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Verði ró 

Dag einn fyrir nokkrum árum, eftir að ég hafði 
lokið verkefnum á skrifstofunni, fékk ég sterkt 
hugboð um að heimsækja aldraða ekkju, sem 

var sjúklingur á umönnunarheimili fyrir aldraða í Salt 
Lake City. Ég ók þangað rakleiðis.

Þegar ég kom í herbergið hennar var þar enginn. 
Ég bað umönnuaraðila að segja mér hvar hún væri og 
var vísað í setustofu. Þar fann ég þessa ljúfu ekkju með 
systur sinni og vini sem voru í heimsókn. Við áttum 
saman ánægjulegar umræður.

Í miðjum umræðum okkar kom maður inn í her
bergið til að ná sér í gosflösku úr sjálfssalanum. Hann 
horfði á mig og sagði: „Ert þú ekki Tom Monson.“

„Jú,“ svaraði ég.  „Og þú lítur út fyrir að vera 
Hemingway.“

Hann samsinnti því að vera Stephen Hemingway, 
sonur Alfreds Eugene Hemingway, sem hafði þjónað 
sem ráðgjafi minn, er ég var biskup fyrir mörgum árum, 
og ég hafði kallað Gene. Stephen sagði mér að faðir 
hans væri í sömu húsakynnum og lægi fyrir dauðanum. 
Gene hafði beðið um mig og fjölskylda hans hafði reynt 
að hafa samband við mig, en ekki getað fundið síma
wnúmerið mitt.

Ég afsakaði mig þegar í stað og fór með Stephen upp 
í herbergi fyrrverandi ráðgjafa míns, þar sem hin börnin 
hans voru líka saman komin, en eiginkona hans hafði 
látist nokkrum árum áður. Fjölskyldan áleit fund minn 
með Stephen í setustofunni vera svar himnesks föður 
við þeirri djúpu þrá þeirra að ég mætti sjá föður þeirra 
áður en hann dæi og verða við beiðni hans. Þannig 

fannst mér það líka vera, því ef Stephen hefði ekki 
komið í setustofuna nákvæmlega á þeim tíma sem ég 
var þar, hefði ég engan vegin getað vitað að Gene væri í 
byggingunni.

Við veittum honum blessun. Andi friðar var ríkjandi. 
Við áttum saman dásamlega stund og eftir það hélt ég á 
braut.

Næsta morgun var mér tjáð í síma að Gene Hem
ingway hefði látist—aðeins 20 mínútum eftir að hann 
hafði hlotið blessunina frá mér og syni sínum.

Ég færði himneskum föður þakkir í hljóðri bæn fyrir 
handleiðslu hans, sem hafði knúið mig til að fara til 
heimilisins, svo ég gæti vitjað míns kæra vinar, Alfreds 
Eugene Hemingway.

Ég trúi að hugsanir Gene Hemingway þarna um 
kvöldið—er andinn yljaði hjörtu okkar og við báðumst 
auðmjúklega fyrir og nutum prestdæmisblessunar—hafi 
endurómað orð sálmsins „Herra, sjá bylgjurnar brotna“:

Drottinn minn, far þú ei frá mér!
Fylg mér, því leið er vönd.
Uns ég höfn næ og huggaður uni 
á himneskri friðarströnd.

Ég uni enn þessum sálmi og ber vitni um þá huggun 
sem hann veitir:

Alls enginn maður né myrkravald,
ei magnþrunginn hafsjór með öldufald,
fær grandað því skipi, 
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er geymir í sér þann Guð sem frá upphafi var og er.
„Sjá, ég hef vald yfir vindi og sjó!
Verði ró.“ 1

Gegnum tár og raunir, ótta og harm, hjartasorg og 
einmanaleika vegna missi ástvina, berst fullvissan um  
að lífið sé ævarandi. Drottinn vor og frelsari er lifandi 
vitni um að svo sé.2 Orð hans í hinu helga riti eru  
hughreystandi: „Verið kyrrir og viðurkennið, að ég er 
Guð“ (Sálm 46:11). Ég ber vitni um þann sannleika.

HEIMILDIR
1. „Herra, sjá bylgjurnar brotna“ Sálmar, nr. 38).
2. Sjá Richard L. Evans, „So Let Us Live to Live Forever,“  

New Era, júlí 1971, 18.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Þessi boðskapur kann að veita þeim hughreystingu 
sem hafa misst ástvini eða takast á við raunir. Íhugið 
að miðla einni af eftirfarandi ritningargreinum, auk 
boðskapar Monsons forseta, í samræmi við þarfir þeirra 
sem þið kennið:  Job 19:25–26; 1 Kor 15:19–22; Mósía 
24:13–15; Kenning og sáttmálar 122:7–9. Þið getið 
borið vitni um friðinn sem frelsarinn hefur veitt ykkur í 
raunum ykkar, ef þið finnið hvatningu til þess.

ÆSKUFÓLK
Græð hjarta mitt
Kelsey LeDoux

Á árlegum dánardegi bróður míns ígrundaði ég líf 
mitt frá því hann lést.  Ég minntist ekki aðeins hins 

mikla sársauka sem ég hafði upplifað, heldur líka bless-
ananna sem Guð hafði veitt mér.

Ég fékk ekki skilið hvernig fólk gat sagt að blessanir 

gætu fylgt dauða ástvinar. Ég fékk ekki skilið hvernig 
ég gæti mögulega upplifað gleði og þakklæti samfara 
því sem syrgði mig djúpt. Nótt eina breyttist þó viðhorf 
mitt algjörlega.

Ég vaknaði upp á miðri nóttu og var þyngra fyrir 
hjarta en nokkru sinni áður. Sársaukinn var yfirþyrm-
andi. Ég féll á kné og kjökraði fram bæn til himnesks 
föður. Alla ævi hafði mér verið sagt frá friðþægingu 
Jesú Krists og undursamlegum lækningarmætti hennar. 
Nú var reynt á trú mína. Trúði ég í raun? Ég sárbað 
föður minn á himnum að græða hjarta mitt. Sársaukinn 
var mér of þungbær til að takast á við hann einsamall.

Þá upplifði ég frið, huggun og kærleika í hverri 
taug líkamans. Mér fannst líkt og Guð hefði vafið mig 
örmum sínum og væri að vernda mig frá hinum mikla 
sársauka sem ég upplifði. Ég saknaði enn bróður míns, 
en fékk nú séð með öðrum augum. Mér lærðist svo 
margt af þessari reynslu.

Ég veit að kærleikur og friður Drottins eru raunveru-
legir. Við þurfum aðeins að vera mótækileg.

BÖRN
Ákveða að sýna rósemd

Monson forseti segir að þegar við sýnum rósemd og 
lotningu, fáum við skynjað frið og hlotið sterkari 

vitnisburð um föður okkar á himnum. Og auðveldara 
er fyrir heilagan anda að innblása okkur til að hjálpa 
öðrum.

Skrifið eða ræðið við foreldra ykkar um eitthvað 
eitt sem þið getið gert til að sýna rósemd.  Gefið ykkur 
síðan tíma í vikunni til að láta reyna á það. Eftir að þið 
hafið gert það, getið þið skrifað í dagbók ykkar hvað 
ykkur fannst og um innblásturinn sem þið hlutuð.
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Endurvirkjun
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. Frekari upplýsingar má finna á reliefsociety .lds .org.
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Trú, fjölskylda, líkn

Spámaður okkar, Thomas S. 
Monson forseti hefur hvatt okkur 

til að „ná til þeirra sem svo mjög 
þarfnast hjálpar okkar og lyfta þeim 
á æðri leið og betri veg. . . . Það er 
verk Drottins, og þegar við erum í 
þjónustu Drottins, . . . eigum við rétt 
á hjálp Drottins.“  1

Fyrir mörgum árum heimsóttu 
LaVene Call og félagi hennar í heim-
sóknarkennslunni lítt virka systur. 
Þær knúðu dyra og ung móðir á 
baðslopp opnaði dyrnar. Hún virtist 
lasin, en þær komust brátt að því að 
hún glímdi við áfengisvanda. Heim-
sóknarkennararnir sátu og ræddu 
við móðurina sem átti í baráttunni.

Eftir að þær fóru, sögðu þær: 
„Hún er barn Guðs. Ábyrgð okkar 
er að hjálpa henni.“ Þær heimsóttu 
hana því oft. Í hvert sinn sáu þær 
og skynjuðu breytingar til góðs.  
Þær buðu systurinni að koma í 
Líknarfélagið. Hikandi hóf hún þó 
loks að koma reglubundið. Eftir 
hvatningu tók hún, eiginmaður 
hennar og dóttir að sækja kirkju. 

Eiginmaðurinn skynjaði heilagan 
anda. Hann sagði: „Ég ætla að gera 
það sem biskupinn leggur til.“ Þau 
eru nú virk í kirkjunni og hafa inn-
siglast í musterinu.2

Úr ritningunum
3 Ne 18:32; K&S 84:106; 138:56

Úr sögu okkar
Að hjálpa þeim sem farið hafa af-

vega, að lifa að nýju eftir fagnaðar-
erindi Jesú Krists, hefur ávallt verið 
hluti af því að vera Síðari daga heil-
agur og meðlimur í Líknarfélaginu. 
Brigham Young forseti (1801–77) 
sagði: „Við skulum hafa samúð með 
hvert öðru, . . . og láta hina sjáandi 
leiða hina blindu, þar til þeir taka 
að greina veginn sjálfir.“ 3

Eliza R. Snow, annar aðalfor-
seti Líknarfélagsins, staðfesti með 
þakklæti viðleitni systra í Ogden, 
Utah, Bandaríkjunum, til að styrkja 
hver aðra. „Mér er vel ljóst að 
heilmikið er gert [í formi þjónustu] 
sem aldrei fer í [skýrslubækurnar],“ 

sagði hún. En henni var ljóst að 
himneskar skýrslur eru haldnar um 
starf systranna, er þær reyna að ná 
til þeirra sem kulið hafa í hjarta, 
og hún sagði:  „Joseph Smith for-
seti sagði að þetta samfélag væri 
skipulagt til að bjarga sálum. . . . 
Önnur skýrsla er haldin um trú 
ykkar, ljúfmennsku, góð verk og 
orð. . . . Ekkert fer forgörðum.“ 4

HEIMILDIR
1. Thomas S. Monson, „The Sacred Call  

of Service,“ Líahóna, maí 2005, 55, 56.
2. Bréf til aðalforsætisráðs Líknarfélagsins  

frá dóttur LaVene Call.
3. Brigham Young, í Daughters in My  

Kingdom: The History and Work of  
Relief Society (2011), 107.

4. Eliza R. Snow, í Daughters in My  
Kingdom, 83.

Hvað get ég gert?
1. Hef ég nægilegt sjálfstraust 
til að bjóða lítt virkri systur að 
koma á Líknarfélagsfund með 
mér?

2. Geta systurnar sem ég vaki 
yfir, spurt mig áhyggjulaust um 
fagnaðarerindið?


