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Hvers vegna þurfum 
við spámenn?

Himneskur faðir elskar börn sín og því ætlar 
hann þeim ekki að fara í gegnum jarðlífið án 
handleiðslu og leiðsagnar. Kenningar föður 

okkar á himnum eru ekki af hinum venjulega og fyrir-
sjáanlega toga sem hægt er að verða sér úti um á kilju-
formi á næsta bókasafni. Þær eru viska almáttugrar og 
alvitrar himneskrar veru sem elskar börn sín. Í orðum 
hans finnst leyndardómur tímans – lykillinn að ham-
ingju í þessu lífi og komandi heimi.

Himneskur faðir opinberar börnum sínum á jörðu 
þá visku með þjónum sínum, spámönnunum (sjá Amos 
3:7). Allt frá tíma Adams hefur Guð talað til barna sinna 
með tilnefndum spámönnum, sem boðið er að opinbera 
öðrum vilja hans og leiðsögn. Spámenn eru innblásnir 
kennarar og ávallt sérstök vitni Jesú Krists (sjá K&S 
107:23). Spámenn mæla ekki aðeins til samtímafólks 
síns, heldur líka til manna á öllum tímum. Raddir þeirra 
hljóma í gegnum aldirnar sem vitnisburður um vilja 
Guðs varðandi börn hans.

Okkar tími er ekki frábrugðinn löngu liðnum 
tímum. Drottinn elskar fólk okkar tíma ekki minna 
en liðins tíma. Einn dásamlegasti boðskapur hinnar 
endurreistu kirkju Jesú Krists er að Guð mælir enn til 
barna sinna! Hann er ekki hulinn í himnunum, heldur 
mælir hann nú líkt og á liðnum tímum.

Margt af því sem Drottinn opinberar spámönnum 

sínum er til að koma í veg fyrir að við sem einstaklingar 
og samfélög köllum sorg yfir okkur.  Þegar Guð talar, er 
það til að kenna börnum hans, innblása, fága og aðvara 
þau. Þegar einstaklingar og samfélög hunsa leiðsögn 
himnesks föður, eiga þau á hættu að kalla yfir sig raunir, 
þjáningar og armæðu.

Guð elskar öll sín börn. Þess vegna talar hann af 
alvöru til okkar með spámönnum sínum. Á sama hátt 
og við óskum ástvinum okkar alls hins besta, þá óskar 
himneskur faðir okkur alls þess besta. Af þeirri ástæðu 
er leiðsögn hans svo mikilvæg og stundum afar brýn. Af 
þeirri ástæðu hefur hann ekki yfirgefið okkur, en heldur 
áfram að opinbera okkur vilja sinn með spámönnum 
sínum. Örlög okkar og örlög heimsins eru bundin því 
að við hlýðum á og hlítum hinu opinberaða orði Guðs 
til barna hans.

Hina dýrmætu leiðsögn Guðs til mannkyns er að 
finna í Biblíunni, Mormónsbók, Kenningu og sáttmálum 
og Hinni dýrmætu perlu. Auk þess talar Drottinn til 
okkar með þjónum sínum, líkt og hann mun áfram gera 
á komandi aðalráðstefnu.

Við alla þá sem efast um að slíkt eigi sér stað – sem 
gætu spurt: „Er mögulegt að Guð tali til okkar nú?“ – vil 
ég segja: „Kom þú og sjá“ ( Jóh 1:46). Lesið orð Guðs, 
líkt og það er í ritningunum. Hlýðið á aðalráðstefnu og 
verið fús til að hlusta á rödd Guðs, sem gefin er með 
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síðari daga spámönnum hans. Kom þú, heyrðu og sjáðu 
með hjarta þínu! Því „ef þér spyrjið í hjartans einlægni, 
með einbeittum huga og í trú á Krist, mun . . . [Guð] 
opinbera yður sannleiksgildi þess fyrir kraft heilags 
anda“ (Moró 10:4). Fyrir og með þessum krafti veit ég 
að Jesús Kristur lifir og stjórnar kirkju sinni með lifandi 
spámanni, já, Thomas S. Monson forseta.

Bræður og systur, Guð talar vissulega til okkar nú. Og 
hann þráir að öll hans börn hlýði á og hlíti rödd hans. 
Þegar við gerum það, mun Drottinn blessa okkur og 
auka hag okkar stórlega, bæði í þessu lífi og í komandi 
heimum.

ÆSKUFÓLK
Leidd af lifandi spámanni
Christy Ripa

Þegar ég var 16 ára gafst mér tækifæri í fyrsta sinn til 
að fara í eigin persónu á aðalráðstefnu.  Fjölskylda 

mín átti heima í Vestur-Oregon, Bandaríkjunum, og við 

ókum til Utah til að fara á aðalráðstefnuna og skilja 
eldri bróður minn eftir í trúboðsskólanum.

Ég fór á aðalráðstefnuna með þrá til að hljóta 
kennslu heilags anda. Af þeim sökum hlaut ég staðfest-
ingu frá andanum, sem ég hefði líklega ekki hlotið, ef 
ég hefði ekki búið mig undir það.

Á einum ráðstefnuhlutanum stóðu allir upp og 
sungu saman sálminn „Leið oss, mikli himna Herra.“ 
Meðan við sungum hlaut ég sterkt hugboð um að líta 
umhverfis mig í Ráðstefnuhöllinni. Ég gerði það og var 
snortin af sameinuðum anda þeirra þúsunda sem upp-
hófu rödd sína til að lofsyngja Guð.

Mér fannst mér svo líða líkt og Nefí þegar hann sá 
sýnina um lífsins tré, því andinn sagði við mig: „Sjá“ (sjá 
1 Ne 11–14). Mér varð litið á Thomas S. Monson forseta 
og skynjaði þá að einingin í kirkjunni væri vegna þess 
að við værum leidd af lifandi spámanni. Ég veit, fyrir 
vitnisburð heilags anda, að Monson forseti er sannur 
spámaður okkar tíma, og ég veit að Jesús Kristur leiðir 
kirkju sína með honum.

© 2012 Intellectual Reserve, Inc. Allur réttur áskilinn. Printed in Germany. Samþykkt á ensku: 6/11. Þýðing samþykkt: 6/11. Þýðing á First Presidency Message, 
March 2012. Icelandic. 10363 190



1

Við erum dætur okkar himneska 
föður. Hann þekkir og elskar 

okkur og hefur áætlun fyrir okkur. 
Hluti þeirrar áætlunar er að koma 
til jarðarinnar til að læra að velja 
hið góða en ekki hið illa. Þegar 
við veljum að halda boðorð Guðs, 
heiðrum við hann og játum að við 
séum dætur Guðs. Líknarfélagið 
hjálpar okkur að muna eftir þeirri 
guðlegu arfleifð.

Líknarfélagið og saga þess eflir 
og styrkir okkur: Julie B. Beck, aðal-
forseti Líknarfélagsins, sagði: „Sem 
dætur Guðs eruð þið að búa ykkur 
undir eilíft viðfangsefni og sérhver 
ykkar hefur kvenlega eiginleika, 
eðli, og ábyrgð. Árangur fjölskyldna, 
samfélaga, þessarar kirkju og hinnar 
dýrmætu sáluhjálparáætlunar veltur 
á trúfestu ykkar. . . . [Faðir okkar á 
himnum] ætlaði Líknarfélaginu að 
hjálpa til við að byggja upp fólk 
hans og búa það undir blessanir 
musterisins. Hann stofnaði þetta 
félag til að samstilla dætur hans 
verki hans og fá þær til starfa við 
að byggja upp ríki hans og styrkja 
heimili Síonar.“ 1

Faðir okkar á himnum ætlar 
okkur sérstakt hlutverk við að 
byggja upp ríki hans. Hann hefur 
líka blessað okkur með þeim and-
legu gjöfum sem við þurfum til að 
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Dætur í ríki mínu
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.

vinna þetta sérstaka verk. Í Líknarfé-
laginu gefst okkur kostur á að nota 
gjafir okkar til að styrkja fjölskyldur, 
hjálpa hinum þurfandi og læra að 
lifa sem lærisveinar Jesú Krists.

Dieter F. Uchtdorf forseti, annar 
ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu, sagði 
um hlutverk lærisveinsins: „Með því 
að ganga þolinmóð veg lærisveins-
ins getum við sjálf séð hver staða 
trúar okkar er og vilji til að lúta hans 
vilja frekar en okkar eigin.“ 2

Minnumst þess að við erum 
dætur Guðs og reynum að lifa líkt 
og lærisveinar hans. Ef við gerum 
það, munum við leggja okkar af 
mörkum við að byggja upp ríki 
Guðs hér á jörðu og vera verðugar 
þess að snúa í návist hans.

Úr sögu okkar
Hinn 28. apríl 1842 sagði spá-

maðurinn Joseph Smith við Líknar-
félagssystur: „Ykkur veitast nú þær 
aðstæður að geta starfað samkvæmt 
þeirri samkennd sem Guð hefur 
blásið [ykkur] í brjóst. . . . Englar 
munu ekki fá haldið að sér höndum 
við að aðstoða ykkur, ef þið lifið 
samkvæmt forréttindum ykkar.“ 3

Zina D. H. Young, þriðja aðal-
forseta Líknarfélagsins, var ljós geta 
Líknarfélagsins til að þjóna öðrum og 
stuðla að aukinni trú einstaklinga, en 

hún sagði: „Ef þið viljið leita djúpt í 
hjarta ykkar, munuð þið, með hjálp 
anda Drottins, finna hina dýrmætu 
perlu, vitnisburð um þetta verk.“ 4

HEIMILDIR
1. Julie B. Beck, „ ‚Dætur í ríki mínu‘: Saga og 

starf Líknarfélagsins,“ Aðalráðstefna, okt. 
2010.

2. Dieter F. Uchtdorf, „Vegur lærisveinsins,“ 
Aðalráðstefna, apríl 2009, 72.

3. Joseph Smith, í History of the Church,  
4:605.

4. Zina D. H. Young, „How I Gained My  
Testimony of the Truth,“ Young Woman’s 
Journal, apríl 1893, 319.

Hvað get ég gert?
1. Hvernig get ég hjálpað 
systrum mínum að þroskast sem 
dætur Guðs?

2. Hvernig get ég hagnýtt mér 
leiðsögnina og aðvörunina  
til kvenna í Kenningu og  
sáttmálum 25?

Frekari upplýsingar má finna á  
reliefsociety .lds .org.
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Trú, fjölskylda, líkn

Úr ritningunum
Sakaría 2:10; Kenning og  

sáttmálar 25:1, 10, 16; 138:38–39, 56; 
„Fjölskyldan:  Yfirlýsing til heimsins“ 
(Vonarstjarnan, júní 1996) 


