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„Ég mun eigi sleppa 
af þér hendinni né 
yfirgefa þig“
Faðir okkar á himnum . . . , veit að við lærum og þroskumst 
og verðum sterkari við að takast á við og standast raunir 
sem á vegi okkar verða. 

Í dagbók mína í kvöld mun ég rita: 
„Þetta hefur verið einn innblásnasti 
ráðstefnuhluti allra sem ég hef áður 

sótt. Allt hefur verið stórkostlegt og 
sérlega andlegt.“

Bræður og systur, er við komum 
saman á aðalráðstefnu fyrir sex 
mánuðum, lá mín ástkæra eigin
kona, Frances, á sjúkrahúsi, eftir að 
hafa fallið skyndilega niður aðeins 
nokkrum dögum áður. Í maí, eftir að 
hafa í nokkrar vikur reynt hugrökk að 
sigrast á meini sínu, hvarf hún inn í 
eilífðina. Mikill missir hefur verið að 
henni. Við giftumst í Salt Lake muster
inu 7. október 1948. Á morgun hefði 
orðið okkar 65 ára giftingarafmæli. 
Hún var ástin í lífi mínu, trúnaðar
vinur minn og nánasti vinur. Að segja 
að ég sakni hennar, nægir engan veg
inn til að lýsa tilfinningum mínum.

Á þessari ráðstefnu eru 50 ár 
liðin frá því að ég var kallaður í 

Tólfpostulasveitina af David O. 
McKay forseta. Öll þessi ár gat ég 
ætíð reitt mig algjörlega á fullan 
stuðning míns ljúfa félaga. Óteljandi 
eru þær fórnir sem hún færði, svo að 
ég gæti uppfyllt köllun mína. Aldrei 
heyrði ég falla styggðaryrði af vörum 
hennar, þótt oft væri af mér krafist 
að vera dögum saman og stundum 
vikum saman fjarri henni og börnum 
okkar. Hún var vissulega engill.

Ég vil tjá þakklæti mitt, sem og 
fjölskyldu minnar, fyrir þann mikla 
kærleika sem okkur hefur verið 
sýndur eftir andlát Frances. Hundruð 
korta og bréfa bárust hvarvetna að úr 
heiminum, sem tjáðu aðdáun á henni 
og samúðarkveðjur til fjölskyldu 
okkar. Okkur bárust tugir fallegra 
blómaskreytinga. Við erum þakklát 
fyrir þær mörgu gjafir sem gefnar 
hafa verið í Almennan trúboðssjóð 
kirkjunnar í hennar nafni. Fyrir hönd 

Thomas S. Monson forseti okkar sem hún skilur eftir, tjái ég 
innilegt þakklæti fyrir ykkar ljúfu og 
hjartnæmu orð.

Á þessum sára aðskilnaðartíma 
hefur vitnisburður minn um fagnað
arerindi Jesú Krists veitt mér mestu 
huggunina, og vitneskjan um að mín 
kæra Frances lifir áfram. Ég veit að 
aðskilnaður okkar er tímabundinn. 
Við vorum innsigluð í húsi Guðs, 
af þeim sem hefur vald til að binda 
á jörðu og á himni. Ég veit að við 
munum sameinast dag einn og aldrei 
verða aðskilin upp frá því. Þetta er sú 
vitneskja sem ég styð mig við.

Bræður og systur, öruggt má full
yrða að enginn maður hafi algjörlega 
verið laus við þrengingar og þjáningar 
og öll tímabil mannkynssögunnar 
hafa fengið sinn skerf af eymd og 
volæði.

Þegar lífið verður harðneskjulegt, 
hneigjumst við til að segja: „Af hverju 
ég?“ Stundum virðist ekkert ljós við 
enda ganganna og engin dögun sem 
hrekur burtu næturmyrkrið. Von
brigði brostinna drauma og örvænting 
vonleysis virðast umlykja okkur. Við 
tökum undir hið biblíulega ákall: „Eru 
þá engin smyrsl í Gíleað?“ 1 Okkur 
finnst við yfirgefin, vonsvikin, alein. 
Við hneigjumst til að horfa á persónu
legt ólán okkar í gegnum brenglað 
sjóngler svartsýninnar. Við verðum 
langeygð eftir lausn við vanda okkar, 
og gleymum því að oft er gerð krafa 
um þolinmæði, hina himnesku dyggð.

Á vegi okkar verða erfiðleikar sem 
raunverulega láta reyna á þolgæðis
mörk okkar. Sérhvert okkar þarf að 
svara þessari mikilvægu spurningu: 
Á ég að stranda eða standast? Sumir 
stranda, því þeim finnst þeir ekki 
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fá risið undir eigin erfiðleikum. Að 
standast felur í sér staðfestu allt til 
æviloka.

Þegar við íhugum það sem á vegi 
okkar allra getur orðið, getum við 
sagt með Job hinum forna: „Maðurinn 
fæðist til mæðu.“ 2 Job var „maður 
ráðvandur og . . . guðhræddur og 
grandvar.“ 3 Job varð, sökum guð
rækni sinnar og velgengni, að takast 
á við prófraun sem flestum hefði 
reynst ofraun. Sviptur eigum sínum 
og vinum, kvalinn og þjáður, harm
þrunginn yfir missi barna sinna, var 
hann hvattur til að „[formæla] Guði 
og . . . deyja!“  4 Hann stóðst þessa 
freistingu og sagði einlæglega af göfgi 
sálar sinnar:

„En sjá, á himnum er vottur minn 
og vitni mitt á hæðum.“ 5

„Ég veit, að lausnari minn lifir.“ 6

Job hélt trú sinni. Munum við gera 
það líka, er við stöndum frammi fyrir 
erfiðleikum okkar?

Alltaf þegar okkur finnst við vera 
að sligast undan byrði lífsins, skulum 
við hafa í huga að aðrir hafa þolað 
það sama og sigrað.

Saga kirkjunnar, í þessari ráðstöfun 
í fyllingu tímanna, er þakin reynslu 
þeirra sem hafa þurft að berjast og 
samt verið staðfastir og vongóðir. 
Ástæðan? Þeir hafa gert fagnaðar
erindi Jesú Krists að þungamiðju lífs 
síns. Þetta er það sem mun hjálpa 
okkur í gegnum hvaðeina sem á vegi 
okkar verður. Við munum áfram upp
lifa erfiðar raunir, en við munum geta 
staðið frammi fyrir þeim, tekist á við 
þær, haldið áfram og sigrað.

Okkur verður lyft mót himni, af 
beði sársauka og tára, með þess
ari guðlegu fullvissu og dýrmæta 
fyrirheiti: „Ég mun eigi sleppa af þér 
hendinni né yfirgefa þig.“ 7 Huggun 
þessi er ómetanleg.

Á ferðum mínum vítt og breytt 
um heiminn, við að uppfylla ábyrgð 
mína og köllun, hefur mér lærst 
heilmargt,—ekki hvað síst að sorg og 
þjáningar eru heimslæg. Ég fæ ekki 
mælt þá hryggð og það hugarangur 
sem ég hef orðið vitni að, er ég hef 

vitjað þeirra sem glíma við sorgir, 
sjúkdóma, hjónaskilnað, villuráfandi 
son eða dóttur eða afleiðingar syndar. 
Listinn yrði afar langur, því ótal erfið
leikar geta orðið á vegi okkar. Erfitt 
er að taka út eitt dæmi, en þegar mér 
verður hugsað til erfiðleika, verður 
mér samt ætíð hugsað til bróður 
Brems, eins af sunnudagaskólakenn
urum mínum í bernsku. Hann var 
trúfastur meðlimur kirkjunnar, maður 
með gullhjarta. Hann og eiginkona 
hans, Sadie, áttu átta börn, og mörg 
þeirra voru á sama aldri og börnin 
okkar hjóna.

Eftir að við Frances giftumst og 
fluttum úr deildinni, hittum við 
bróður og systur Brems og börnin 
þeirra við giftingar og jarðarfarir, sem 
og á mótum í deildinni.

Árið 1968 missti bróðir Brems 
eiginkonu sína, Sadie. Tvö af átta 
börnum hans dóu líka, er árin liðu.

Dag einn, fyrir nærri 13 árum, 
hringdi elsta barnabarn bróður Brems 
í mig. Hún sagði afa sinn hafa náð að 
lifa 105. afmælisdag sinn. Hún sagði: 
„Hann býr í lítilli þjónustumiðstöð 
og öll fjölskylda hans kemur til hans 
hvern sunnudag til að hlusta á hann 
flytja trúarlexíu.“ Hún hélt áfram: 
„Síðasta sunnudag sagði afi við okkur: 
‚Elskurnar mínar, ég dey í þessari 
viku. Getið þið hringt í Tommy Mon
son fyrir mig. Hann veit hvað gera 
þarf.‘“

Ég heimsótti bróður Brems strax 
næsta kvöld. Ég hafði ekki séð hann 
um hríð. Ég gat ekki talað við hann, 
því hann hafði misst heyrnina. Ég gat 
ekki skrifað skilaboð fyrir hann til að 
lesa, því hann hafði misst sjónina. Mér 
var sagt að fjölskylda hans ætti sam
skipti við hann með því að rita með 
fingri hægri handar hans í lófa vinstri 
handar hans nafn þess sem í heim
sókn væri. Öll samskipti urðu að fara 
þannig fram. Ég fór eftir þessu, tók 
fingur hans og stafaði „TOMMY 
MONSON,“ sama nafnið og hann 
hafði ætíð þekkt mig með. Bróðir 
Brems varð uppnuminn, tók hendur 
mínar og lagði á höfuð sér. Ég vissi 

að hann vildi fá prestdæmisblessun. 
Bílstjórinn sem hafði ekið mér kom 
mér til hjálpar og við lögðum hendur 
á höfuð bróður Brems og veittum 
honum hans þráðu blessun. Á eftir 
streymdu tárin úr blindum augum 
hans. Hann tók um hendur okkar af 
þakklæti. Þótt hann hefði ekki heyrt 
blessunina sem við veittum honum, 
var andinn sterkur, og ég trúi að 
honum hafi verið blásið í brjóst að 
hann hefði hlotið þá blessun sem 
hann þurfti. Þessi ljúfi maður hafði 
misst sjónina. Hann hafði misst heyrn
ina. Daga og nætur bjó hann í þessu 
litla herbergi í þjónustumiðstöð. En 
samt brosti hann og orðin sem hann 
mælti snertu hjarta mitt. „Þakka þér 
fyrir,“ sagði hann. „Himneskur faðir 
hefur verið mér svo góður.“

Innan viku, rétt eins og bróðir 
Brems hafði sagt, var hann látinn. 
Aldrei dvaldi hann við það sem hann 
skorti; hann var öllu heldur innilega 
þakklátur fyrir hinar mörgu blessanir 
sínar.

Faðir okkar á himnum, sem gefur 
okkur svo margt til að gleðjast yfir, 
veit líka að við lærum og þroskumst 
og styrkjumst við að takast á við og 
standast raunir sem á vegi okkar 
verða. Við vitum að stundum þurfum 
við að takast á við átakanlegar sorgir 
og láta reyna á okkur til hins ýtrasta. 
Slíkir erfiðleikar gera okkur hins 
vegar kleift að breytast til hins betra, 
að koma lífi okkar í þann farveg sem 
himneskur faðir kennir okkur að gera, 
og verða öðruvísi en við vorum—
betri en við vorum, skilningsríkari, 
samúðarfyllri og með sterkari vitnis
burð en við áður áttum.

Það ætti að vera takmark okkar—
að standast og gefast ekki upp, já, 
og líka að verða andlega fágaðri, er 
við tökumst á við skin og skúrir. Við 
myndum í raun staðna að mestu, 
ef við hefðum ekki erfiðleika til að 
sigrast á og vandamál til að leysa, og 
ekki ná að þroskast að neinu ráði í átt 
að markmiði okkar, eilífu lífi. Skáldið 
tjáði þessa hugsun að mestu með 
þessum orðum:
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Góður viður vex ei 
fyrirhafnarlaust.

Sterkur vindur skapar öflugt tré.
Hátt það vex, sé rýmið vítt og breitt. 
Stormar miklir stöðugt styrkinn 

efla.
Sólin, snjórinn, kuldinn og regnið,
allt stuðlar það að vexti trjáa og 

líka manna.8

Aðeins meistari okkar þekkir víddir 
rauna okkar, sársauka og þjáninga. 
Hann einn býður okkur eilífan frið á 
tíma andstreymis. Hann einn snertir 
okkar hrjáðu sálir með þessum 
huggunarorðum:

„Komið til mín, allir þér sem erfiði 
hafið og þungar byrðar, og ég mun 
veita yður hvíld.

Takið á yður mitt ok og lærið af 
mér, því að ég er hógvær og af hjarta 
lítillátur, og þá munuð þér finna hvíld 

sálum yðar.
Því að mitt ok er ljúft og byrði mín 

létt.“ 9

Hann er með okkur bæði á okkar 
bestu og okkar verstu stundum. 
Hann hefur lofað að það muni aldrei 
breytast.

Bræður mínir og systur, megi 
skuldbinding okkar við himneskan 
föður ekki fjara út og flæða í burtu 
með árunum eða þrengingum lífsins. 
Við ættum ekki að þurfa að upplifa 
erfiðleika til að leita til hans, og við 
ættum ekki að vera neydd til auð
mýktar áður en við trúum á og setjum 
traust okkar á hann.

Megum við kappkosta að vera 
nálægt föður okkar á himnum. Við 
verðum að biðja til hans dag hvern 
til að gera það. Við þörfnumst hans 
sannlega hverja stund, hvort sem það 
er í skini eða skúrum. Megi loforð 

hans verða okkar einkunnarorð: „Ég 
mun eigi sleppa af þér hendinni né 
yfirgefa þig.“ 10

Af öllum styrk sálar minnar, ber ég 
vitni um að Guð lifir og elskar okkur, 
að hans eingetni sonur lifði og dó 
fyrir okkur, og að fagnaðarerindi Jesú 
Krists er það skæra ljós sem skín í 
gegnum myrkur lífsins. Ég bið þess 
að svo megi ætíð verða, í hinu helga 
nafni Jesú Krists, amen.

HEIMILDIR
 1. Jer 8:22.
 2. Job 5:7.
 3. Job 1:1.
 4. Job 2:9.
 5. Job 16:19.
 6. Job 19:25.
 7. Jós 1:5.
 8. Douglas Malloch, „Good Timber,“ í  

Sterling W. Sill, Making the Most of  
Yourself (1971), 23.

 9. Matt 11:28–30.
10. Jós 1:5.
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Kennsla fyrir okkar tíma

Á fjórða sunnudegi hvers 
mánaðar skulu Melkíse
deksprestdæmi og Líknarfé

lag kenna námsefnið „Kennsla fyrir 
okkar tíma.“ Nota má eina ræðu 
eða fleiri frá nýjustu aðalráðstefnu 
til að undirbúa lexíu (sjá töflu hér á 
eftir). Stikuforsetar og umdæmisfor
setar geta valið hvaða ræður skal 
kenna og þeim er einnig heimilt að 
fela biskupum og greinarforsetum 
þá ábyrgð. Leiðtogar ættu að leggja 
áherslu á gildi þess að bræðurnir 
í Melkísedeksprestdæminu og 
systurnar í Líknarfélaginu læri 
sömu ræður á sömu sunnudögum.

Þau ykkar sem sitja kennslu
stund á fjórða sunnudegi eru hvött 
til að kynna ykkur síðasta tímarit 
aðalráðstefnu.

Ábendingar um lexíur úr ræðum
Biðjið þess að heilagur andi 

verði með ykkur þegar þið nemið 
og kennið ræður. Þið getið freist
ast til þess að nota annað efni, en 

* Velja má ræður frá fyrri ráðstefnu eða þeirri síðustu fyrir lexíur sem fluttar eru á fjórða sunnudegi 
í apríl og október. Ræður þessar eru aðgengilegar á mörgum tungumálum á conference.lds.org.

ráðstefnuræður er það námsefni 
sem nota skal. Verkefni ykkar er 
að hjálpa öðrum að læra fagnað
arerindið og lifa eftir því, líkt og 
kennt er á síðustu aðalráðstefnu 
kirkjunnar.

Lesið ræðurnar og hugið að 
reglum og kenningum sem nem
endur ykkar hafa þörf fyrir. Hugið 
einnig að frásögnum, tilvísunum 
í ritningarnar og staðhæfingum í 
ræðunum, sem auðvelda ykkur að 
kenna sannleikann.

Gerið drög að því hvernig þið 
kennið reglurnar og kenningarnar. 
Íhugið að hafa með spurningar 
sem hjálpa nemendum:

• Hugið að reglum og kenningum 
í ræðunum.

• Hugsið um merkingu þeirra.
• Miðlið hugmyndum, lífsreynslu 

og vitnisburði.
• Heimfærið reglur og kenningar 

upp á líf þeirra.

MÁNAÐARLEGAR LEXÍUR ERU 
KENNDAR

NÁMSEFNI FJÓRÐA SUNNUDAGS

Október 2013–apríl 2014 Ræður fluttar á aðalráðstefnu í október 
2013 *

Apríl 2014–október 2014 Ræður fluttar á aðalráðstefnu í apríl 
2014 *
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Eitt sinn dreymdi mann að hann 
væri í stórum sal, þar sem 
fulltrúar allra trúarbragða heims 

voru saman komnir. Honum varð ljóst 
að margt gott og verðugt var að finna 
í öllum trúarbrögðum.

Hann hitti vingjarnleg hjón sem 
voru fulltrúar Kirkju Jesú Krists hinna 
Síðari daga heilögu og spurði þau: 
„Hvaða kröfur gerið þið til meðlima 
ykkar?“

„Við gerum engar kröfur,“ svör-
uðu þau. „En Drottinn býður að við 
helgum honum allt.“

Hjónin héldu svo áfram að út-
skýra kirkjukallanir, heimilis- og 
heimsóknarkennsluna, trúboðið, 
vikuleg fjölskyldukvöld, musteris-
starfið, velferðar- og hjálparstarfið og 
kennslustarfið.

„Fær fólkið greitt fyrir allt starfið 
sem það innir af hendi?“ spurði 
maðurinn.

„Ó, nei,“ svöruðu hjónin. „Það 
gefur fúslega af eigin tíma.“

„Svo má nefna,“ sögðu hjónin „að 

á sex mánaða fresti sækja kirkjumeð-
limir okkar eða horfa á ráðstefnu yfir 
eina helgi í um 10 klukkustundir.“ 

„Hlusta á ræður í 10 klukku-
stundir?“ sagði maðurinn undrandi.

„Hvað með vikulega kirkjuþjón-
ustu? Hvað standa þær lengi yfir?“

„Þrjár klukkustundir, alla 
sunnudaga!“

„Hvað ertu að segja,“ sagði  
maðurinn. „Gera meðlimir kirkju 
ykkar í raun allt það sem þú hefur 
talið upp?“

„Það og meira til. Við höfum 
reyndar ekki nefnt ættfræðistarfið, 
æskulýðsbúðirnar, trúarráðstefn-
urnar, ritningarnámið, þjálfunarfundi 
leiðtoga, æskulýðsstarfið, trúarskóla 
árla morguns, viðhald kirkjubygginga 
og svo má auðvitað nefna heilbrigð-
islögmál Drottins, mánaðarlega föstu 
til hjálpar hinum fátæku og líka 
tíundina.“ 

„Nú á ég erfitt með að skilja,“ sagði 
maðurinn. Af hverju ætti einhver að 
vilja ganga í slíka kirkju?“

Hjónin brostu og svöruðu: „Við 
biðum eftir að þú spyrðir.“

Af hverju ætti einhver að vilja ganga í 
slíka kirkju?

Á sama tíma og margar kirkjur 
víða um heim upplifa tilfinnanlega 
fækkun meðlima, er Kirkja Jesú Krists 
hinna Síðari daga heilögu—þótt smá 
sé í samanburði við margar aðrar 
kirkjur—ein þeirra kirkna sem vaxa 
hvað hraðast í heiminum nú á tímum. 
Í september 2013 var meðlimafjöldi 
kirkjunnar um heim allan orðinn rúm-
lega 15 milljónir.

Margar ástæður liggja að baki 
þessu en ég bendi á fáeinar.

Kirkja frelsarans
Fyrsta ástæðan er sú að þessi kirkja 

var endurreist á okkar tímum af Jesú 
Kristi sjálfum. Hér finnum við valds-
umboðið til að starfa í hans nafni—til 
að skíra til fyrirgefningar synda, til 
að veita gjöf heilags anda og til að 
innsigla á jörðu og himni.1

Þau sem ganga í þessa kirkju elska 
frelsarann, Jesú Krist, og þrá að fylgja 
honum. Þau fagna í þeirri vitneskju 
að Guð talar til mannkyns að nýju. 
Þegar þau taka á móti helgiathöfnum 
prestdæmisins og gera sáttmála við 
Guð, geta þau fundið mátt hans í lífi 
sínu.  2 Þegar þau fara í hið heilaga 
musteri, skynja þau návist hans. Þegar 
þau lesa ritningarnar 3 og lifa eftir 
kenningum spámanna hans, færast 
þau nær frelsaranum sem þau elska 
svo heitt.

Virk trú
Önnur ástæðan er sú að kirkjan 

veitir tækifæri til að láta gott af sér 
leiða.

Að trúa á Guð er lofsvert, en 
flestir vilja gera meira en að hlusta á 

Komið og gangið til 
liðs við okkur
Ef þetta er þrá ykkar, er pláss fyrir ykkur í þessari kirkju, 
hverjar sem aðstæður ykkar eru, bakgrunnur eða styrkur 
vitnisburðar ykkar er.

Dieter F. Uchtdorf forseti
annar ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu
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innblásnar ræður eða láta sig dreyma 
um höfðingjasetur á himni.4 Þau vilja 
sýna trú sína í verki. Þau vilja bretta 
upp ermar og helga sig þessum mikla 
málstað.

Það gerist einmitt þegar þau ganga 
til liðs við okkur—þeim gefast ótal 
tækifæri til að nota tíma sinn og 
hæfileika til góðs og sýna samkennd. 
Við höfum ekki launaða prestastétt 
í okkar heimslægu söfnuðum, og 
því sjá meðlimirnir sjálfir um að 
þjónustustörfin. Þeir eru kallaðir 
með innblæstri. Stundum gefum við 
sjálfboðavinnu og stundum þiggjum 
við sjálfboðavinnu. Við lítum ekki 
á verkefni sem byrði, heldur sem 
tækifæri til að uppfylla þá sáttmála, 
sem við fúslega gerðum, um að þjóna 
Guði og börnum hans.

Dýrmætar blessanir
Þriðja ástæðan fyrir því að fólk 

gengur í kirkjuna er sú að þegar það 
fetar veg lærisveinsins hlýtur það 
dýrmætar blessanir.

Við lítum á skírnina sem upp-
hafsreit ferðar okkar sem lærisveina. 
Dagleg ganga okkar með Jesú Kristi 
veitir okkur frið og tilgang í þessu lífi 
og innilega gleði og eilíft líf í kom-
andi heimi.

Þeir sem fylgja þessum vegi trú-
fastlega munu forðast margskonar 
gryfjur, sorgir og eftirsjár þessa lífs.

Hinir fátæku í anda og heiðarlegu í 
hjarta munu finna dýrmæta þekkingu 
í þessu.

Þeir sem þjást eða syrgja munu 
finna hér lækningu.

Þeir sem bera syndabyrðar munu 
finna fyrirgefningu, frelsi og hvíld.

Fyrir þá sem farið hafa frá
Leitin að sannleikanum hefur leitt 

milljónir í Kirkju Jesú Krists hinna 
Síðari daga heilögu. En þeir eru líka 
til sem fara frá kirkjunni, sem eitt sinn 
var þeim kær.

Menn geta spurt: „Af hverju fara 
menn frá úr því að fagnaðarerindið er 
svo dásamlegt?

Stundum höldum við að það sé 
vegna þess að fólk hefur móðgast, 

er latt eða syndugt. Reyndar er þetta 
ekki svo einfalt. Í raun er engin ein 
ástæða sem á við um fjölda aðstæðna.

Sumir okkar kæru meðlima glíma 
í mörg ár við það hvort þeir ættu að 
hverfa frá kirkjunni.

Í þessari kirkju, sem virðir sjálf-
ræðið svo mikils, þess sjálfræðis sem 
endurreist var af ungum manni er 
leitaði svara við spurningum sínum, 
virðum við þá sem einlæglega leita 
sannleikans. Það kann að leggjast 
þungt á hjarta okkar þegar ferð þeirra 
leiðir þá burtu frá kirkjunni sem við 
elskum og sannleikanum sem við 
höfum fundið, en við virðum rétt 
þeirra til að tilbiðja almáttugan Guð, 
samkvæmt eigin samvisku, á sama 
hátt og við krefjumst þeirra réttinda 
fyrir okkur sjálf.5

Ósvaraðar spurningar
Sumir glíma við ósvaraðar spurn-

ingar um það sem gert hefur verið 
eða sagt áður fyrr. Við viðurkennum 
af hreinskilni að í nærri 200 ára sögu 
kirkjunnar—sem býr óslitið að inn-
blásnum, virðingarverðum og trúar-
mótandi viðburðum—hefur ýmislegt 
verið sagt og gert sem getur hafa 
vakið upp efasemdir í huga fólks. 

Stundum koma upp vafaatriði, því 
við höfum einfaldlega enn ekki allar 
upplýsingar og þæðum að okkur yrði 
sýnd örlítið meiri biðlund. Þegar allur 
sannleikurinn verður loks kunnur, 
mun ljósi varpað á það sem áður var 
óskiljanlegt, okkur til ánægju. 

Stundum er ágreiningur um hvað 
í „staðreyndum“ felst. Spurning sem 
vekur efasemdir hjá sumum, getur 
eftir vandlega athugun verið trúar-
styrkjandi fyrir aðra.

Mistök ófullkominna manna
Í fullkominni hreinskilni, þá hefur 

meðlimum eða leiðtogum kirkjunnar 
stundum einfaldlega orðið á. Ýmislegt 
kann að hafa verið sagt og gert sem 
ekki samræmist gildum okkar, reglum 
eða kenningu.

Ég býst við því að kirkjan gæti því 
aðeins verið fullkominn, að henni 

væri stjórnað af fullkomnum verum. 
Guð er fullkominn og kenning hans 
er hrein. En hann vinnur í gegnum 
okkur—ófullkomin börn sín—og 
ófullkomið fólk gerir mistök.

Á titilsíðu Mormónsbókar lesum 
við: „En séu gallar hér á, þá eru þeir 
mistök manna. Dæmið því ekki það, 
sem Guðs er, svo að þér verðið flekk-
laus fundin við dómstól Krists.“ 6

Þannig hefur það ætíð verið og 
mun verða þar til hinn fullkomna dag, 
er Kristur sjálfur ríkir persónulega á 
jörðu.

Það er miður að sumir hafa hrasað 
vegna mistaka sem menn hafa gert. 
En þrátt fyrir það hefur eilífur sann-
leikur hins endurreista fagnaðar-
erindis, sem Kirkja Jesú Krists hinna 
Síðari daga heilögu byggir á, hvorki 
spillst, rýrnað né tortímst. 

Sem postuli Drottins Jesú Krists 
og sem sá er frá fyrstu hendi hefur 
verið vitni að stjórnun og starfsháttum 
kirkjunnar, ber ég hátíðlega vitni um 
að engin mikilvæg ákvörðun sem 
áhrif hefur á þessa kirkju eða meðlimi 
hennar, er tekin án þess að leita af 
einlægni innblásturs, leiðsagnar og 
samþykkis himnesks föður. Þetta er 
kirkja Jesú Krists. Guð mun ekki leyfa 
að kirkja hans villist frá sinni ákveðnu 
stefnu eða bregðist í guðlegu hlut-
verki sínu.

Það er pláss fyrir ykkur
Við ykkur, kæru vinir, sem hafið 

aðskilið ykkur frá kirkjunni, segi ég 
að enn er pláss fyrir ykkur hér.

Komið og leggið okkur lið með 
hæfileika ykkar, gjafir og vinnusemi. 
Fyrir vikið munum við öll verða betri.

Sumir gætu spurt:, „En hvað með 
efasemdir mínar?“

Það er eðlilegt að hafa spurn-
ingar—frækorn einlægrar athugunar 
vex oft upp og verður að stóru eikar-
tréi skilnings. Þeir eru fáir meðlimir 
kirkjunnar sem ekki hafa í einn eða 
annan tíma glímt við viðkvæmar og 
mikilvægar spurningar. Einn tilgangur 
kirkjunnar er að hlúa að og næra 
sáðkorn trúar—jafnvel stundum í 
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hrjóstrugum jarðvegi efasemda og 
óvissu. Trúin er fullvissa um það, sem 
menn vona og ekki er auðið að sjá.  7

Ég bið ykkur því, kæru bræður og 
systur— mínir kæru vinir—, að efa 
efasemdir ykkar áður en þið efið trú 
ykkar.8 Við megum aldrei láta efann 
halda okkur í gíslingu frá guðlegum 
kærleika, friði og hinum dýrmætu 
gjöfum sem hlotnast fyrir trú á Drottin 
Jesú Krist.

Sumir kunna að segja:, „Ég bara 
finn mig ekki meðal fólks ykkar í 
kirkjunni.“

Ef þið fengjuð séð inn í hjörtu 
okkar, mynduð þið sennilega komast 
að því að þið eigið meira heima þar 
en þið haldið. Ykkur gæti undrað 
að komast að því að þrár okkar, 
erfiðleikar og vonir eru líkar ykkar. 
Bakgrunnur ykkar eða uppeldi kann 
að vera ólíkt því sem þið skynjið í fari 
margra Síðari daga heilagra en það 
getur verið blessun. Bræður og systur, 
kæru vinir, við þörfnumst ykkar 
einstöku hæfileika og skilnings. Fjöl-
breytileiki fólks hvarvetna um heim er 
styrkur þessarar kirkju.

Sumir kunna að segja:, „Ég held ég 
gæti ekki lifað eftir reglunum ykkar.“

Því meiri ástæðan til að koma! 
Kirkjan er skipulögð til að næra hina 
ófullkomnu, þá sem heyja baráttu og 
eru lúnir. Hún er yfirfull af fólki sem 
þráir af öllu hjarta að halda boðorðin, 
jafnvel þótt það hafi enn ekki fyllilega 
náð tökum á því.

Sumir kunna að segja:, „Ég þekki 
meðlim kirkjunnar og hann er 
hræsnari. Ég gæti aldrei gengið í 
kirkju sem hefur einhvern eins og 
hann sem meðlim.“

Ef þið skilgreinið hræsnara  
sem þann er ekki tekst að lifa full-
komlega eftir því sem hann trúir, 

erum við öll hræsnarar. Ekkert okkar 
er jafn kristilegt og við vitum að 
okkur ber að vera. En við þráum 
einlæglega að sigrast á annmörkum 
okkar og tilhneigingu til syndar. Við 
þráum af hjarta og sálu að verða  
betri með hjálp friðþægingar  
Jesú Krists.

Ef þetta er þrá ykkar, er pláss fyrir 
ykkur í þessari kirkju, hverjar sem 
aðstæður ykkar eru eða styrkur vitnis-
burðar ykkar er. Komið og gangið til 
liðs við okkur!

Komið og gangið til liðs við okkur!
Þrátt fyrir mannlega bresti okkar, er 

ég viss um að þið munuð finna sumar 
bestu sálir heimsins meðal meðlima 
þessarar kirkju. Kirkja Jesú Krists 
virðist laða til sín hina góðviljuðu og 
umhyggjusömu, hina heiðarlegu og 
vinnusömu.

Ef þið væntið að finna fullkomið 
fólk hér, verðið þið fyrir vonbrigðum. 
En ef þið leitið hinnar hreinu kenn-
ingar Krists, orðs Guðs sem „læknar 
hrjáða sál,“ 9 og hreinsandi áhrifa heil-
ags anda, þá munuð þið finna það 
hér. Á tíma dvínandi trúar—á tíma 
þar sem svo mörgum finnst faðmur 
himins fjarri—munuð þið finna fólk 
hér sem þráir að þekkja og nálgast 
frelsara sinn með því að þjóna Guði 
og samferðafólki sínu, rétt eins og þið 
gerið. Komið og gangið til liðs við 
okkur!

Ætlið þér að fara líka?
Ég minnist þess tíma í lífi frelsarans 

er margir yfirgáfu hann.10 Jesús spurði 
hina tólf lærisveina sína:

„Ætlið þér að fara líka?
„Símon Pétur svaraði honum: 

Herra, til hvers ættum vér að fara? Þú 
hefur orð eilífs lífs.“ 11

Stundum þurfum við að svara 
þessari sömu spurningu. Ætlum við 
að fara líka? Eða munum við öllu 
heldur, líkt og Pétur, halda okkur fast 
að orðum eilífs lífs? 

Ef þið leitið sannleika, tilgangs og 
leiða til að breyta trú ykkar í verk; ef 
þið leitið staðar sem þið viljið heyra 
til: Komið og gangið til liðs við okkur!

Ef þið hafið yfirgefið trúna sem eitt 
sinn var ykkar: Komið aftur til okkar. 
Gangið til liðs við okkur!

Ef þið freistist til að gefst upp: 
Staldrið þá örlítið við. Það er pláss 
fyrir ykkur hér.

Ég sárbið alla þá sem heyra eða 
lesa þessi orð: Komið og gangið til 
liðs við okkur. Komið og fylgið kalli 
hins ljúfa Krists. Takið upp kross 
ykkar og fylgið honum.12

Komið og gangið til liðs við okkur! 
Hér munuð þið finna það sem ekki 
verður metið til fjár.

Ég ber vitni um að hér munuð þið 
finna orð eilífs lífs, fyrirheitið um sæla 
endurlausn og veginn til friðar og 
hamingju.

Ég bið þess einlæglega að leit 
ykkar að sannleikanum muni veita 
ykkur þrá í hjarta til að koma og 
ganga til liðs við okkur. Í hinu helga 
nafni Jesú Krists, amen.
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