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Leita hins góða
Ung Síðari daga heilagra hjón sem leituðu sér 

nýs heimilis ræddu við hugsanlega nágranna 
um hverfið og skólann sem þar var.

Ein kona sem þau ræddu við sagði þetta um skóla 
barna sinna: „Þetta er einstæður skóli! Skólastjórinn 
er dásamlegur og góður maður; kennararnir eru mjög 
hæfir, viðfeldnir og alúðlegir. Ég er svo ánægð með að 
börnin okkar geti sótt þennan frábæra skóla. Þið munuð 
verða ánægð hér!“

Önnur kona sagði þetta um skóla barna sinna: 
„Þetta er ömurlegur skóli. skólastjórinn er sjálfmiðaður; 
kennararnir óhæfir, óviðfeldnir og dónalegir. Ef ég gæti, 
mundi ég þegar í stað flytja í burtu!“

Það undarlega var að báðar konurnar ræddu um 
sama skólastjórann, sömu kennarana og sama skólann.

Hafið þið veitt athygli að fólk finnur yfirleitt það 
sem það leitar að? Leitið vandlega og þið munuð finna 
bæði gott og slæmt í næstum öllum og öllu. Fólk hefur 
einmitt gert þetta hvað varðar Kirkju Jesú Krists hinna 
Síðari daga heilögu allt frá tilurð hennar. Þeir sem leita 
hins góða, munu finna viðfeldið og samúðarfullt fólk—
fólk sem elskar Drottinn og þráir að þjóna honum og 
blessa líf samferðamanna sinna. En það er einnig satt 
að þeir sem leita hins slæma, munu vissulega finna það 
sem ekki fellur þeim í geð.

Því miður gerist þetta jafnvel stundum innan kirkj-
unnar. Þeim sem leita átyllu til gagnrýni, mun aldrei 
skorta til þess hugvitssemi og áhuga. Þeir virðast ekki 
geta sleppt takinu á óvildinni. Þeir slúðra og finna 
bresti í öðrum. Þeir ala biturð í brjósti sér og nota hvert 

tækifæri til að gera lítið úr öðrum Slíkt er Drottni ekki 
þónkanlegt: „Því hvar sem ofsi og eigingirni er, þar er 
óstjórn og hvers kyns böl“ ( Jakbr 3:16).

George Q. Cannon forseti (1827–1901) var vel 
kunnugur Brigham Young forseta (1801–77), starfaði 
náið með honum í mörg ár, bæði sem meðlimur í 
Tólfpostulasveitinni og ráðgjafi hans í Æðsta forsætis-
ráðinu. Eftir lát Youngs forseta, skráði Cannon forseti 
þetta í dagbók sína: „Í hjarta mínu gagnrýndi ég aldrei 
eða leitaði bresta í framgöngu, leiðsögn eða kennslu 
[Brighams Young], miklu fremur eigin orð og gjörðir. 
Það vekur mér nú vellíðan. Sú hugsun sem stöðugt 
var með mér var: Hvaða hag hef ég af því að gagn-
rýna, leita bresta í eða dæmi bróður Brigham; hvar 
endar það, ef ég tek upp á því? Ég vogaði mér ekki að 
halda út á þá braut. Mér var ljóst að það leiddi oft til 
fráhvarfs að bjóða heim anda gagnrýnis og aðfinnslu-
semi. Aðrir, mér öflugri, vitrari og reyndari, gætu gert 
ýmislegt, sem ég vogaði mér ekki að gera, án þess að 
slæmar afleiðingar hlytust af.“ 1

Þessi áhrifamikla leiðsögn Cannons forseta er nokkuð 
sem við meðlimir kirkjunnar ættum að huga vandlega 
að. Orð Guðs áminnir fylgjendur Krists og býður okkur 
að vera „hrein, . . . friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full misk-
unnar og góðra ávaxta, óhlutdræg, hræsnislaus.“ Og að 
„ávexti réttlætisins verður sáð í friði“ ( Jakbr 3:17, 18), til 
handa þeim, er frið semja.

Við höfum valkosti. Við getum leitað hins slæma í 
fari fólks eða samið frið og verið sanngjörn og fús til að 
sýna þeim þann skilning og veita þeim þá fyrirgefningu 

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 ,  m a r s  2 0 1 1

Dieter F. Uchtdorf  
forseti

annar ráðgjafi í Æðsta 
forsætisráðinu



2

sem við þráum svo innilega fyrir okkur sjálf. Valið er 
okkar; því við munum örugglega finna það sem við 
leitum að, hvað svo sem það er.

Heimildir
1. George Q. Cannon, dagbókarfærsla, 17. janúar 1878; stafsetning færð  

í nútímahorf.

Hvernig kenna á boðskapinn

„kannski finnst ykkur þið ekki skilja ákveðnar reglur 
sem þið kennið. En þegar þið lærið þær í bænarhug, 
lifið eftir þeim, búið ykkur undir að kenna þær og 
miðlið þær öðrum, mun vitnisburður ykkar styrkjast og 
dýpka“ sjá notes Teaching, No Greater Call ([1999], 19).

Þegar þið leitið hins góða í lífinu og í fari fólks 
þennan mánuð, munið þið verða betur í stakk búin til 
að kenna þennan boðskap og vitna um sannleika hans. 

ÆskUFólk
Hið góða sem leiddi af hundsbiti
Tara stringham

sumarið 2009 var ég bitinn í andlitið af hundi vinkonu 
minnar. til allrar ólukku rifnaði vörin og ég varð að 

láta sauma hana.
Eftir bitið varð ég afar hnuggin. mótlætið fyllti 

mig neikvæðum hugsunum og mér fannst líf mitt allt 
ömurlegt. Ég fylltist sjálfsvorkun og vildi alls ekki fara 
út meðal almennings með vörina svona illa útlítandi. Í 
huga mínum voru áætlanir um píanó, blak, kirkju, sund 

og skóla ekki lengur á dagskrá vegna áverkans.
En alltaf þegar ég baðst fyrir, hlaut prestdæmis-

blessanir, ræddi við foreldra mína eða fékk heimsóknir 
fjölskyldu og vina, upplyftist ég í anda og fann gleði í 
sorginni. Það rann brátt upp fyrir mér að hugsaði fólk 
um áverkann fann það til samúðar.

reynsla þessi styrkti persónuleika minn og mér 
lærðist að hafa minni áhyggjur af því sem öðrum fannst 
um mig. Ég var líka blessuð því áverkinn fékk mig til 
að skilja að mér bæri að hugsa minna um sjálfa mig og 
meira um aðra. andi minn efldist til muna á þessum 
tíma.

mér lærðist að mótlæti er hluti af áætlun himnesks 
föður fyrir okkur. Ef við leitum hins góða, en ekki hins 
slæma, getum við sigrast á mótlæti, orðið betri mann-
eskjur og leyft að reynslan styrki vitnisburð okkar. 

börn
leita hins góða umhverfis okkur

Þið getið séð hið góða hvarvetna umhverfis ykkur, 
ef þið lærið að greina það. Ein leið til að læra að 

greina blessanir ykkar er að venja ykkur á það hvert 
kvöld að þylja upp allt það góða sem þið sáuð þann 
daginn.

Gefið ykkur tíma í kvöld til að segja fjölskyldu ykkar 
frá einhverju af því góða sem þið upplifið í dag.
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kæru systur, hve blessaðar við 
erum! Við tilheyrum ekki aðeins 

Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga 
heilögu, heldur tilheyrum við einnig 
Líknarfélaginu—„kvennfélagi Drott-
ins.“ 1 Líknarfélagið er staðfesting á 
elsku Guðs til dætra hans.

Fyllist þið ekki unaðslegum 
tilfinningum þegar þið hugsið um 
hinn spennandi upphafstíma Líkn-
arfélagsins? Spámaðurinn Joseph 
Smith kom skipan á Líknarfélagið 
„undir prestdæminu, að reglu 
prestdæmisins.“ 2

Að vera skipaðar „undir prest-
dæmið“ veitti systrunum valds-
umboð og leiðsögn. Eliza R. Snow, 
annar ráðgjafi í aðalforseti Líknar-
félagsins, kenndi að Líknarfélagið 
„ætti ekki tilurð án prestdæmisins, 
vegna þeirrar staðreyndar að það 
hlýtur allt valdsumboð sitt og áhrif 
frá þeirri uppsprettu.“ 3 Öldungur 
Dallin H. Oaks, í Tólfpostulasveit-
inni, úskýrði: „Valdsumboðið sem 
iðkað er af embættismönnum og 
kennurum Líknarfélagsins . . . er 
valdsumboðið sem veitist þeim 
fyrir samband félagsins við Kirkju 
Jesú Krists hinna Síðari daga heil-
ögu og fyrir einstaklingsbundna 
embættissetningu, undir hand-
leiðslu þeirra prestdæmisleiðtoga 
sem kölluðu þá.“ 4

Að vera skipaðar „að reglu 

undir prestdæminu og  
að reglu prestdæmisins
Lærið efnið og ræðið það við systurnar sem þið heimsækið, eins og við á Nýtið spurningarnar  
ykkur til hjálpar við að styrkja systurnar og gera Líknarfélagið að virkum þætti í lífi ykkar.
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prestdæmisins“ veitti systrunum 
helga ábyrgð. Julie B. Beck, aðal-
forseti Líknarfélagsins, sagði: „Við 
vinnum að hætti prestdæmisins—
sem táknar að við leitum opinber-
ana, hljótum þær og framkvæmdum 
samkvæmt þeim; tökum ákvarðanir 
í ráðum; og einbeitum okkur að 
umönnun hvers einstaks fyri sig. 
Tilgangur okkar er sá sami og prest-
dæmisins, að búa okkur sjálfar undir 
blessanir eilífs lífs með því að gera 
og halda sáttmála. Þess vegna er 
verk okkar, eins og bræðranna sem 
hafa prestdæmið, verk sáluhjálpar, 
þjónustu og að verða heilagt fólk.“ 5

Barbara Thompson, annar ráðgjafi  
í aðalforsætisráði Líknarfélagsins.

Úr ritningunum
1 Kor 11:11; K&S 25:3; 121:36–46

Úr sögu okkar
Þegar Nauvoo-musterið var í 

byggingu þráði hópur systra að 
skipuleggja starf til að leggja sitt af 
mörkum við bygginguna. Eliza R. 
Snow gerði uppkast að félags-
reglum hópsins. Þegar þær sýndu 
það spámanninum Joseph, svaraði 
hann: „Greindu systrunum frá því 
að fórn þeirra sé Drottni þókn-
anleg, og að hann hafði nokkuð 
betra í huga fyrir þær en ritaðar 
stofnreglur. . . . Ég kem skipan á 

konur undir prestdæminu, að reglu 
prestdæmisins.“ 6 Nokkru síðar sagði 
spámaðurinn við hið nýlega stofn-
aða Líknarfélag: „Ég veiti ykkur nú 
lyklana í nafni Guðs, og félag þetta 
skal fagna, og þekking og viska 
skal upp frá þessari stundu sreyma 
frá himni.“ 7 Systrunum var ætlað 
rísa til æðri heilagleika og búa sig 
undir helgiathafnir prestdæmisins, 
sem brátt yrðu framkvæmdar í 
musterinu.
Heimildir
1. Spencer W. Kimball, „Relief Society—Its 

Promise and Potential,“  Ensign, mars 1976, 4.
2. Joseph Smith, vitnað í Söru Granger Kimball, 

„Auto-biography,“ Woman’s Exponent,  
1. sept. 1883, 51.

3. Eliza R. Snow, „Female Relief Society,“  
Deseret News, 22. apríl 1868, 81.

4. Dallin H. Oaks, „The Relief Society and the 
Church,“  Ensign, maí 1992, 36.

5. Julie B. Beck, „Relief Society: A Sacred Work,“ 
 Líahóna, nóv. 2009, 111.

6. Joseph Smith, vitnað í Kimball,  
„Auto-biography,“ 51.

7. Kenningar forseta kirkjunnar: Joseph Smith 
(2007), 448.
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Hvað get ég gert?
1. hvernig get ég hjálpað 
systrunum sem ég heimsæki að 
njóta blessana hins helga starfs 
Líknarfélagsins?

2. hvað ætla ég að gera þennan 
mánuð til að auka hæfni 
mína til að hljóta persónulega 
opinberun?

Frekari upplýsingar eru á www 
.reliefsociety .lds .org.
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