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Rödd Drottins

Í Kenningu og sáttmálum er öllum mönnum boðið 
að hlýða á rödd Drottins Jesú Krists (sjá K&S 1:2, 
4, 11, 34; 25:16). Í ritinu eru ótal boð, aðvaranir, 

hvatningar og áminningar gefin útvöldum spámönnum 
með opinberun. Í opinberunum þessum fáum við séð 
hvernig Guð getur svarað trúarbænum okkar með  
fyrirmælum, friði og áminningum. 

Í bænum okkar sækjumst við eftir því að vita hvað 
Guð vill að við gerum, hvað okkur ber að gera til að 
finna frið og hamingju í þessu lífi og því næsta og hvað 
framtíðin ber í skauti sér. Í Kenningu og sáttmálum 
eru ótal svör við álíka spurningum, sem venjulegt fólk 
hefur spurt og spámenn einnig í auðmjúkri bæn. Ritið 
getur verið dýrmætur leiðarvísir í því að kenna okkur að 
hljóta svör við spurningum um stundlega velferð okkar 
og eilífa sáluhjálp.

Auðmýkt og trú á Drottin Jesú Krist er lykilatriði. 
Oliver Cowdery hlaut svar frá Drottni varðandi þrá sína 
til að hjálpa til við þýðingu Mormónsbókar: „Haf hugfast 
að án trúar getur þú ekkert gjört. Bið þess vegna í trú. 
Far ekki léttúðlega með þetta. Bið ekki um það sem þú 
ættir ekki að biðja um“ (K&S 8:10).

Í Kenningu og sáttmálum krefst Drottinn ítrekað 
trúar og auðmýktar áður en hann hjálpar okkur. Ein 
ástæða þessa er sú að svör hans koma ekki alltaf á 
þann hátt sem við væntum. Og ekki er alltaf auðvelt  
að meðtaka þau.

Í sögu kirkjunnar og upplifunum áa okkar er greint 
frá þeim raunveruleika. Langafi minn, Henry Eyring, 
bað þess heitt að fá að vita hvað honum bæri að gera 
eftir að hafa tekið á móti kennslu um hið endurreista 
fagnaðarerindi árið 1855. Svarið barst í draumi.

Hann dreymdi að hann sæti við borð ásamt öldungi 
Erastus Snow, í Tólfpostulasveitinni, og með öldungi 
að nafni William Brown. Öldungur Snow kenndi reglur 
fagnaðarerindisins (að því er virtist). Síðan sagði öld-
ungur Snow: „Í nafni Jesú Krists, býð ég þér að láta 
skírast og þessi maður [öldungur Brown] . . . skal skíra 
þig.” 1 Fjölskylda mín  
er þakklát fyrir að Henry Eyring hafði trú og auðmýkt  
til að láta skírast kl. 7:30 að morgni, í regnvatnstjörn í  
St. Louis, Missouri, Bandaríkjunum, af öldungi Brown.

Svarið við bæn hans barst ekki með heyranlegri rödd 
Drottins. Það barst í sýn og draumi að nóttu, líkt og hjá 
Lehí (sjá 1 Ne 8:2).

Drottinn hefur kennt okkur að svör hans geta líka 
borist sem tilfinning. Í Kenningu og sáttmálum kenndi 
hann Oliver Cowdery: „Sjá, ég mun segja þér í huga 
þínum og hjarta, með heilögum anda, sem koma mun 
yfir þig og dvelja í hjarta þínu“ (K&S 8:2).

Og hann hvatti Oliver svohljóðandi: „Veitti ég þér 
ekki hugarró varðandi þetta? Hvaða stærri vitnisburð 
getur þú fengið en þann, sem frá Guði kemur?“  
(K&S 6:23).

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 ,  J A N Ú A R  2 0 1 3

Henry B. Eyring forseti
fyrsti ráðgjafi í Æðsta 

forsætisráðinu



2

Af Kenningu og sáttmálum, sögu kirkjunnar og 
sögunni sem Henry Eyring skráði um trúboð sitt, stuttu 
eftir skírn sína, hefur mér lærst að svör geta borist sem 
viðvörun, ekki síður en friður.

Í apríl 1857 sótti öldungur Parley P. Pratt, í Tólf-
postulasveitinni, ráðstefnu þar sem nú er Oklahóma í 
Bandaríkjunum. Henry Eyring skráði að öldungur Pratt 
„hefði fyllst drungalegum fyrirboða í huga sínum . . . , 
og ekki getað séð framtíðina eða neina undankomu-
leið.“ 2 Henry skráði þau dapurlegu tíðindi strax eftir 
píslardauða postulans. Öldungur Pratt hafði tekist ferð  
á hendur, þrátt fyrir tilfinningu um hættu, á sama hátt  
og spámaðurinn Joseph Smith hafði gert er hann hélt  
til Carthage.

Ég ber vitni um að Drottinn svarar alltaf auðmjúkri 
trúarbæn. Af Kenningu og sáttmálum og eigin reynslu, 
getum við lært hvernig á að greina slík svör og með-
taka þau í trú, hvort sem þau eru leiðsögn, staðfesting á 
sannleika eða viðvörun. Ég bið þess að við megum ætíð 
hlusta á og greina hina kærleiksríku rödd Drottins.

HEIMILDIR
1. „The Journal of Henry Eyring: 1835–1902” (óbirt handrit í eigu 

höfundar).
2. „The Journal of Henry Eyring: 1835–1902.”

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

1. Íhugið að lesa saman málsgreinarnar um bænina 
í þessum boðskap. Biðjið fjölskylduna við lesturinn að 
hlusta vandlega á hvernig Guð svarar bænum. Íhugið  
að bera vitni um mikilvægi bænarinnar.

2. Í Kenningu og sáttmálum eru ótal svör við spurn-
ingum, sem fólk hefur spurt í bæn. Hvað ef svörin við 
spurningum þess (opinberanirnar) hefðu aldrei verið 
skráð? Hvetjið fjölskylduna til að læra að skilja, þekkja 
og fylgja rödd andans. Þau gætu viljað skrá hugsanir 
sínar um bænina í dagbækur sínar.

ÆSKUFÓLK
Hlusta eftir innblæstri
María Isabel Molina

Kvöld nokkurt hljóp ung frænka mín að heiman,  
svo ég fór í flýti að leita hennar. Þegar ég ók um, 

bað ég þess að andinn hjálpaði mér. Ég vissi að Guð 

myndi svara og leiðbeina mér og reyndi því að hlusta 
eftir innblæstri andans. En þegar ég fékk ekkert heyrt, 
tók ég að fyllast örvæntingu og skynjaði ekki innblástur 
andans.

Þótt ég hefði viljað fara lengra í leit minni, fannst 
mér að ég ætti að halda mig í hverfinu þar sem frænka 
mín bjó. Ég ákvað því að aka um hverfið einu sinni í við-
bót. Þegar ég stöðvaði við gatnamót, sá ég skuggamynd 
af ungri stúlku á gangi. Ég hafði fundið frænku mína!

Þegar ég fór út úr bílnum og hljóp í átt til hennar, 
varð mér ljóst að andinn hafði leitt mig allan tíman með 
því að gefa mér þá tilfinningu að mér bæri að halda 
mig í hverfinu. Þar sem ég hafði reynt að hlusta á hljóða 
rödd, hafði mér næstum yfirsést innblástur andans. Mér 
skildist þá að oft heyrum við ekki rödd, heldur skynjum 
innblástur í hjarta okkar. 

Ég var afar þakklát fyrir leiðsögn andans. Hann er 
sannlega ætíð til staðar! Líkt og ritningarnar segja: 
„Heilagur andi verður þér stöðugur förunautur“  
K&S 121:46).

Ef við erum verðug leiðsagnar andans og hlustum af 
athygli, getum við verið verkfæri í höndum Guðs við að 
koma góðu til leiðar hjá mörgum. Við munum vita hvert 
skal halda, með stöðugu samfélagi við andann.

BÖRN
Bænaævintýri

Eyring forseti kennir að bænum sé svarað á marga 
vegu. Það getur verið líkt og ævintýri að rannsaka 

ritningarnar í leit að slíkum leiðum.
Flettið upp á hverri neðangreindri ritningargrein. 

Skrifið fáein orð í dagbók ykkar og greinið frá því hvað 
ritningargreinarnar segja um bænasvör.

Þið getið líka skrifað í dagbók ykkar um reynslu 
ykkar af bænasvörum.

Jóh 14:26
Kenning og sáttmálar 6:22–23
Kenning og sáttmálar 8:2
Kenning og sáttmálar 9:8–9
Okv 8:10–11
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Trúboðsstarf
Lærið efnið í bænarhug 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. 

Hvað get ég gert?
1. Fylgi ég innblæstri heilags 
anda, er ég gef systrunum sem 
ég heimsæki vitnisburð minn?

2. Hvernig hjálpa ég systr-
unum sem ég vaki yfir, að læra 
fagnaðarerindið?
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Trú, fjölskylda, líkn

Síðari daga heilagir eru sendir út 
til að „vinna í víngarði [Drottins] 

til hjálpræðis sálum manna“ (K&S 
138:56), en það nær yfir trúboðs-
starfið. Við þurfum ekki formlega 
trúboðsköllun til að miðla fagnað-
arerindinu. Aðrir umhverfis okkur 
verða blessaðir af fagnaðarerind-
inu og þegar við gerum okkur 
reiðubúnar, mun Drottinn nota 
okkur. Heimsóknarkennarar geta 
tekið andlegri ábyrgð sinni opnum 
örmum og lagt sitt af mörkum við 
að „gjöra ódauðleika og eilíft líf 
mannsins að veruleika“ (HDP Móse 
1:39).

Þegar spámaðurinn Joseph Smith 
stofnaði Líknarfélagið árið 1842, 
sagði hann að konunum bæri ekki 
aðeins að huga að hinum fátæku, 
heldur líka að bjarga sálum.1 Það  
er enn hlutverk okkar.

„Drottinn . . . trúir þeim fyrir vitn-
isburði sem vilja gefa hann öðrum,“ 
sagði Dieter F. Uchtdorf forseti og 
annar ráðgjafi Æðsta forsætisráðinu. 
„Enn fremur, ætlast Drottinn til þess 
af meðlimum kirkju sinnar að‚ [þeir 

ljúki] upp munni [sínum og boði] 
fagnaðarerindi [hans] með gleði-
hljómi‘ (K&S 28:16). . . . Stundum 
getur einstakur vitnisburður sett í 
gang atburði sem hafa áhrif á líf 
einhvers til eilífðar.“ 2

Úr ritningunum
Kenning og sáttmálar 1:20–23; 

18:15; 123:12

Úr sögu okkar
Frásögnin um Olgu Kovářová, 

frá fyrrum Tékkóslóvaníu, er dæmi 
um trúboðsstarf meðlims úr sögu 
Líknarfélagsins. Árið 1970 var Olga 
læknanemi sem hungraði eftir 
auknu andríki í lífi sínu. Hún veitti 
athygli hinum 75 ára gamla Otakar 
Vojkůvka, sem var Síðari daga heil-
agur. „Þótt ég sæi hann sem 75 ára 
gamlan að útliti, var hann aðeins 18 
ára í hjarta og fullur af gleði,“ sagði 
hún.„Það var óvenjulegt í Tékkó-
slóvaníu á þeim bölsýnistímum.“

Olga spurði Otakar og fjöl-
skyldu hans hver væri ástæða gleði 
þeirra. Þau kynntu hana öðrum 

kirkjumeðlimum og gáfu henni  
Mormónsbók. Hún las hana af 
áhuga og var brátt skírð og staðfest. 
Frá þessum tíma hefur Olga haft 
áhrif til góðs í heiminum í stjórn-
málabölsýni og trúarofsóknum. Hún 
þjónaði sem Líknarfélagsforseti í 
fámennri grein sinni og hjálpaði að 
bjarga sálum manna með því að 
færa þær til Krists.3

HEIMILDIR
1. Sjá Kenningar forseta kirkjunnar: Joseph 

Smith (2007), 453.
2. Dieter F. Uchtdorf, „Waiting on the Road to 

Damascus,” Liahona, maí 2011, 76–77.
3. Sjá Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 92–95.

Frekari upplýsingar má finna á 
reliefsociety.lds.org.


