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Ábyrgð okkar að  
koma til bjargar

Sú ábyrgð Síðari daga heilagra að koma þeim 
bræðrum sínum og systrum til bjargar, sem af 
einni eða annarri ástæðu hafa villst af vegi kirkju

virkni, hefur eilíft mikilvægi. Vitum við af einhverjum 
slíkum, sem eitt sinn lifðu eftir fagnaðarerindinu? Ef svo 
er, hver er þá ábyrgð okkar á að koma þeim til bjargar?

Hugið að hinum týndu meðal ekknanna, hinna 
öldruðu og sjúku. Of oft er slíka að finna eina og 
yfirgefna í óbyggðum einmanaleikans. Þegar æskan 
hverfur, þegar heilsunni hrakar, þegar þrekið er 
þrotið, þegar vonarljósið flöktir og dofnar, er hægt  
að koma slíkum til bjargar með styrkri hendi og sam
úðarfullu hjarta. 

Auðvitað eru það fleiri sem þarf að bjarga. Syndin 
herjar á suma og ótti, deyfð og fávísi eru dragbítar ann
arra. Af einhverri ástæðu hafa slíkir dregið sig í hlé frá 
kirkjuvirkni. Það er næsta víst að þeir verði áfram týndir, 
nema í okkur—hinum virku meðlimum kirkjunnar—
vakni þrá til að koma þeim til bjargar.

Einhver til að vísa veginn
Fyrir nokkru barst mér bréf, skrifað af manni sem 

hafði villst frá kirkjunni. Það er dæmigert um marga 
meðlimi okkar. Eftir að hafa lýst því hvernig hann varð 
óvirkur, skrifaði hann:

„Ég átti svo margt en nú svo lítið. Ég er óhamingju
samur og mér finnst ég hafa brugðist í öllu. Fagnaðar
erindið hefur aldrei horfið úr hjarta mínu, jafnvel þótt það 
sé horfið úr lífi mínu. Ég bið um bænir ykkar.

Gleymið ekki þeim okkar sem eru þarna úti—hinum 
týndu Síðari daga heilögu. Ég veit hvar kirkjuna er að 
finna, en stundum finnst mér ég þurfa einhvern til að 
vísa mér veginn, hvetja mig áfram, efla mér kjark og 
vitna fyrir mér.“ 

Meðan ég las bréfið, varð mér hugsað til heimsóknar 
minnar í eitt glæsilegasta listasafn heimsins—í hið 
nafntogaða safn Victoria and Albert Museum í London, 
Englandi. Þar, fagurlega innrammað, er meistarastykki 
málað af Joseph Mallord William Turner árið 1831. 
Verkið sýnir mikla og dimma skyjabólstra og ógn
þrungið hafið, sem fyrirboða um hættu og dauða. Í fjar
lægð glittir í ljós frá strönduðu skipi. Í forgrunni er stór 
björgunarbátur, sem veltist og byltist í löðrandi briminu. 
Ræðararnir leggja alla krafta á árar, er björgunarbáturinn 
steypist í ofviðrinu. Á ströndinni standa eiginkona og 
tvö börn, gegndrepa af regni og barin af vindi. Þau rýna 
kvíðafull út á hafið. Í huga mínum stytti ég nafn mál
verksins. Fyrir mér varð nafnið: Til björgunar.1

Hættur leynast mitt í stormum lífsins. Karlar og konur, 
piltar og stúlkur, upplifa sig skipreka og standa frammi 
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fyrir strandi og eyðileggingu. Hver er fús til að leggja 
hendur á árar, yfirgefa fjölskyldu og þægindi heimilis til 
að sigla til bjargar?

Áskorun okkar er ekki óviðráðanleg. Ef við erum í 
erindum Drottins, eigum við rétt á hjálp hans.

Í þjónustutíð sinni kallaði meistarinn á fiskimenn við 
Galilíuvatn og bauð þeim að yfirgefa net sín og fylgja 
sér: „Ég [mun] láta yður menn veiða.“ 2 Megum við 
ganga til liðs við fiskimenn, karla og konur, til að gera 
allt sem við megnum til að koma til hjálpar.

Ábyrgð okkar er að rétta fram hönd og hjálpa þeim 
sem hafa horfið frá öryggi kirkjuvirkni, svo leiða megi 
þá að borði Drottins til að nærast á orði hans, njóta 
samfélags anda hans, svo þeir verði „ekki framar gestir 
og útlendingar, heldur . . . samþegnar hinna heilögu 
og heimamenn Guðs.“ 3

Regla kærleikans
Ég hef komist að því að tvær megin ástæður liggja 

aðallega að baki því að fólk verði aftur virkt og breyti 
afstöðu sinni, venjum og breytni. Í fyrsta lagi kemur fólk 
aftur þegar einhver hefur sýnt því fram á eilífa mögu
leika þess og hjálpað því að ákveða að vinna að þeim. 
Hinn lítt virki fær ekki sætt sig við meðalmennskuna 
til lengdar, er hann hefur loks séð hið fullkomna innan 
sinnar seilingar. 

Í öðru lagi kemur fólk aftur þegar ástvinir eða 
„samþegnar hinna heilögu“ hafa farið eftir áminningu 
frelsarans, hafa elskað náunga sinn eins og sjálfan sig,4 
og hafa hjálpað öðrum að gera drauma sína og metnað 
að veruleika. 

Hvatinn í slíku ferli er—og verður áfram—regla 
kærleikans.

Þeim sem skipreka eru á beljandi hafinu á málverki 
Turners og bíða björgunar þeirra sem í björgunarb
átnum eru, má í raun líkja við marga okkar lítt virku 
meðlimi. Í hjarta sínu þrá þeir hjálpina. Mæður og 
feður biðja fyrir sonum sínum og dætrum. Eiginkonur 
biðja til himins um hjálp fyrir eiginmenn sína. Stundum 
biðja börnin fyrir foreldrum sínum.

Bæn mín er sú að við megum þrá að bjarga hinum 
lítt virku og leiða þá aftur í gleði fagnaðarerindis Jesú 
Krists, svo þeir megi njóta með okkur alls þess sem felst 
í fullri aðild.

Megum við rétta fram hönd til að bjarga hinum týndu 

meðal okkar: Hinum aldraða, ekkjunni, hinum sjúka, 
hinum vanmáttuga, hinum lítt virka og þeim sem ekki 
halda boðorðin. Megum við rétta þeim hjálparhönd og 
sýna þeim samúðarfullt hjarta. Með því munum við færa 
þeim gleði í hjarta og upplifa ríkulega þá fullnægju sem 
hlýst af því að hjálpa öðrum á veginum til eilífs lífs.

HEIMILDIR
1. Fullt nafn málverksins er Life-Boat and Manby Apparatus Going Off to 

a Stranded Vessel Making Signal (Blue Lights) of Distress.
2. Matt 4:19.
3. Ef 2:19.
4. Sjá Matt 22:39.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Íhugið að spyrja fólkið sem þið heimsækið að því 
hvort það þekki einhvern sem hefur átt erfitt með að 
koma í kirkju. Þið gætuð valið einn einstakling og rætt 
hvernig sýna mætti elsku, til að mynda með því að 
bjóða honum eða henni á fjölskyldukvöld eða í mat.

ÆSKUFÓLK
Gjöfin sem Jen var
Josi S. Kilpack

Ég tók margar rangar ákvarðanir á öðru ári efsta stigs 
grunnskóla. Þær ákvarðanir höfðu óhamingju og 

alvarlegar afleiðingar í för með sér og því ákvað ég að 
nota sumarfríið til að gera breytingar. Þegar skólinn 
hófst að nýju, át ég hádegisnestið á salerninu eða á 
mannlausum göngunum, til að komast hjá móttökum 
hins miður góða félagsskapar.

Ég hafði aldrei áður verið svo einmana.
En þá gaf Guð mér gjöf: Hann sendi Jen til mín. Hún 

gagnrýndi mig aldrei fyrir mistökin en hvatti mig þess 
í stað til að halda áfram á réttri leið. Vitneskja mín um 
að hún væri í skólanum hvatti mig til að halda áfram að 
lesa ritningarnar og rækta vitnisburð minn. Þegar kom 
að útskriftinni, hafði ég sannað fyrir sjálfri mér að ég 
hafði einsett mér að breytast.

Ég velti stundum fyrir mér hvar ég væri stödd, ef Jen 
hefði ekki náð til mín. Hefði ég getað haldið mig við 
lífsreglurnar mínar án hennar? Til allrar hamingju mun 
ég aldrei vita það, því hún gaf af sér af öllu hjarta og 
var fús til að hjálpa mér á alla lund.
Höfundur býr í Utah, Bandaríkjunum.



3

BÖRN
Björgunarleiðir

Thomas S. Monson forseti hvetur okkur til að ná 
til annarra, þar með talið hinna öldruðu, ekkna, 

sjúkra, lítt virkra og þeirra sem eru hjálparþurfi. Hugsið 
um þá sem þið þekkið, er gætu haft hag af einhvers 
konar þjónustu.

Skrifið hugmyndir eða teiknið myndir af hugmyndum 
sem lýsa því hvernig þið gætuð hjálpað einhverjum 
þeirra. Þið gætuð beðið foreldra ykkar um aðstoð við 
hugmyndaauðgi og látið reyna á eina hugmyndina í 
vikunni.
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Hið guðlega hlutverk Jesú Krists: 
Skapari
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.

Hvað get ég gert?
1. Hvernig getur aukinn skiln-
ingur á guðlegu eðli okkar aukið 
elsku okkar til frelsarans?

2. Hvernig getum við sýnt þakk-
læti okkar fyrir sköpunarverk 
Guðs?
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Trú, fjölskylda, líkn

Þetta er fyrsti hluti í röð af 
heimóknarkennsluboðskap sem 

fjallar um hlutverk frelsarans. 
Jesús Kristur „skapaði himnana 

og jörðina“ (3 Nephi 9:15). Það 
gerði hann með krafti prestdæmis-
ins, undir leiðsögn okkar himneska 
föður (sjá HDP Móse 1:33).

„Hve þakklát við ættum að vera 
fyrir að vitur skapari hefur búið 
okkur jörð og sett okkur hér,“ 
sagði Thomas S. Monson forseti, 
„. . . og sveipað okkur gleymsku-
hulu varðandi fyrri tilveru, svo við 
gætum upplifað tíma prófrauna, 
til að sannreyna okkur, svo við 
mættum verða hæf fyrir allt það 
sem Guð hefur fyrirbúið okkur.“ 1 
Þegar við notum sjálfræði til að 
lifa eftir boðorðum Guðs og iðrast, 
verðum við verðug þess að dvelja 
hjá honum aftur.

Dieter F. Uchtdorf forseti, annar 
ráðgjafa í Æðsta forsætisráðinu, 
sagði um sköpunina:

„Við erum ástæðan fyrir því að 
hann skapaði alheiminn! . . .

Þetta er þversögn mannsins: Í 
samanburði við Guð er maðurinn 
ekkert; en samt erum við Guði 

allt.“ 2 Sú vitneskja að Jesús Kristur 
hafi skapað jörðina fyrir okkur, því 
ekkert er honum meira virði en við, 
stuðlar að auknum kærleika okkar 
til þeirra.

Úr ritningunum
Jóh 1:3; Hebr 1:1–2; Mósía 3:8; 

HDP Móse 1:30–33, 35–39; 
Abraham 3:24–25

Úr sögu okkar
Við erum sköpuð eftir mynd 

Guðs (sjá HDP Móse 2:26–27) og 
við búum yfir guðlegum mögu-
leikum. Spámaðurinn Joseph Smith 
áminnti systurnar í Líknarfélaginu 
um að „lifa samkvæmt forréttindum 
[þeirra].“ 3 Með þessa hvatningu að 
leiðarljósi, hefur systrunum í Kirkju 
Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu 
verið kennt að lifa samkvæmt sínum 
guðlegu möguleikum, með því 
framfylgja hinum guðlega tilgangi 
hvað þær varðar. „Þegar þeim fer 
að skiljast hverjar þær í raun eru—
dætur Guðs, gæddar eðlislægri 
hæfni til að elska og fóstra—munu 
þær ná möguleikum sínum sem 
heilagar konur.“ 4

„Ykkur veitast nú þær aðstæður 
að geta starfað samkvæmt þeirri 
samkennd sem Guð hefur blásið 
ykkur í brjóst,“ sagði spámaðurinn 
Joseph Smith. Hve stórkostlegt og 
dýrðlegt, ef þið lifið samkvæmt 
þessum reglum!—Englar munu ekki 
fá haldið að sér höndum við að að-
stoða ykkur, ef þið lifið samkvæmt 
forréttindum ykkar.“ 5

HEIMILDIR
1. Thomas S. Monson, „The Race of Life,”  

Líahóna, maí 2012, 91.
2. Dieter F. Uchtdorf, „You Matter to Him,”  

Líahóna, nóv. 2011, 20.
3. Joseph Smith, í Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society 
(2011), 171.

4. Daughters in My Kingdom, 171.
5. Joseph Smith, í Daughters in My Kingdom, 

169.


