
því í henni fer minna fyrir leikreglum 
og leiðbeiningum. Þess í stað eru þar 
meginreglur sem innblásnir leiðtogar 
geta hagnýtt sér . . . allt eftir aðstæðum 
heimasvæðis.“

Öldungur Bednar og öldungur  
Christofferson vöruðu leiðtoga við  
því að líta fram hjá fyrstu köflum 
Handbókar 2 og kynna sér aðeins 
reglurnar í köflunum þar á eftir. Fyrstu 
kaflarnir leggja kenningarlegan grunn 
að því að skilja og hagnýta reglurnar 
sem á eftir koma. 

Öldungur Bednar sagði handbæk-
urnar vera „byggðar á meginreglum, 
þar sem minna væri um útfærslur og 
leiðbeiningar, og því gerðu þær mun 
meiri kröfur til okkar allra um aukið 
andríki og nákvæmni.“ 

Reglur aðlögunar 
„Við bregðum ekki út af handbók-

inni hvað varðar kenningar, sáttmála 
og reglur sem Æðsta forsætisráðið 
og Tólfpostulasveitin hafa sett fram,“ 
sagði öldungur Nelson. „Sveigjanleiki 

Adam C. Olson
Kirkjutímaritin

Á heimsþjálfunarfundi í febrúar 2011 bauð 
Æðsta forsætisráðið og Tólfpostulasveitin 
þátttakendum að nota nýju handbæk-

urnar enn betur en gert hefur verið. Fundurinn var 
framhald af heimsþjálfunarfundinum í nóvember 
2010, þar sem handbækurnar voru kynntar. 

Ræðumenn lögðu áherslu á að nýju handbæk-
urnar skuli nota á mun andlegri hátt, á mikilvægi 
þess að skilja kenningargrunn þeirra, 
hvernig laga eigi aðlögunarreglurnar að 
kirkjustarfinu, hvernig hagnýta beri breyt-
ingarnar í handbókunum við sáluhjálpar-
starfið og á hlutverk kvenna í ráðum.

Þátttakendur í útsendingunni voru 
Henry B. Eyring forseti, fyrsti ráðgjafi  
í Æðsta forstætisráðinu; öldungarnir  
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,  
Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. 
Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, 
D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen, 
í Tólfpostulasveitinni; öldungarnir Craig C. 
Christensen; Bruce D. Porter og W. Craig 
Zwick, af hinum Sjötíu; og aðalforsetar 
aðildarfélaganna.

Handbækur notaðar á andlegri hátt
Eyring forseti sagði fundinn vera 

„annað tækifæri til að komast að því 
hvernig nota á handbækurnar enn betur,“ 
og hvatti leiðtoga til að auka hæfni sína til 
að hljóta opinberun.

„Aðeins með andanum munuð þið vita 
hvernig hagnýta á það sem þið lesið í 
handbókunum,“ sagði hann. „. . . Ykkur 

Kirkjutíðindi 

Handbókaþjálfun með 
áherslu á sáluhjálparstarfið

„Handbókin verður ykkur 
afar gagnleg þegar þið notið 
hana til að hjálpa öðrum 
að velja veg eilífs lífs. Sá er 
tilgangur hennar.“ 
Henry B. Eyring forseti, fyrsti  
ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu
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er leyfður hvað varðar aðrar athafnir til að koma 
til móts við aðstæður heimasvæða.“

Að sögn öldungs Porter, er 17. kaflanum, 
„Uniformity and Adaptation“ (Samræmi og að-
lögun), ætlað að hjálpa leiðtogum að fylgja leið-
sögn andans og ákveða hvenær viðeigandi er að 
aðlaga ákveðna dagskrá. Í kaflanum er tilgreint 
hverju má ekki breyta og fimm aðstæður nefndar 
þar sem aðlögun er heimil: Fjölskylduaðstæður, 
takmarkaðar samgöngur og samskipti, fámennar 
sveitir og/eða námsbekkir, of fáir leiðtogar og 
öryggisástæður. 

„Viðeigandi aðlögun veikir ekki kirkjuna, 
heldur styrkir hana,“ sagði öldungur Porter í ræðu 
sem lesin var af öldungi W. Craig Zwick, af hinum 
Sjötíu. Sé innblásin aðlögun gerð, ætti svæðisleið-
togum ekki að líða líkt og þeir þyrftu að sætta 
sig við lakari kost en þann besta. „Allar einingar 
í kirkjunni hafa aðgang að kenningum, helgiat-
höfnum, prestdæmiskrafti og þeim gjöfum andans 
sem nauðsynlegar eru til sáluhjálpar og upphafn-
ingar barna Guðs,“ ritaði öldungur Porter.

Sáluhjálparstarfið
Þeim breytingum sem gerðar eru í Handbook 2 

er ætlað að hraða sáluhjálparstarfinu. Eyring for-
seti sagði: „Handbókin verður ykkur afar gagnleg 
þegar þið notið hana til að hjálpa öðrum að velja 
veg eilífs lífs. Sá er tilgangur hennar.“

Í 5. kaflanum, sem ber heitið „The Work of  
Salvation in the Ward and Stake“ (Sáluhjálpar-
starfið í deild og stiku), eru nokkur efnisatriði 
sameinuð sem áður var fjallað um aðskilið, og má 
þar nefna meðlimatrúboðsstarf, varðveislu trú-
skiptinga, virkjun einstaklinga, musteris- og ætt-
fræðistarf og kennslu fagnaðarerindisins.

„Páll sagði, að á þessari ráðstöfun í fyllingu 
tímanna, yrði öllu safnað undir eitt höfuð í Kristi,“ 
sagði öldungur Bednar (sjá Efe 1:10). „Þetta er 
samstillt verk.“ 

Það sem sumir hafa til að mynda áður talið 
aðskilin hlutverk kirkjunnar er „sama starfið á 
mismunandi sviðum,“ sagði hann. Trúboðsstarfið 
er að boða fagnaðarerindið og bjóða öðrum að 
taka á móti helgiathöfnum og gera sáttmála. Að 
fullkomna hina heilögu—þ.m.t. varðveisla, virkjun 
einstaklinga og kennsla—er sú viðleitni að bjóða 
fólki að heiðra helgiathafnir og sáttmála. Að end-
urleysa hina dánu með ættfræði og musterisstarfi 
er að gera hinum dánu kleift að taka á móti helgi-
athöfnum og gera sáttmála.

Öldungur Holland sagði að almennt vektu 
breytingarnar í handbókinni þann skilning að leið-
togum sveita og aðildarfélaga beri ekki aðeins að 
hugsa um eigin sveit eða félag á deildarráðsfundi, 
heldur bera þeir sameiginlega ábyrgð á andlegri 
velferð allra meðlima. 

Öldungur Cook útskýrði hvernig sumar 
hinna breyttu reglna í Handbook 2 styddu við 
sáluhjálparstarfið.

Hann lagði áherslu á mikilvægi biskups og 
deildarráðs í velferðarmálum nú þegar velferð-
arfundir væru ekki lengur fyrir hendi. Hann 
útskýrði aukna ábyrgð leiðtoga Melkísedeksprest-
dæmis við að ráðgast við meðlimi sveita. Hann 
útskýrði einnig að sú breyting hefði verið gerð, 
að feðrum sem ekki væru fyllilega musterisverð-
ugir væri nú heimilt að taka þátt í helgiathöfnum 

Í sáluhjálpar-
starfinu ættu 
prestdæmis-
leiðtogar að 
huga að því 
hvaða helgi-
athöfnum 
einstaklingar 
þurfa næst að 
taka á móti og 
hvernig þeir 
geti hjálpað í 
því ferli.
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og veittum blessunum fjöl-
skyldumeðlima við ákveðnar 
aðstæður.

„Hlutverk okkar er ekki að 
halda úti verkefnum eða stjórna 
félagi,“ sagði öldungur Bednar. 
„Það er nauðsynlegt, en ekki 
fullnægjandi. Þetta er sálu-
hjálparstarf. Og í tengslum við 
helgiathafnir og sáttmála ættu 
prestdæmisleiðtogar eðlilega að 
spyrja sig: Hvaða helgiathöfn 
þarf þessi einstaklingur, eða 
þessi fjölskylda að hljóta næst 
í lífi sínu og hvernig getum við 
hjálpað í því ferli?“ 

Konur í ráðum
Öldungur Scott lét þær 

áhyggjur í ljós að á sumum 
stöðum gæfu leiðtogar konum 
ekki kost á að taka þátt í 

MEIRA Á ALNETINU

Finnið hljóð, mynd og texta 
af báðum þessum heims-
þjálfunarfundum leiðtoga 
á lds.org/menu/service/
serving-in-the-church.

Handbook 2 er hægt að 
nálgast á lds.org/handbook/
handbook-2-administering 
-the-church. Hið nýja fræðisafn 
leiðtogaþjálfunar verður að-
gengilegt í hlutanum Serving in 
the Church (Þjóna í kirkjunni) á 
lds.org um mitt ár 2011.

NÝTT FRÆÐISAFN NOTAÐ 
VIÐ PALLBORÐSUMRÆÐUR 
AÐILDARFÉLAGANNA

Á heimsþjálfunarfundi leiðtoga í febrúar 
2011, tóku aðalforsetar aðildarfélaga 

kirkjunnar þátt í röð pallborðsumræðna og 
notuðu dæmi úr nýjum þjálfunargögnum á 
netinu. 

Fræðisafn þetta um leiðtogaþjálfun geymir 
raunveruleg dæmi um leiðtoga sem þjóna 
víða um heiminn og eru fyrirmynd um regl-
urnar í Handbook 2. Myndskeiðin eru tekin í 
Brasilíu, Englandi, Gvatemala og Kóreu og eru 
þegar í þýðingu og verða aðgengileg á netinu 
síðar á árinu 2011.

Aðalforsetar aðildarfélaganna notuðu 
þessi myndskeið og ræddu, undir leiðsögn 
öldunganna Roberts D. Hales og Neils L. 
Andersen, í Tólfpostulasveitinni, og öldungs 
Craig C. Christensen, af hinum Sjötíu, þrjár 
mikilvægar reglur í Handbook 2.

1. Undirbúa sig andlega
„Það er undravert hvernig Drottinn bíður 

og leitar leiða til að blessa okkur,“ útskýrði 
Rosemary Wixom, aðalforseti Barnafélagsins, 
eftir að hafa horft á dæmi um hvernig Líkn-
arfélagsleiðtogi frá Kóreu bað einlæglega og 
hlaut innblástur við skipulagningu funda.

Öldungur Andersen, sem ræddi við  
Julie B. Beck, aðalforseta Líknarfélagsins, og 
systur Wixom, sagði: „Verkið er andlegt og 
við getum ekki unnið það án hjálpar Drott-
ins.“ Þátttakendur ræddu hvernig andlegur 
undirbúningur gerir leiðtogum kleift að ein-
beita sér að einstaklingum og klæðskerasníða 
félagsstarfið, lexíur og verkefni að þörfum 
þeirra. „Opinberun veitist meðal okkar,“ 
vitnaði öldungur Andersen.

2. Þátttaka í ráðum
Sönn saga um meðlimi deildarráðs í  

Gvatemala, sem með árangri unnu saman 
að því að fá fjölskyldu til fullra starfa í kirkj-
unni að nýju, gaf öldungi Christensen tilefni 
til að hefja umræður um samvinnu ráða 
með öllum fimm forsetum aðildarfélaganna: 
Systur Beck; Systur Wixom; Russell T.  
Osguthorpe, aðalforseta sunnudagaskól-
ans; Elaine S. Dalton, aðalforseta Stúlkna-
félagsins; og David L. Beck, aðalforseta 
Piltafélagsins.

Þátttakendur ræddu hvernig sameigin-
legt starf meðlima ráðsins getur stuðlað að 
framþróun deildarmeðlima, hvernig virkir 
meðlimir ráðsins geta létt byrði biskupsins 
og hvernig leiðtogum og meðlimum ber 
að hlusta eftir, miðla og leita vilja Drottins 
varðandi deildarmeðlimi.

3. Þjónusta við aðra
Þriðja myndskeiðið fjallaði um ungan 

mann á Englandi sem reynir hvað hann getur 
til að vera fullkomlega virkur í kirkjunni. 
Þátttakendur, sem voru bróðir Osguthorpe, 
systir Beck og systir Dalton, undir handleiðslu 
öldungs Hales, greindu frá mikilvægi þess að 
leiðtogar starfi með foreldrum, í kirkjuráðum 
og með unga fólkinu. 

„Ef farið er nákvæmlega eftir því sem þið 
hafið séð í dag,“ ályktaði öldungur Hales, 
„ræðið um [myndskeiðin] og leitið til Drott-
ins með efnið . . . munuð þið hljóta leiðsögn 
og handleiðslu um hvernig þið getið hjálpað 
og styrkt og komið því til leiðar sem þið 
þurfið í köllunum ykkar.“ ◼
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ráðagerðum með þeim. „Þegar [konur] eru hvattar 
til að taka frjálslega þátt í deildarráðsfundum, 
koma þær alltaf með gagnlegar og innblásnar 
hugmyndir,“ sagði hann.

Leiðtogar geta hvatt systurnar til þátttöku með því 
að nefna þær með nafni og láta þakklæti í ljós fyrir 
innsæi þeirra og tillögur, útskýrði öldungur Scott.

„Sú blessun sem veitist heimilum þeirra prest-
dæmisleiðtoga“ sem hlíta þessari leiðsögn, er að 
„þessir menn hljóta aukið þakklæti fyrir hið helga 
hlutverk eiginkvenna þeirra á heimilinu,“ bætti 
hann við.

Hann kenndi mikilvægi þess að leita einróma 
samþykkis meðlima ráðsins. Þegar slík tilfinning 
er fyrir hendi, getur leiðtogi áttað sig á henni og 
beðið um stuðning ráðsins í heild. Í tilvikum þar 
sem meðlimir eru ekki sammála, ættu leiðtogar að 
leita ráða hjá hverjum meðlimi deildarráðsins, tjá 
þakkir fyrir insýn þeirra, taka ákvörðun og biðja 
meðlimi ráðsins að styðja þá ákvörðun samhljóma. 
Öldungur Scott lagði áherslu á mikilvægi trúnaðar 
í málefnum deildarráðs.

Þráður árangur
Öldungur Nelson lauk þjálfuninni með því að 

benda á þrennt sem vænst er: Að þessi einföldun 
verði til þess að meðlimir geti nýtt betur tíma sinn og 
úrræði, að hver prestdæmishafi hljóti aukinn prest-
dæmiskraft til að blessa hvern einstakling og hverja 
fjölskyldu í kirkjunni og hver meðlimur finni til auk-
innar skyldurækni og ábyrgðar lærisveinsins. ◼

ÚR FRÉTTUM

Öldungur Perry 
stofnar fyrstu  
stikuna á Guam

Öldungur L. Tom Perry, í Tólf-
postulasveitinni, heimsótti Guam 
í desember 2010 til að stofna 
Barrigada-stikuna þar í landi, 
en hún er fyrsta stikan á Guam. 
Meðan á heimsókn öldungs 
Perry stóð, sem þjónaði í sjóher 
Bandaríkjanna á svæðinu í Síðari 
heimstyrjöldinni, skoðaði hann 
einnig Stríðsmynjasafn Kyrrahaf-
seyja og nágrannaeyjuna, Saipan. 
Meðlimir kirkjunnar á Guam eru 
1.971. Guam tilheyrir Norður- 
Asíusvæði kirkjunnar.

SDH læknar með-
höndla kóleru í 
Papua, Nýju Gíneu

Nokkrir læknar SDH frá 
Ástralíu helguðu tíma sinn 
aðhlynningu fórnarlamba 
kólerufaraldar í afskekktu þorpi 
í norð-vesturhluta Papua í Nýju 
Gíneu, síðla árs 2010.

Læknarnir sinntu hundruðum 
sjúklinga, björguðu lífi eins 
manns sem var rétt við dauðans 
dyr þegar hann koma á sjúkra-
húsið og fleiri sem hefðu ekki 
lifað í sólarhring án meðferðar.

Fólkið flykktist til læknanna 
frá landi og á barkarbátum. 
David Williams frá Brisbane og 
Anthony Mahler frá Cairns sögðu 
að innan eins sólarhrings frá 

komu þeirra til þorpsins Sogere, 
hefðu þeir meðhöndlað yfir 200 
kólerutilfelli. Dr. Mahler sagði 
um þessa reynslu sína: „Þetta 
var besta faglega reynslan í lífi 
mínu,“ þrátt fyrir erfiðleikana og 
allt vinnuálagið.

Auk þess að senda lækna 
hefur kirkjan gefið hjálpargögn, 
þ.m.t. sjúkragögn og vatns-
hreinsitæki. Kirkjan sendi einnig 
matföng og sápur til hinna 
hrjáðu svæða í Port Moresby, 
og hreinlætispakkar fyrir ein-
staklinga voru sendir frá Port 
Moresby og Brisbane. Trúboðs-
hjón sem bjuggu að faglegri 
þekkingu á vatnshreinsun 
fóru til Papua í Nýju Gíneu til 
að aðstoða við samræmingu 
líknarstarfsins.

Sameiginlegt þema 
Ungmennafélagsins 
fyrir 2011 kynnt á 
mynddiski

Í janúar hóf kirkjan dreifingu 
á mynddiski til styrktar æskunni 
2011, We Believe (Vér trúum),  
til kirkjueininga um allan heim 
til að leggja áherslu á þema 
Ungmennafélagsins 2011.

Mynddiskurinn er fullur af 
margmiðlunarefni til að hjálpa 
unga fólkinu að gera þemað 
Trúaratriðin 1:13 að þungamiðju 
lífs síns. Myndskeiðin prýða 
Thomas S. Monson forseti, 
aðalforsetar Piltafélagsins og 

Kirkjuleiðtogar sögðu að bæði karlar og konur  
ættu að hafa jafnan rétt til að tjá hugmyndir sínar  
á leiðtogafundum.
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Stúlknafélagsins, tónlist, vitnis-
burði æskufólks og fleira.

Stærsti hluti efnisins er vitn-
isburðir æskufólks og hvetjandi 
upplifanir.

Nota má tónlistina, boðskap-
inn og vitnisburðina til að auðga 
bekkjarkennsku æskufólks, fundi 
og félagsstarf allt árið um kring.

Allt efnið er fáanlegt á netinu 
til niðurhals á youth.lds.org.

Mynddiskurinn er þýddur á 
eftirtalin tungumál: Kínversku, 
ensku, frönsku, ítölsku, japönsku, 
kóresku, portúgölsku, rússnesku, 
spænsku og þýsku. ◼

HEIMSYFIRLIT 

Kirkjan tekur á móti skrán-
ingu í níundu alþjóðlegu 
listkeppnina.

Sögusafn kirkjunnar hefur 
skráningarblöð til reiðu á netinu 
4. apríl 2011, fyrir níundu alþjóð-
legu listkeppnina. Skráningu 
í keppnina verður að senda á 
netinu eða með pósti fyrir 7. 
október 2011. Þema hinnar kom-
andi keppni er „Kunngjörið hin 
undursamlegu verk hans“ K&S 
65:4). Til frekari upplýsinga á 
ensku eða til að skoða valin verk 
liðinna keppna, farið á lds 
.org/churchhistory/museum/
competition.

Sögur úr Nýja testamentinu 
nú í nýjum búningi

Til stuðnings námsefni 
2011 um Nýja testamentið, eru 
mynddiskar nú í framleiðslu 
um bókina Sögur úr Nýja 
testamentinu og til þess notuð 

sérstök sýndartækni (parallax). 
Myndskeiðin 65 eru fáanleg á 
ensku og MP3 hljóðupptökur 
eru fáanlegar á hinum 11 tungu-
málum LDS.org. Myndskeiðin 
verða fáanleg á hverju tungu-
málanna á árinu 2011. Sjáið 
myndskeiðin á scripturestories 
.lds.org og veljið New Testa-
ment Stories.

Piltar á Bangalore einbeita 
sér að Skyldurækni við Guð

Yfir 30 ungir menn frá  
Bangalore-umdæminu á Indlandi 
komu saman í hlíðum Kanakap-
ura til að fræðast um hina nýju 
áætlun Skyldurækni við Guð  
og læra andlega lexíu af líkam-
legri áreynslu. Piltarnir notuðu 
reipi og blökk til að komast  
yfir tjörn. Þeir fóru í morg-
unhlaup, klifu fjall og lærðu 
klettasig. Athöfnunum lauk  
með vitnisburðarsamkomu. ◼

UPPFÆRSLA

Í janúar 2011 útgáfu 
 Líahóna er greint frá 
því að erlendir trúboðar 

þjóni á Fílabeinsströnd-
inni (sjá „In the Presence 
of Angels,“ eftir Samuel 
Gould, 50). Eftir prentun 
blaðsins breyttust aðstæður 
þar og erlendum trúboðum 
var falið að þjóna annars 
staðar. Kirkjan fylgist náið 
með stjórnmálaaðstæðum 
alls staðar þar sem trú-
boðar þjóna og færir þá til, 
sé það nauðsynlegt. Trú-
boðar snúa aðeins til baka 
þegar aðstæður eru álitnar 
öruggar að nýju.

Horfið og hlýðið 
á sígildar, lit-
ríkar og lifandi 
sögur úr Nýja 
testamentinu á 
scripturestories 
.lds.org.
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FRÁ LESENDUM

Hann léttir byrðir okkar
Ég ann þessu tímariti og öllu 

efni þess. Ég ann greinunum eftir 
aðalvaldhafana, einkum ráðstefnu-
ræðunum. Þeir leiðbeina og hvetja 
okkur til að sækja fram, þrátt fyrir 
raunir okkar.

Ég hef verið meðlimur kirkj-
unnar í 26 ár og lesið öll útgáfu-
blöð  Líahóna. Ég les oft eldri 
útgáfublöðin og ein greinanna er 
mér ákaflega kær, en hún heitir 
„Hin milda miskunn Drottins,“ 
eftir öldung David A. Bednar (maí 
2005, 99). Hún hjálpar mér að 
muna eftir því hve oft himneskur 
faðir sýnir sína mildu miskunn og 
léttir þungar byrðir okkar.
Iolanda Valenti, Ítalíu

Kenningar koma frá 
Drottni

Ég er þakklátur fyrir að fá orð 
lifandi spámanna í hverjum mán-
uði. Ég veit að kenningar þeirra 
eru frá Drottni og munu blessa líf 
mitt, ef ég fer eftir þeim. Það eflir 
trú mína og vitnisburð að lesa um 
reynslu hinna heilögu víða um 
heiminn, því af henni læri ég hvað 
aðrir gera til að takast á við byrðar 
sínar.
Byron David Calderon Mosquera, Ekvador

Sendið vinsamlega ábendingar 
ykkar á liahona@ldschurch.org. 
Svartexti kann að verða styttur 
eða lagaður til. ◼

HUGMYNDIR AÐ FJÖLSKYLDUKVÖLDI 

„Hafa hann ávallt í huga,“ bls. 20: 
Hugleiðið að ræða þessa leiðsögn öld-
ungs Christofferson í fjölskyldunni: „Við 
getum byrjað á því að taka allt út úr lífi 
okkar og setja það síðan aftur á þann 
stað sem það ætti að vera með frelsar-
ann að þungamiðju.“ Íhugið að ræða 
nokkrar þeirra blessana sem öldungur 
Christofferson tæpti á, sem við hljótum 
er við „höfum frelsarann ávallt í huga.“

„Máttur ritninganna,“ bls. 52: 
Eftir að hafa lesið þessa grein með 
fjölskyldunni, bjóðið henni þá að miðla 
tilfinningum sínum varðandi lestur 
ritninganna og nám í trúarskólanum. 
Biðjið þau að skrifa vitnisburð sinn í 
dagbækur sínar um mátt ritninganna. 
Hvetjið börn ykkar til að lesa og læra 
valritningargreinar utanbókar.

„Meðalgangarinn Jesús Kristur,“ 
bls. 56: Þegar þið lesið greinina saman, 
biðjið þá fjölskylduna að hlusta eftir 
mikilvægi meðalgangara. Spyrjið þau 
hvað gerst hefði ef meðalgangarinn 
hefði ekki komið hinum skuldsetta 
manni til hjálpar. Þið getið einnig lesið 
ritningargreinar og rætt hvernig frelsar-
inn er meðalgangari okkar. Hugleiðið 
að lesa 2 Ne 2:27–28 og Alma 42:24–25.

„Elsa fer í leikbúninga,“ bls. 70: 
Hugleiðið að biðja fjölskyldumeðlimi 

að klæða sig í búninga 
eða látast vera einhver 
annar. Gefið öllum kost  
á að tilgreina hverjir 
þeir eru. Útskýrið, eftir 
að hafa lesið söguna, að engu skipti 
hvaða hlutverk við leikum, við séum 
alltaf börn Guðs.

Gleði og eilíf bönd
Þegar börnin mín voru lítil nutu þau þess að 

fara í leiki eftir fjölskyldukvöld. Einn eftirlæt-
isleikur þeirra hét „Fara á bak fílsins,“ og var 
nefndur eftir söng sem dóttir okkar, Jocelyn, 
lærði í skóla. Eftir að við höfðum öll sungið 
sönginn, var ég fíllinn og leyfði börnunum að 
fara á bak mér. Fyrst var það tveggja ára sonur 
minn, Jorge, síðan fjögurra ára dóttir mín, Joc-
elyn, og loks eiginkona mín, Elizabeth. Þegar 
öll þrjú voru kominn mér á bak fór ég með þau 
um stofuna. Við skemmtum okkur innilega.

Mörgum árum síðar biðu uppvaxin börn 
mín eftir trúboðsköllun sinni. Á einu fjölskyldu-
kvöldinu mundu þau eftir leiknum „Fara á bak 
fílsins.“ Við sungum sönginn saman og síðan 
eftir fjölda ára lék ég fílinn aftur. Fyrst stökk 
sonur minn mér á bak, síðan dóttir mín og loks 
móðir þeirra. Ég endaði killiflatur á gólfinu og 
öll hlógum við dátt. 

Minningin um þessa stund vekur þakklæti 
okkar fyrir það sem spámennirnir hafa kennt 
um fjölskyldukvöld. Okkur lærðist að hversu 
látlaus sem fjölskyldukvöld okkar voru, er 
mikilvægast að njóta gleði með fjölskyldunni 
og styrkja hin eilífu bönd. ◼
Víctor G. Chauca Rivera

Í tímariti þessu eru greinar og ábendingar 
sem hægt væri að nota á fjölskyldukvöldi. 
Hér á eftir koma nokkur dæmi.
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Larry Hiller
Kirkjutímaritin

Ágústmánuður í Landinu helga. Um-
hverfis okkur blikaði á rústir Kap-
ernaum í síðdegishitanum. Þetta var 

heillandi staður að vera á, en leiðsögumaður 
okkar og söngtifa nokkur, þar rétt hjá, höfðu 
bæði látið móðan mása um stund, og hugur 
minn tók því að reika. 

Skyndilega fangaði leiðsögumaðurinn 
athygli mína er hann benti á tréð sem við 
nutum skuggans af og sagði óformlega: „Þau 
kalla það ‚Þyrnisveigstréð‘.“ Ég leit upp á 
laufskrýdda krónu þess. Hvar eru þyrnarnir? 
Ég teygði mig og náði að toga litla grein  
að mér.

Á henni sá ég þyrnana á milli fíngerðra 
laufblaðanna. Þeir voru grannir og grænir, afar 
beittir og jafn langir þumalfingri mínum og voru 
ekki sýnilegir nema nær þeim væri komið. En 
hver sá sem snerti eina hinna smávöxnu laufs-
krúðugu greina fyndi örugglega sársauka. 

Mér varð hugsað um hinar fjölmörgu 
myndir sem ég hafði séð af frelsaranum 
standa frammi fyrir æpandi múgnum, í purp-
uralitum kyrtli, með hvassan þyrnisveig á 
höfði. Skyndilega læddist að mér sú hugsun 
að sá þræll eða hermaður, sem falið var að 
búa til sveiginn, hefði kosið að vinna með 
sveigjanlegar grænar greinar, líkt og trésins 
ofan við mig—í stað stökkra, þurra spreka. 
Líklegt er að sveignum hafi ekki aðeins verið 

ÞYRNISVEIGUR, 
SIGURSVEIGUR

U N S  V I Ð  H I T T U M S T  Á  N Ý

ætlað að framkalla sársauka, heldur einnig að 
vera til háðungar og spotts. 

Í hinum forna heimi voru grænir laufgaðir 
sveigar eða kransar—yfirleitt búnir til úr ilm-
andi lárviði—oft settir á höfuð sigurvegara 
eftir orrustur og keppni. Lárviðarsveigur var 

settur á höfuð konunga og keisara til að 
krýna þá. Hinn ógnvænlegi þyrnisveigur, 
sem þrýst var ofan á höfuð frelsarans, átti 
hugsanlega að vera laufgaður og grænn, 
sem hæðnisleg tilvísun í þann heiðurssið 
til forna. Þetta er aðeins tilgáta en ekki 
kenning. En sjálfum finnst mér einn 
þáttur friðþægingarinnar verða skýrari sé 
þetta hugsað þannig: Frelsarinn þekkir 
huldar sorgir okkar og megnar að gera 
okkur heil.

Kyrtillinn sem settur var yfir hann var 
hæðnislegt tákn um konungsdóm hans. 

Hann huldi rákirnar og svöðusárin eftir svipu-
höggin sem hann hafði rétt áður fengið að 
kenna á. Á sama hátt átti hinn laufgaði þyrn-
isveigur að líta út sem sigursveigur, og í raun 
fela sársaukann sem hann framkallaði. 

Svo mörg okkar bera hulinn sársauka. 
Sálmur einn segir: „Í hjarta hljóðu er hulin 
sorg sem augað fær ei greint“ („Lord, I Would 
Follow Thee,“ Hymns, nr. 220). En frelsarinn 
megnar að sjá. Hann er velkunnugur sál-
arkvöl. Öll hans þjónusta var bundin vænt-
ingum um friðþæginguna og upprisuna. En 
þeir sem hann kenndi og blessaði og læknaði 
vissu það ekki. Jafnvel lærisveinar hans voru 
ómeðvitaðir um það.

Frelsarinn sér handan „kyrtlanna“ og 
„þyrnisveiganna,“ sem hylja sorgir okkar fyrir 
öðrum. Eftir að hafa þolað „alls kyns sársauka, 
þrengingar og freistingar,“ er hann fullur misk-
unnar og megnar að liðsinna okkur þegar við 
leggjum byrðar okkar að fótum hans (sjá Alma 
7:11–12). Hann er smyrslið sem megnar að 
græða, jafnvel hið dýpsta og leyndasta sár. Og 
sveigurinn sem hann býður okkur er vissulega 
sigursveigur. ◼

Þyrnisveig-
urinn er mér 
táknrænn fyrir 
vitneskju frels-
arans um allan 
okkar hulda 
sársauka—og 
getu hans til að 
græða okkur.
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Í jarðneskri þjónustu sinni sagði Kristur við lærisveina  

sína: „Mannssonurinn . . . mun líflátinn, en upp rísa á 

þriðja degi“ (Lúk 9:22).

Eftir að hann var krossfestur, „komu þær María 

Magdalena og María hin til að líta á gröfina. 

Þá varð landskjálfti mikill, því engill Drottins sté 

O R Ð  K R I S T S

Að morgni upprisunnar, Steven Edwards

niður af himni, kom og velti steininum og settist á 

hann. . . .

En engillinn mælti við konurnar: Þér skuluð eigi  

óttast. Ég veit, að þér leitið að Jesú hinum krossfesta. 

Hann er ekki hér. Hann er upp risinn, eins og hann 

sagði“ (Matt 28:1–2, 5–6).



„A ð minnast frelsarans, felur auðvitað líka í sér að minnast friðþægingar 
hans, en brauðið og vatnið eru táknræn fyrir þjáningar hans og dauða,“ 
ritaði öldungur D. Todd Christofferson í Tólfpostulasveitinni. „Við 

megum aldrei gleyma því sem hann gerði fyrir okkur, því lífið hefði engan tilgang 
án friðþægingar hans og upprisu. En vegna friðþægingar hans og upprisu öðlast 
lífið eilífa og guðlega möguleika.“ Sjá „Hafa hann ávallt í huga,” bls. 20.
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