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Heimurinn  
þarfnast brautryðjenda  

á okkar tímum
Hvað marga varðaði þá hófst ferð þeirra ekki 

árið 1847 í Nauvoo, Kirtland, Far West eða  
New York, heldur í fjarlægum löndum líkt  

og í Englandi, Skotlandi, á Norðurlöndum eða í Þýska
landi. Litlu börnin skildu ekki til fulls hina miklu trú 
sem knúði foreldra þeirra til að yfirgefa heimili sín, 
fjölskyldu, vini, þægindi og öryggi.

Lítið barn gæti spurt: „Mamma, afhverju förum við  
að heiman? Hvert förum við?“

„Komdu nú, augasteininn minn; við förum til Síonar, 
borgar Guðs.“

Á milli heimalandsins og fyrirheitna landsins var  
ofsafengið, varasamt og voldugt Atlantshafið. Hver  
getur ekki ímyndað sér óttann sem gripið getur manns
hjartað í slíkri hættuför? Þessir heilögu brautryðjendur 
treystu Guði og sigldu yfir hafið, knúnir áfram af hinni 
hljóðu rödd andans og einfaldri en sterkri trú.

Þeir náðu loks til Nauvoo, en aðeins til að takast enn 
og aftur á við harðræði í för sinni. Grafarsteinar mörk
uðu leiðina allt frá Nauvoo til Salt Lake City. Það var 
gjaldið sem sumir brautryðjendurnir þurftu að reiða af 
hendi. Líkamar þeirra eru grafnir til að hvíla í friði, en 
nöfn þeirra verða ætíð í minnum höfð. 

Lúnir uxar, marrandi vagnhjól, hugdjarfir stritandi 

karlmenn, ómandi baráttutrommur og gaulandi sléttu
úlfar. Hinir trúuðu og verðurbörnu brautryðjendur héldu 
samt för sinni áfram. Oft sungu þeir:

Ó, kom þú örugg Herrans heilög sveit,
hræðstu ei ókunn lönd.
Þó ferðar þinnar löng og ströng sé leit,
leiðir þig Drottins hönd. . . .
Allt fer vel. Allt fer vel.1

Þessir brautryðjendur höfðu þessi orð Drottins í 
huga: „Reyna verður fólk mitt í öllu, svo að það sé 
undir það búið að meðtaka þá dýrð, sem ég ætla því, 
já, dýrð Síonar.“ 2

Minningin dofnar eftir því sem tíminn líður og þar 
með dregur úr þakklæti til þeirra sem gengu þjáning
arveginn og skildu eftir sig táraslóð nafnlausra grafa. 
En hvað með áskoranir okkar tíma? Eru engir grýttir 
vegir að ferðast um, engin stórskorin fjöll að klífa, engin 
hyldýpi að fara yfir, engar slóðir að básúna, engar ár að 
vaða yfir? Er kannski mikil þörf nú fyrir þennan braut
ryðjendaanda, til að leiða okkur frá þeim hættum sem 
að okkur steðja og til öryggisins í Síon? 

Á áratugunum eftir Síðari heimsstyrjöldina hafa sið
ferðisstaðlar sífellt lækkað. Glæpum fjölgar; velsæmd 
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hrakar. Margir eru á fleygiferð í átt að hörmungum, 
leitandi stundaránægju á kostnað eilífrar gleði. Þannig 
njótum við ekki friðar.

Við gleymum því hvernig Grikkir og Rómverjar ríktu 
af mikilfengleika í ósiðmenntuðum heimi og hvernig sig
urganga þeirra endaði—hvernig kæruleysið og linkindin 
tortímdi þeim. Þegar dró að lokum tóku þeir öryggið og 
þægindin fram yfir frelsið sem varð til þess að þeir glöt
uðu öllu—þægindunum og örygginu og frelsinu.

Látið ekki ginnast af tálbeitum Satans; standið heldur 
staðföst með sannleikanum. Tómarúm sálarinnar 
verður ekki fyllt með stöðugri ásókn í stundargleði 
æsings**(skynhrifar) og syndar. Syndin getur aldei af 
sér dyggð. Óvildin getur aldrei af sér elsku. Hugleysið 
getur aldrei af sér hugrekki. Efinn getur aldrei af sér trú.

Sumum reynist erfitt að takast á við hæðandi og and
styggilegar athugasemdir hinna heimsku, sem hæðast 
að skírlífi, heiðarleika og hlýðni við boðorð Guðs. En 
heimurinn hefur aldrei gert lífsreglum hátt undir höfði. 
Þegar Nóa var boðið að smíða örkina, litu hinir heimsku 
á heiðskíran himininn og skopuðust og spottuðust—allt 
þar til regnið tók að falla.

Er okkur nauðsynlegt að læra slíkar lexíur aftur og 
aftur? Tímar breytast, en sannleikurinn viðhelst. Ef við 
lærum ekki af reynslu fortíðar, erum við dæmd til að 
endurtaka hana og upplifa allar hörmungar og þjáningar 
sem henni fylgja. Höfum við ekki viskuna til að hlýða 
honum sem þekkir upphafið frá endinum—Drottni 
okkar, sem skapaði sáluhjálparáætlunina—fremur en 
höggorminum, sem hefur andstyggð á fegurð hennar?

Orðabókin skilgreinir brautryðjandann sem „þann 
sem fer á undan og greiðir öðrum leiðina.“ 3 Getum við 
einhvern veginn tileinkað okkur þá tilgangsríku hug
dirfsku og staðfestu sem einkenndi brautryðjendur fyrri 
kynslóðar? Getum við í raun verið brautryðjendur?

Ég veit að við getum það. Ó hve heimurinn þarfnast 
brautryðjenda á okkar tímum!

HEIMILDIR
1. „Ó, kom þú örugg Herrans heilög sveit,“ Sálmar, nr. 13.
2. Kenning og sáttmálar 136:31.
3. Oxford English Dictionary, 2. útg. (1989), „pioneer.“

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Ritningarnar greina frá því að heimiliskennurum beri 
að „aðvara, útskýra, hvetja og kenna og bjóða öllum að 

koma til Krists“ (K&S 20:59). Íhugið að benda þeim sem 
þið kennið á aðvaranirnar og boðin sem eru í boðskap 
Monsons forseta. Þið getið rætt við þau um hvernig 
hægt er að þekkja og fylgja réttlátum fordæmum, 
forðast blekkingar og læra af mistökum annarra. Spyrjið 
þau sem þið kennið að því hvernig þau geti verið braut
ryðjendur á okkar tíma.

Börnin geta haft gaman af því að læra meira um 
brautryðjendur með því að lesa ritröðina On the Trail, 
á síðu 62 í Líahóna.

ÆSKUFÓLK
Knúin af trú
Maggi Earl

Ég gleymi aldrei er ég gekk um grundir Vetrarstöðv
anna í Nebraska, Bandaríkjunum, þar sem braut

ryðjendur höfðu dvalið árum áður. Jörðin þar virtist 
helg, næstum líkt og við værum í garði musteris.

Augu mín fylltust tárum sem vörnuðu mér sýn. Ég 
kom auga á höggmynd, en greindi ekki af hverju hún 
var. Þegar ég þerraði burtu tárin, sá ég að hún var af 
karlmanni og konu og andlit þeirra voru full sorgar. 
Þegar ég virti höggmyndina betur fyrir mér, sá ég hvít
voðung liggja í gröf við fætur þeirra.

Við þá sjón fylltist ég blendnum tilfinningum: Hryggð, 
reiði, þakklæti og gleði. Mig langaði að taka í burtu 
sársaukann sem þessir heilögu upplifðu, en um leið fann 
ég til þakklætis fyrir það sem þau höfðu fórnað í þágu 
fagnaðarerindisins.

Reynsla mín í Vetrarstöðvunum auðveldaði mér að 
skilja að himneskur faðir gefur börnum sínum fagnað
arerindið og sjálfræði til að fara með það að eigin vild. 
Foreldrar þessa barns hefðu getað valið að fara auð
veldari leið. Þessir brautryðjendur urðu að halda áfram, 
ef þeir vildu fylgja spámanninum og lifa eftir fagnaðar
erindinu, jafnvel þótt það þýddi að þau yrðu að grafa 
barnið sitt. En þau völdu að lifa eftir fagnaðarerindinu 
og takast á við áskoranir sínar. Mér lærðist að hollusta 
hinna heilögu við fagnaðarerindið og staðfesta þeirra 
til að sækja fram, væru knúin af trú og von—von um 
bjartari framtíð og trú á að Drottinn þekkti þau og 
megnaði að lina þjáningar þeirra.

Höfundurinn býr í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum.
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BÖRN
Verum brautryðjendur

Monson forseti segir að brautryðjandi sé sá sem vísi 
veginn svo aðrir geti fylgt á eftir. Hvað getum við 

gert til að standa með því sem rétt er og vera öðrum í 
samfélaginu og fjölskyldu okkar brautryðjendur? Skrifið 
svör ykkar og miðlið þeim fjölskyldu ykkar.
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Kenna og læra fagnaðarerindið
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

Jesús Kristur var afbragðs kenn-
ari. Hann setti okkur fordæmi, er 

hann „kenndi konum meðal fjöld-
ans og persónulega, á götum úti  
og á ströndinni, sem og á heimilum 
þeirra. Hann sýndi þeim ástúð og 
læknaði þær og fjölskyldumeðlimi 
þeirra.“ 1

Hann kenndi Mörtu og Maríu  
og „bauð þeim að verða lærisveinar 
sýnir og taka á móti hjálpræðinu, 
‚[hinu góða hlutskipti]‘ [Lúk 10:42] 
sem aldrei yrðu frá þeim tekið.“ 2

Í okkar síðri daga ritningum, 
býður Drottinn okkur að „fræða 
hvert annað um kenningu ríkisins“ 
(K&S 88:77). Cheryl A. Esplin,  
annar ráðgjafi í aðalforsætisráði 
Barnafélagsins, sagði varðandi að 
kenna og að læra um kenningar: 
„Að læra kenningar fagnaðarerind-
isins fyllilega, er ævilangt ferli og 
veitist‚ orð á orð ofan og setning á 
setning ofan, örlítið hér, örlítið þar‘ 
(2 Ne 28:30).“ 3

Þegar við lærum og biðjum, 
munum við kenna með krafti heil-
ags anda, sem mun koma boðskap 
okkar „til skila í hjörtum mannanna 
barna“ (2 Ne 33:1).

Úr ritningunum
Alma 17:2–3; 31:5; Kenning og 

sáttmálar 42:12–13; 84:85

Úr sögu okkar
Fyrrverandi spámenn okkar hafa 

bent okkur á að við sem konur 
gegnum mikilvægu hlutverki sem 
kennarar á heimilinu og í kirkjunni. 
Í september 1979 bauð Spencer W. 
Kimball forseti (1895–1985) okkur 
systrunum að læra „fræði ritning-
anna.“ Hann sagði: „Verðið fróðar 
í ritningunum—ekki til að niður-
lægja aðra, heldur til að lyfta þeim 
upp! Hver hefur, þegar allt kemur 
til alls, meiri þörf fyrir að ‚varðveita‘ 
sannleika fagnaðarerindisins (sem 
leita má til alltaf þegar þörf er á) en 

konur og mæður sem einmitt veita 
svo mikla umönnun og kennslu?” 4

Við erum öll kennarar og nem-
endur. Þegar við kennum úr ritn-
ingunum og orðum okkar lifandi 
spámanna, getum við hjálpað öðrum 
að koma til Krists. Þegar við tökum 
þátt í lærdóminum með því að spyrja 
þýðingarmikilla spurninga og síðan 
að hlusta, getum við fundið svörin 
sem við þurfum sjálf á að halda.
HEIMILDIR
1. Daughters in My Kingdom: The History  

and Work of Relief Society (2011), 3.
2. Daughters in My Kingdom, 4.
3. Cheryl A. Esplin, „Teaching Our Children  

to Understand,“ Líahóna og Ensign, maí 
2012, 12.

4. Spencer W. Kimball, í Daughters in My 
Kingdom, 50.

Hvað get ég gert?
1. Hvernig bý ég mig undir að 
verða betri kennari?

2. Miðla ég systrunum sem ég 
vaki yfir, vitnisburði mínum?


