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Að ganga í hringi

Hafið þið heyrt það sem sagt er frá fornri tíð að 
þeir sem villist hneigist til að gang í hringi?

Jan L. Souman, þýskur sálfræðingur, hugð
ist kanna vísindalega hvort það væri í raun svo. Hann 
fór með þátttakendur tilraunarinnar á víðáttumikið 
skógarsvæði og í Saharaeyðimörkina og notaði stað
setningartæki til að fylgjast með ferðum þeirra. Þátt
takendur höfðu ekki áttavita eða önnur leiðsögutæki. 
Fyrirmæli þeirra voru einfaldlega: Gangið beint í þá átt 
sem vísað er til.

Dr. Souman sagði síðar frá því sem gerðist. „[Sumir] 
þeirra gengu að degi til, er ský huldu sólu [og engin 
auðkenni voru sjáanleg]. . . . Allir [þátttakendur] gengu 
í hringi og [nokkrir] þeirra gengu endurtekið í fyrri 
slóðir án þess að átta sig á því.“ Aðrir þátttakendur 
gengu meðan sólin skein og höfðu fjarlæg auðkenni 
fyrir augum. „Þeir . . . fylgdu næstum algjörlega beinni 
stefnu.“ 1

Aðrir hafa framkvæmt sömu rannsókn með mis
munandi aðferðarfræðum.2 Allar skiluðu þær svipuðum 
niðurstöðum.

Án sýnilegra kennileita, hneigjast menn til að ganga  
í hringi.

Kennileiti ritninganna
Án andlegra kennileita, fer mannkynið líka villur 

vegar. Án orðs Guðs, göngum við í hringi.

Við sjáum slíkt munstur síendurtekið, bæði hvað 
varðar einstaklinga og samfélög, á öllum ráðstöfunar
tímum, allt frá upphafi tímans. Þegar við missum sjónar  
á orði Guðs, villumst við gjarnan.

Án efa er það ástæða þess að Drottinn bauð Lehí að 
senda syni sína aftur til Jerúsalem eftir látúnstöflunum. 
Guði var ljóst að afkomendur Lehís þyrftu að hafa áreið
anleg kennileiti—eitthvað til viðmiðunar—sem væri 
vegvísir til að ákvarða rétta stefnu.

Ritningarnar eru orð Guðs. Þær eru kennileiti Guðs, 
sem sýna hvert stefna á til að komast nær frelsaranum 
og ná verðugum markmiðum.

Kennileiti aðalráðstefnu
Fræðslan sem veitt er á aðalráðstefnu er annað 

kennileiti sem auðveldar okkur að sjá hvort stefna 
okkar sé rétt.

Stundum spyr ég mig sjálfan: „Hlustaði ég á orðin 
sem þessir karlar og konur mæltu á nýjustu aðalráð
stefnu kirkjunnar? Hef ég lesið og endurlesið orð 
þeirra? Hef ég ígrundað þau og hagnýtt mér þau í 
lífinu? Hef ég kannski aðeins notið þess að hlusta á 
góðar ræður og vanrækt að hagnýta mér persónulega 
innblásin orð þeirra?“ 

Þegar við höfum hlustað eða lesið höfum við kannski 
skráð eitt eða tvö minnisatriði. Hugsanlega höfum 
við einsett okkur að gera eitthvað betur eða öðruvísi. 
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Ígrundum aðeins boðskap síðustu aðalráðstefnu. Oft 
erum við þar hvött til að styrkja fjölskyldur okkar og 
bæta hjónaband okkar. Í tímaritinu Líahóna er einnig 
lögð áhersla á eilíf gildi og margar hagnýtar leiðir til að 
blessa líf okkar.

Hlustum við á og nýtum okkur þessa dýrmætu 
leiðsögn? Berum við kennsl á þessi raunverulegu og 
dýrmætu kennileiti og höfum þau að viðmiði okkar? 

Það sem heldur okkur frá því að fara villur vegar
Andleg kennileiti eru nauðsynleg til að halda okkur 

á hinum krappa og þrönga vegi. Þau sýna greinilega 
þá stefnu sem okkur ber að taka—en aðeins ef við 
þekkjum þau og höfum þau að viðmiði. 

Ef við höfnum því að láta leiðast af þessum kenni
leitum, verða þau sem merkingarlausir skrautmunir 
og þjóna aðeins þeim tilgangi að brjóta upp flatneskju 
sjóndeildarhringsins. 

Það nægir ekki að reiða sig aðeins á eigin eðlishvöt.
Það nægir ekki að eigin ásetningur sé góður.
Það nægir ekki að reiða sig á náttúrlegt skynbragð.
Þegar við jafnvel teljum okkur fylgja beinum  

andlegum vegi, án þess að hafa rétt kennileiti til  
leiðsagnar—án leiðsagnar andans—verður tilhneiging 
okkar sú að fara villu vegar.

Við skulum því ljúka upp augum og bera kennsl á 
þau kennileiti sem góður Guð hefur séð börnum sínum 
fyrir. Við skulum lesa, hlýða á og hagnýta okkur orð 
Guðs. Við skulum biðja af einlægum ásetningi og hlusta 
á innblástur andans og fylgja honum. Þegar við eitt sinn 
höfum borið kennsl á hin guðlegu kennileiti sem kær
leiksríkur himneskur faðir sér okkur fyrir, ættum við að 
miða stefnu okkar við þau. Við ættum ætíð að leiðrétta 
stefnu okkar reglubundið og laga okkur að andlegum 
kennileitum.

Á þann hátt munum við ekki fara í hringi, heldur 
ganga örugg og full sjálfstrausts á móts við þá stór
kostlegu himnesku blessun, sem er fæðingarréttur allra 
þeirra sem ganga á hinum krappa og þrönga vegi læri
sveina Krists.
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HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Þegar þið búið ykkur undir að kenna þennan boð
skap, getið þið fundið dæmi í ritningunum um fólk 
sem fylgdi andlegum kennileitum eða fólk sem fór villu 
vegar í hringi. Þið getið byrjað á því að læra þessar 
ritningagreinar: 4 Mós 14:26–33; 1 Ne 16:28–29; Alma 
37:38–47. Ef þið hljótið innblástur til þess, getið þið 
miðlað skilningi ykkar á þessum dæmum með þeim sem 
þið kennið. Spyrjið þau hvað við getum lært af þessum 
frásögnum.

ÆSKUFÓLK
Kennileiti fyrir ykkur

Uchtdorf forseti lýsir aðalráðstefnu og ritningunum 
sem kennileitum sem hjálpa okkur að komast hjá 

því að villast andlega. Ígrundið fleiri andleg kennileiti 
sem hafa haft áhrif á og veitt ykkur leiðsögn í lífinu. 
Skrifið reynslu ykkar í dagbók ykkar. Þessar tilvitnanir í 
Thomas S. Monson forseta geta verið ykkur gagnlegar:

„Patríarkablessun ykkar mun leiða ykkur í gegnum 
svartasta myrkrið. Hún mun leiða ykkur í gegnum 
hættur lífsins. . . . Blessun ykkar á ekki að brjóta snyrti
lega saman og setja á afvikinn stað. Hana á ekki að 
ramma inn eða gefa út. Hana ætti heldur að lesa. Hana 
ætti að varðveita. Henni ætti að lifa eftir.“
„Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,“ Ensign, nóv. 1986, 66.

„Himneskur faðir fól okkur ekki að takast á við þessa 
eilífu ferð án þess að gera okkur kleift að taka á móti 
guðlegri leiðsögn hans, til að tryggja að við kæmumst 
örugg til baka. Ég á hér við bænina. Ég á hér við hvísl 
hinnar hljóðu og kyrrlátu raddar.“
„Kapphlaup lífsins,“ Aðalráðstefna, apríl 2012, 94.
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BÖRN
Ég get fundið rétta stefnu

Uchtdorf forseti sagði að við þyrftum að fylgja and
legum kennileitum, því þau hjálpi okkur að velja 

hið rétta og komast nær frelsaranum. Sumar þessara 
kennileita eru bænin, ritningarnar, aðalráðstefna og 
Líahóna.

Lesið ræðu frá síðustu aðalráðstefnu með fjölskyldu 
ykkar. Hvað leggur ræðumaðurinn til að við gerum til 
að vera á hinum rétta vegi? Setjið markmið með fjöl
skyldu ykkar, til að hagnýta það sem lært var.
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Finna gleði í ættfræði
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

Öldungur Russell M. Nelson, í 
Tólfpostulasveitinni, kenndi að 

andi Elía sé „staðfesting á að heil
agur andi beri vitni um guðlegt eðli 
fjölskyldunnar.“ 1

Við sem meðlimir hinnar endur
reistu kirkju Krists höfum þá 
sáttmálsábyrgð að leita áa okkar og 
sjá þeim fyrir endurleysandi helgi
athöfnum fagnaðarerindisins. Þeir, 
án okkar, „munu ekki fullkomnir 
verða“ (Hebr 11:40), og „né heldur 
getum vér án okkar dánu orðið 
fullkomin“ (K&S 128:15).

Ættfræðistarf býr okkur undir 
blessanir eilífs lífs og gerir okkur 
kleift að efla trú okkar og eigið 
réttlæti. Ættfræði er mikilvægur hluti 
af ætlunarverki kirkjunnar og gerir 
sáluhjálp og upphafningu mögulega 
fyrir alla.

Boyd K. Packer, forseti Tólfpostula
sveitarinnar, sagði: „Þegar við  
rannsökum ættartölu okkar vaknar 
áhugi á fleiru en aðeins nöfnum. 
. . . Áhugi okkar snýr hjörtum okkar 

að áum okkar—við leitum þeirra 
og reynum að þekkja þá og þjóna 
þeim.“ 2

Úr ritningunum
Mal 4:5–6; 1 Kor 15:29; K&S 

124:28–36; 128:15

Úr sögu okkar
Spámaðurinn Joseph Smith sagði: 

„Mikilvægasta ábyrgðin sem Guð 
hefur lagt á herðar okkar í þessum 
heimi er að leita okkar dánu.“ 3 Við 
getum þjónað sem staðgenglar í 
musterinu í þágu látinna áa okkar 
og framkvæmt fyrir þá nauðsynlegar 
helgiathafnir.

Sally Randall frá Nauvoo, Illin
ois, sem missti 14 ára gamlan son 
sinn, fann mikla huggun í fyrirheit
inu um eilífar fjölskyldur. Eftir að 
eiginmaður hennar hafði skírst í 
þágu sonar þeirra, skrifaði hún til 
ættmenna sinna: „Hve dásamlegt 
að við . . . getum skírst í þágu allra 
okkar látnu [áa] og komið þeim til 

bjargar, eins langt aftur og við fáum 
aflað okkur þekkingar um þá.“ Hún 
bað síðan ættmenni sín að senda 
sér upplýsingar um áa þeirra og 
sagði: „Ég ætla mér að gera það sem 
ég get til að koma [áum okkar] til 
bjargar.“ 4
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Hvað get ég gert?
1. Hvernig get ég hjálpað þeim 
systrum sem ég vaki yfir að vinna 
ættfræði sína?

2. Er ég að vinna að eigin 
ættfræði?


