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Heilagir á öllum tíðum

Ég bý að bernskuminningum um heimshluta 
þar sem hinar dásamlegu mismunandi árstíðir 
myndu sóma sér vel á póstkorti. Hver morg

unn var bjartur og dýrðlegur. Á fallegum vetrardegi 
lá mjallhvít snjóbreiðan yfir fjöllum og strætum. Vorið 
kom með hreinsandi regnið og hraðsprettandi grænar 
breiður. Heiðskýr himininn var sem fagurblár grunnur 
bjartrar sólarinnar. Skrautlegt haustið umbreytti gróðri 
og náttúru með rauðum, gulum og brúnum litum. Sem 
barn unni ég hverri árstíð, og allt fram til þessa, hef ég 
unnað einkennum og sérstöðu hverrar árstíðar.

Líf okkar er líka árstíðabundið. Sumar tíðir eru 
hlýjar og ánægjulegar. Aðrar ekki. Sumir dagar í lífi 
okkar eru jafn fallegir og ljósmynd á dagatali. Þeir 
dagar og aðstæður koma líka þar sem við upplifum 
sorgina og stundum djúpa örvæntingu, gremju og 
biturð.

Ég er viss um að við höfum öll einhvern tíma hugsað 
að gott væri að flytja til lands þar sem aðeins væru 
dagar góðra árstíða, þar sem hægt væri að forðast hinar 
óþægilegu tíðir sem koma reglubundið upp. 

Þetta er þó ekki mögulegt. Það er heldur ekki 
eftirsóknarvert.

Þegar ég lít yfir eigið líf, er greinilegt að oftast hefur 
mesti þroskinn átt sér stað er ég hef upplifað storma
samar tíðir.

Okkar alvitri himneski faðir veit að til þess að börn 
hans geti þroskast í þá veru sem þeim er ætlað að 
verða, þyrftu þau að upplifa örðugar tíðir í jarðardvöl 
sinni. Lehí, spámaður Mormónsbókar, sagði að án and
stæðna „næði réttlætið ekki fram að ganga“ (2 Ne 2:11). 
Vissulega er það svo að biturleiki lífsins gerir okkur 
kleift að meta og þekkja og sjá andstæðuna, ljúfleikann 
(sjá K&S 29:39; HDP Móse 6:55).

Brigham Young forseti orðaði það svo: „Allar vits
munaverur, sem krýndar eru kórónu dýrðar, ódauð
leika og eilífra lífa, verða að ganga í gegnum allar þær 
eldraunir sem vitsmunaverur þurfa að gera, til að hljóta 
dýrð sína og upphafningu. Sérhver hörmung sem 
jarðarbúar geta orðið fyrir, mun yfir koma . . . til að búa 
þá undir að njóta návistar Drottins. . . . Sérhver raun 
og reynsla sem þið hafið orðið fyrir er nauðsynleg fyrir 
sáluhjálp ykkar.“ 1

Spurningin er ekki hvort við munum ganga í gegnum 
örðugar tíðir, heldur hvernig við tökumst á við storminn. 
Stærsta tækifæri okkar á hinum síbreytilegu árstíðum 
lífsins, er að halda okkur fast að hinu áreiðanlegu orði 
Guðs, leiðsögn hans er ekki aðeins til að hjálpa okkur 
að takast á við stormana, heldur líka til að leiða okkur 
fram hjá þeim. Himneskur faðir hefur gefið orð sitt 
með spámönnum sínum—dýrmæta þekkingu, okkur til 
leiðsagnar í gegnum örðugar tíðir til ólýsanlegrar gleði 
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og skínandi ljóss eilífs lífs. Það er mikilvægur hluti lífs
reynslu okkar að þróa styrk, hugrekki og ráðvendni, að 
halda okkur staðfastlega við sannleika og réttlæti, þrátt 
fyrir áföll sem við verðum fyrir.

Þau sem hafa farið ofan í skírnarvatnið og meðtekið 
gjöf heilags anda, hafa komist á veg lærisveinsins og 
ber skylda til að fylgja staðfastlega í fótspor frelsara 
okkar.

Frelsarinn sagði sólina „renna upp yfir vonda sem 
góða og rigna yfir réttláta sem rangláta“ (Matt 5:45). 
Stundum fáum við ekki skilið hvers vegna erfiðleikar, 
og jafnvel ósanngirni, fylgja lífinu. Sem fylgjendur Krists, 
reiðum við okkur á að ef við „[leitum af kostgæfni, 
biðjum ávallt og trúum, . . . mun allt vinna saman að 
velfarnaði okkar, ef við göngum grandvör]“ (K&S 90:24; 
skáletrað hér).

Sem meðlimir kirkju hans, sem heilagir, þjónum við 
glöð og fús í öllum veðrum og á öllum árstíðum. Þegar 
við gerum það, mun hjarta okkar fyllast helgri trú, líf
gandi von og himneskum kærleika.

Við verðum samt að ganga í gegnum allar árstíðir—
bæði góðar og sárar. Hver sem árstíðin er, munum við, 
sem fylgjendur Jesú Krists, setja traust okkar á hann, er 
við þroskumst í ljósi hans.

Í stuttu máli, þá erum við, hinir heilögu Guðs, stað
föst í að læra af honum, elska hann og náunga okkar. 
Við erum pílagrímar á hinum blessaða vegi lærisveins
ins og höldum staðfastlega í átt að okkar himneska 
marki. 

Verum því heilög að vori, sumri, hausti og vetri. 
Verum heilög á öllum tíðum.

HEIMILDIR
1. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 261–62.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Æðsta forsætisráðið hefur kennt að „Sumar bestu 
prédikanirnar séu fluttar með sálmasöng“ (Sálmar, ix). 
Þegar þið ræðið boðskapinn, íhugið þá að syngja einn 
þessara sálma eða aðra söngva með þeim sem þið 
kennið, um að standast andstreymi: „Vor Guð hefur 
spámönnum gefið sitt mál“ (nr. 21); „Minn hirðir er 

Drottinn“ (nr. 19); eða „Fylkjum liði“ (nr. 93). Ef andinn 
knýr ykkur til þess, segið þá frá því hvernig örðugt tíma-
bil í ykkar lífi varð síðar að blessun.

ÆSKUFÓLK
Ég sigraðist á sorginni
Juan Zhu

Þegar vinir mínir, bróðir Chen og eiginkona hans, 
voru skírðir í deild okkar, varð ég afar glaður. Ári 

eftir skírn þeirra voru þau innsigluð í musterinu og 
sonur þeirra, sem hafði látist áður en þau gengu í 
kirkjuna, var innsiglaður þeim. Það var dásamlegt 
að fylgjast með Chens-hjónunum taka framförum í 
fagnaðarerindinu.

Bróðir Chen lét síðan lífið í bílslysi ári síðar. Eftir slysið 
virtist lát hans ætíð vera í huga mér og oft ásækja mig í 
draumum mínum. Ég vaknaði í táraflóði og spurði aftur 
og aftur: „Af hverju? Af hverju leyfir Drottinn slíkum 
harmleik að gerast? Af hverju þarf slíkur harmleikur að 
gerast fyrir þessa dásamlegu fjölskyldu?“ Dag einn er ég 
var að velta þessum spurningum fyrir mér tók ég upp 
kennslubók og las þessi orð Spencer W. Kimball forseta 
(1895–1985):

„Ef við lítum á jarðlífið sem okkar einu tilveru, verða 
sársauki, sorg, mistök og ótímabær dauði aðeins ógæfa. 
Ef við lítum hinsvegar á lífið sem eilíft, að það eigi sér 
langa fortilveru og ævarandi framtíð eftir dauða, er 
hægt að sjá atburðarásina í réttu samhengi. . . .

Er freistingum ekki ætlað að láta reyna á styrk okkar, 
sjúkdómum að láta reyna á þolgæði okkar, dauðanum 
að gera okkur kleift að verða ódauðleg og dýrðleg?“ 1

Á þessari stundu ákvað ég að hætta að syrgja og 
kynna mér hina fyrirheitnu og mögulegu framtíð.  
Í huga mínum sá ég bróður Chen fagnandi við endur-
fundi fjölskyldu sinnar. Sú sýn færði mér frið. Ég veit  
að himneskur faðir mun veita okkur visku og hugrekki 
til að takast á við andstreymi.
Höfundurinn er frá Taiwan.

HEIMILDIR
 1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), 15.
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BÖRN
Þjóna á öllum tíðum

Uchtdorf forseti kennir að við ættum að „þjóna glöð 
og fús í öllum veðrum og á öllum tímum.“ Hvernig 

getið þið þjónað öðrum á veturna? Hvernig getið þið 
þjónað öðrum á vorin? Hvað með á sumrin og haustin? 
Skrifið hugmyndir ykkar fyrir hverja árstíð. Þið gætuð 
látið reyna á eina hugmynd ykkar þennan mánuð!
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Sjálfsbjörg
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 eru á reliefsociety.lds.org. Trú, fjölskylda, líkn

Sjálfsbjörg er sá eiginleiki og sú 
skuldbinding og viðleitni að sjá 

fyrir andlegri og stundlegri velferð 
okkar sjálfra og fjölskyldna okkar.1

Þegar við lærum og hagnýtum 
reglur sjálfsbjörgunar á heimilum 
okkar og í samfélögum okkar, 
getum við annast fátæka og nauð-
stadda og hjálpað öðrum að verða 
sjálfsbjarga, svo þeir fái staðist 
örðug tímabil.

Ábyrgð okkar og skylda er að 
nota sjálfræði okkar til að verða 
andlega og stundlega sjálfbjarga. 
Öldungur Robert D. Hales, í Tólf-
postulasveitinni, ræddi um andlega 
sjálfsbjörg og hvernig við erum háð 
himneskum föður: „Við umbreyt-
umst og verðum andlega sjálf-
bjarga þegar við lifum bænheit eftir 
sáttmálum okkar—með því að taka 
verðug sakramentið, vera verðug 
musterismeðmæla og fórna til að 
þjóna öðrum.“ 2

Öldungur Hales hvatti okkur til 
að vera stundlega sjálfbjarga, „sem 
meðal annars felur í sér framhalds-
menntun eða verknámsþjálfun, 
starfsþjálfun og að lifa innan tekju-
marka. Með því að forðast skuldir 

og leggja fyrir, búum við okkur 
undir fulla kirkjuþjónustu á kom-
andi árum. Tilgangur bæði stund-
legrar og andlegrar sjálfbjargar er að 
komast á hærri jörð svo við getum 
lyft öðrum í neyð.“ 3

Úr ritningunum
Matt 25:1–13; 1 Tím 5:8; Alma 

34:27–28; K&S 44:6; 58:26–29; 
88:118

Úr sögu okkar
Eftir að hinir Síðari daga heilögu 

höfðu komið saman í Saltvatns-
dalnum, sem var afskekkt eyði-
mörk, vildi Brigham Young forseti 
að þeir döfnuðu þar og kæmu 
sér upp heimilum til frambúðar. 
Það hafði í för með sér að hinir 
heilögu þurftu að læra til verka 
til að geta orðið sjálfbjarga. Í því 
verkefni hafði Young forseti mikla 
trú á getu, hæfileikum, trúfesti og 
fúsleika kvennanna og hvatti þær 
áfram í ákveðnum stundlegum 
skylduverkum. Þótt skylduverk 
Líknarfélagssystranna sé að mörgu 
leyti ólík á okkar tíma, eru regl-
urnar þær sömu:

Hvað get ég gert?
1. Hvernig hjálpa ég systrunum 
sem ég vaki yfir að finna lausnir 
við stundlegum og andlegum 
þörfum?

2. Efli ég andlegt sjálfsstæði 
með því að búa mig undir sakra-
mentið og fórna með þjónustu? 

1. Hafið unun af vinnusemi og  
forðist iðjuleysi.

2. Tileinkið ykkur anda sjálfsfórnar.

3. Axlið ábyrgð ykkar á að vinna 
að andlegum styrk, góðri heilsu, 
menntun, atvinnuþátttöku, ör-
uggum fjárhag, matvælaöflun og 
öðrum lífsnauðsynjum.

4. Biðjið um trú og hugrekki til að 
takast á við erfiðleika.

5. Styrkið aðra sem þarfnast 
hjálpar.4

HEIMILDIR
1. Sjá Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 6.1.1.
2. Robert D. Hales, „Coming to Ourselves: The 

Sacrament, the Temple, and Sacrifice in Ser-
vice,“ Líahóna og Ensign, maí 2012, 34.

3. Robert D. Hales, „Coming to Ourselves,“ 36.
4. Sjá Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 51.
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