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Gjör braut fóta  
þinna slétta
Þegar við lítum til Jesú sem fyrirmyndar okkar,  
og fylgjum í fótspor hans, getum við snúið örugg  
til okkar himneska föður.

Kæru bræður og systur, ég stend 
auðmjúkur frammi fyrir ykkur 
í dag. Ég bið um trú ykkar og 

bænir, er ég miðla ykkur boðskap 
mínum.

Öll hófum við dásamlega og 
nauðsynlega ferð, þegar við yfirgáfum 
andaheiminn og komum í þetta, 
oft svo vandasama svið, sem nefn-
ist jarðlífið. Megin tilgangur tilveru 
okkar á jörðinni, er að hljóta líkama 
af holdi og beinum, að hljóta reynslu, 
sem aðeins var hægt með aðskilnaði 
himneskra foreldra okkar og til að 
láta á það reyna hvort við héldum 
boðorðin. Í Bók Abrahams, þriðja 
kapítula, lesum við: „Og með þessu 
munum við reyna þá og sjá hvort þeir 
gjöra allt, sem Drottinn Guð þeirra 
býður þeim.“ 1

Þegar við komum til jarðarinnar, 
höfðum við með okkur hina und-
ursamlegu gjöf – Já, sjálfræði okkar. 
Við njótum þess að geta valið sjálf 
á ótal vegu. Hér lærum við af okkar 
hörðu lífsreynslu. Við greinum á milli 
góðs og ills. Við greinum á milli hins 

beiska og sæta. Við lærum að ákvarð-
anir móta örlögin.

Ég er viss um að við fórum frá 
föðurnum með djúpa þrá til að koma 
aftur til hans, að við mættum hljóta 
upphafninguna sem hann ráðgerði 
fyrir okkur og sem við sjálf þráðum 
svo heitt. Þótt okkur væri ætlað að 
finna veginn aftur til föður okkar á 
himnum og fylgja honum, sendi hann 
okkur ekki hingað án leiðsagnar. 
Hann hefur öllu heldur veitt okkur 
allt það sem við þurfum og mun að-
stoða okkur, þegar við leitum hjálpar 
hans og gerum allt í okkar valdi til að 
standast allt til enda og hljóta eilíft líf.

Við höfum orð Guðs og sonar 
hans í hinum helgu ritningum, okkur 
til leiðsagnar. Við höfum ráðgjöf og 
kenningar spámanna Guðs. Afar 
mikilvægt er að okkur hefur verið 
séð fyrir fullkomnu fordæmi – já, 
Drottins okkar og frelsara, Jesú Krists 
– og okkur er boðið að fylgja í hans 
fótspor. Frelsarinn sjálfur sagði: „Fylg 
mér.“ 2 „þau verk, sem þér hafið séð 
mig vinna, þau skuluð þér einnig 

Thomas S. Monson forseti vinna.“ 3 Hann lagði fram þessa spurn-
ingu: „Hvers konar menn ættuð þér 
því að vera?“ Hann kom síðan með 
svarið: „Sannlega segi ég yður, alveg 
eins og ég er.“ 4 „Hann sýndi veg og 
veitti leið.“ 5

Þegar við lítum til Jesú sem fyrir-
myndar okkar, og fylgjum í fótspor 
hans, getum við snúið örugg til 
ævarandi dvalar hjá okkar himneska 
föður. Spámaðurinn Nefí sagði: „Fylgi 
maðurinn ekki staðfastlega fordæmi 
sonar hins lifanda Guðs allt til enda, 
getur hann ekki frelsast.“ 6

Í hvert sinn er kona nokkur vísaði 
til þess sem hún upplifði á ferðalagi 
um Landið helga, sagði hún: „Ég gekk 
þar sem Jesús gekk!“

Hún hafði verið á þeim stöðum þar 
sem Jesús lifði og kenndi. Kannski 
hefur hún staðið á sama bjargi og 
hann stóð á eða horft yfir fjallsgarð 
sem hann horfði yfir. Þessi upplifum 
var í sjálfu sér hrífandi fyrir hana, en 
að vera í eigin persónu þar sem Jesús 
gekk um, er ekki jafn mikilvægt og að 
gera eins og hann gerði. Að tileinka sér 
breytni hans og lifa að fyrirmynd hans, 
er mun mikilvægar er að rekja þær 
slóðir sem hann fór um í jarðlífi sínu.

Þegar Jesús bauð ákveðnum ríkum 
manni: „Fylg mér,“ 7 var hann ekki að-
eins að meina að sá ríki maður fylgdi 
sér um hæðir og hóla landsins.

Við þurfum ekki að ganga um  
strandir Galíleuvatns eða hæðir 
Júdeu, til að feta í fótspor Jesú. Við 
getum öll gengið með honum, ef við 
ákveðum að fylgja í fótspor hans í 
ferð okkar um jarðlífið og leyfum að 
orð hans hljómi í eyrum okkar, andi 
hans fylli hjörtu okkar og kenningar 
hans leiði líf okkar . Fordæmi hans 
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lýsir upp veginn. Hann sagði: „Ég er 
vegurinn, sannleikurinn og lífið.“ 8

Þegar við rýnum á veginn sem 
Jesús fór um, sjáum við að hann 
upplifði margt af því sama og við sjálf 
gerum í lífi okkar.

Jesús fór til að mynda um veg von-
brigða. Hann upplifði oft vonbrigði, 
og ein þau sárustu sýndu sig í harma-
kveini hans yfir Jerúsalem, er hann 
lauk þjónustu sinni meðal almenn-
ings. Ísraelsmenn höfðu hafnað boði 
hans um öryggi undir verndarvæng 
hans. Þegar hann horfði yfir borgina, 
sem brátt yrði eyðilögð, fylltist hann 
djúpri og sárri sorg. Í angist hrópaði 
hann: Jerúsalem, Jerúsalem! Þú, sem 
líflætur spámennina og grýtir þá, sem 
sendir eru til þín! Hversu oft vildi ég 
safna börnum þínum eins og hænan 
ungum sínum undir vængi sér, og þér 
vilduð eigi.9

Hann fór um veg freistinga. Lúsífer, 
hinn illi, beitti öllum sínum styrk, 
sínum sannfæringarmætti, til að freista 
hans, sem hafði fastað í 40 daga og 40 
nætur. Jesús lét ekki undan, en stóðst 
hverja freistingu. Skilnaðarorð hans 
voru: „Vík brott, Satan!“ 10

Jesús fór um veg sársauka. Hugsið 
um Getsemane, þar sem „hann komst 
í dauðans angist og . . . sveiti hans 
varð eins og blóðdropar, er féllu á 
jörðina.“ 11 Ekkert okkar fær heldur 
gleymt þjáningum hans á miskunnar-
lausum krossinum.

Öll munum við fara um veg von-
brigða, kannski vegna glataðra tæki-
færa, valdsmisbeitingar, vali ástvinar 
eða okkar eigin. Öll munum við líka 
fara um veg freistinga. Við lesum í 29. 
kafla í Kenningu og sáttmálum: „Og 
þess vegna hlaut svo að verða, að 
djöfullinn freistaði mannanna barna, 
ella væri ekki um neitt sjálfræði þeirra 
að ræða.“ 12

Við munum líka fara um veg sárs-
auka. Við, sem þjónar hans, getum 
ekki vænst annars en meistarinn, sem 
fullnaði skeið sitt í jarðlífinu, aðeins 
eftir mikinn sársauka og þjáningar.

Þótt á vegi okkar verði hin beiska 
sorg, þá munum við líka upplifa 
mikla hamingju.

Við getum farið með Jesú um veg 
hlýðni. Það mun ekki alltaf reynast auð-
velt, en tökum einkunnarorð okkar í 
arf frá Samúel: „Hlýðni er betri en fórn, 
gaumgæfni betri en feiti hrútanna.“ 13 
Við skulum minnst þess að áþján og 
dauði hljótast af óhlýðni, en frelsi og 
eilíft líf verða launin fyrir hlýðni.

Við getum, líkt og Jesús, farið um 
veg þjónustu. Þegar Jesús þjónaði 
meðal manna, var líf hans líkt og leið-
arljós gæskunnar. Hann lífgaði limi 
hinna lömuðu, veitti blindum sýn og 
daufum heyrn.

Jesús fór um veg bænar. Hann 
kenndi okkur að biðja, með því að 
gefa okkur hina dásamlegu bæn, sem 
við þekkjum sem bæn Drottins. Hver 
fær gleymt bæn hans í Getsemane: „En 
verði þó ekki minn heldur þinn vilji.“ 14

Önnur fræðsla, sem frelsarinn 
hefur séð okkur fyrir, er innan seil-
ingar og finnst í hinum helgu ritn-
ingum. Í fjallræðu sinni, býður hann 
okkur að vera miskunnsöm, auðmjúk, 
réttlát, hrein í hjarta og friðsöm. Hann 
býður okkur að vera hugrökk og 
standa fast á trú okkar, jafnvel þótt 
við verðum spottuð og ofsótt. Hann 
býður okkur að láta ljós okkar skína, 
svo aðrir sjái það og finni þrá til að 
vegsama föðurinn á himnum. Hann 
býður okkur að vera siðferðislega 
hrein, bæði í hugsun og verkum. 
Hann segir að mikilvægara sé að 
safna fjársjóði á himni, en á jörðu.15

Dæmisögur hans kenna með krafti 
og valdi. Með dæmisögunni um misk-
unnsama Samverjann, kennir hann 
okkur að elska náungann og þjóna 
honum.16 Með dæmisögunni um tal-
enturnar, kennir hann okkur að bæta 
okkur og keppa að fullkomnun.17 Með 
dæmisögunni um glataða sauðinn, 
býður hann okkur að bjarga þeim sem 
hafa horfið af veginum og villst frá.18

Þegar við reynum að hafa Krist að 
þungamiðju lífs okkar, með því að 
læra orð hans, lifa eftir kenningum 
hans og feta í fótspor hans, lofar 
hann að gefa okkur eilíft líf, sem 
hann gerði að veruleika með dauða 
sínum. Enginn tilgangur er æðri 
þessum, að við veljum ögun hans og 

að við verðum lærisveinar og gerum 
verk hans alla okkar ævidaga. Ekkert 
annað, ekkert annað sem við veljum, 
megnar að gera okkur að því sem 
hann getur gert.

Þegar mér verður hugsað um þá 
sem sannlega hafa reynt að fylgja 
fordæmi frelsarans, og fylgt í fótspor 
hans, koma strax í huga minn nöfnin 
Gustav og Margarete Wacker – tveir af 
þeim kristilegustu einstaklingum sem 
ég hef kynnst. Þau voru innfæddir 
Þjóðverjar og innflytjendur í Austur- 
Kanada, sem ég kynntist í þjónustu 
minni þar sem trúboðsforseti. Bróðir 
Wacker vann fyrir sér sem rakari. Þótt 
eigur þeirra væru fábrotnar, þá gáfu 
þau allt sem þau áttu. Barnalán var 
ekki þeirra blessun, en þau hlúðu 
að öllum sem á heimili þeirra komu. 
Karlar og konur, vel menntuð og for-
frömuð, leituðu til þessara auðmjúku, 
ómenntuðu þjóna Guðs og töldu sig 
lánsöm að geta varið einni klukku-
stund í návist þeirra.

Útlit þeirra var venjulegt, enskan 
þeirra bjöguð og nokkuð erfið að 
skilja og heimili þeirra fábrotið. Þau 
áttu hvorki bíl, né sjónvarp, eða 
gerðu nokkuð af því sem heimurinn 
er yfirleitt upptekinn af. Samt tróðu 
trúfastir slóð að dyrum þeirra til þess 
að meðtaka af andanum sem þar 
var. Heimili þetta var himinn á jörðu, 
og andinn sem af þeim ljómaði var 
sannur friður og gæska.

Við getum líka haft þann anda 
og miðlað honum heiminum, er við 
förum veg frelsara okkar og fylgjum 
hans fullkomna fordæmi.

Í Orðskviðunum lesum við þessa 
áminningu: „Gjör braut fóta þinna 
slétta.“ 19 Þegar við gerum það, 
munum við hafa trú, já, þrá, til að 
fara þann veg sem Jesús fór um. Við 
munum ekki efast um að við séum á 
þeim vegi sem himneskur faðir vill að 
við séum á. Fyrirmynd frelsarans sér 
okkur fyrir öllu því sem við þurfum 
að gera, og orð hans er óbrigðull leið-
arvísir. Vegur hans mun leiða okkur 
örugg heim. Megi það verða blessun 
okkar, í nafni Jesú Krists, sem ég 
elska, þjóna og vitna um, amen.
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Kennsla fyrir okkar tíma
Frá október 2014 til apríl 2015 ætti kennsluefni fjórða sunnudags 

fyrir Melkísedeksprestdæmi og Líknarfélag að byggjast á einni 
eða fleiri ræðum sem fluttar voru á aðalráðstefnu í október 2014. 
Í apríl 2015 má velja ræður hvort heldur frá aðalráðstefnu október 
2014 eða apríl 2015. Stikuforsetar og umdæmisforsetar ættu að velja 
hvaða ræður skal kenna, en þeim er einnig heimilt að fela biskupum 
og greinarforsetum þá ábyrgð.

Ræður þessar eru aðgengilegar á mörgum tungumálum á 
conference.lds.org.
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Sem flugmaður flaug ég marg-
sinnis yfir álfur og höf í niða-
myrkri. Þegar ég horfði á nætur 

himininn úr flugstjórnarklefanum, 
sérstaklega vetrarbrautina, fór ég  
oft að hugleiða víðáttur og dýpt  
sköpunar Guðs – það sem ritning-
arnar segja vera „ótal heima.“ 1

Það er skemmra en öld síðan flestir 
stjörnufræðingar töldu að okkar vetr-
arbraut væri sú eina í alheiminum.2 
Þeir töldu að handan vetrarbrautar 
okkar væri gríðarlegt tóm, óendanlegt 
tómarúm – autt, kalt og gjörsneytt af 
stjörnum, ljósi og lífi.

Er sjónaukar urðu betri – þar á 
meðal sjónaukar sem hægt var að 
senda upp í geim – tóku stjörnufræð-
ingar að ná tökum á hinum und-
ursamlega, nánast óskiljanlega 
sannleika: Alheimurinn er miklu 
stærri en nokkur hafði trúað, að 
himnarnir eru fylltir af óteljandi 
vetrarbrautum, óhugsanlega langt í 
burtu frá okkur og sérhver inniheldur 
hundruði milljóna stjarna.3

Skilningur okkar á alheiminum 
breyttist að eilífu á tiltölulega stuttum 
tíma.

Í dag getum við séð sumar þessara 
fjarlægu vetrarbrauta.4

Við vitum að þær eru 
raunverulegar.

Þær hafa verið til staðar í mjög 
langan tíma.

Við trúðum ekki að þetta væri hægt 
hér áður fyrr þegar mannkynið bjó 
ekki yfir svona kraftmiklum tækjum 
sem geta safnað himnesku ljósi og fært 
þessar vetrarbrautir í augnsýn.

Óendanleiki alheimsins breyttist 
ekki skyndilega heldur geta okkar 
til að sjá og skilja þennan sannleik 
breyttist gífurlega. Og með þessu 
aukna ljósi fékk mannkynið að 
kynnast dýrlegri sýn sem við höfðum 
aldrei áður ímyndað okkur.

Það er erfitt fyrir okkur að trúa því sem 
við sjáum ekki.

Ímyndum okkur að þið gætuð 
ferðast aftur í tímann og átt samtal 

við fólk sem lifði fyrir þúsund árum 
eða jafnvel einungis hundrað árum. 
Ímyndið ykkur hvernig það væri að 
lýsa fyrir þeim tækni nútímans sem 
þið og ég tökum sem sjálfsögðum 
hlut. Til dæmis, hvað myndi þetta fólk 
halda um okkur ef við segðum þeim 
frá risaþotum, örbylgjuofnum, hand-
hægum tækjum sem innihalda gríðar-
stór rafræn bókasöfn og myndbönd af 
barnabörnum okkar sem er hægt að 
deila með milljónum manna um heim 
allan á sekúndubroti.

Sumir myndu trúa okkur. Flestir 
myndu gera gys að okkur, mótmæla 
eða jafnvel reyna að þagga niður í 
okkur eða skaða okkur. Sumir myndu 
reyna að nota rökfræði, skynsemi og 
staðreyndir eins og þeir þekkja þær 
til að sýna að við værum afvegaleidd, 
heimskuleg eða jafnvel hættuleg. 
Við yrðum ef til vill fordæmd fyrir að 
afvegleiða aðra.

Auðvitað væri þetta fólk að fara 
algjörlega með rangt mál. Þau gætu 
þó viljað vel og verið einlæg. Og þau 
gætu verið fullviss um skoðun sína. 
Þau gætu hins vegar ekki séð greini-
lega vegna þess að þau hefðu ekki 
hlotið aukið ljós sannleikans.

Loforð um ljós
Það virðist loða við mannkynið 

að ganga út frá því að hafa á réttu að 
standa jafnvel þegar við höfum rangt 
fyrir okkur. Sé svo, hvaða von höfum 
við þá? Eru það örlög okkar að reka 
stefnulaust á hafi ósamhljóma upp-
lýsinga, föst á fleka sem við höfum 
tjaslað saman af eigin hlutdrægni.

Er mögulegt að finna sannleika?
Markmið boðskapar míns er að 

lýsa yfir þeim gleðiríku tíðindum að 

Öðlast vitnisburð  
ljóss og sannleika
Persónulegur vitnisburður ykkar um ljós og sannleika mun 
ekki einungis blessa ykkur og afkomendur ykkar hér á jörðu 
heldur mun hann einnig fylgja ykkur um alla eilífð.

Dieter F. Uchtdorf forseti
annar ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu
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sjálfur Guð – Drottinn alsherjar sem 
þekkir allan sannleika – hefur veitt 
börnum sínum loforð um að þau geti 
sjálf þekkt sannleikann.

Vinsamlega íhugið umfang þessa 
loforðs:

Hinn ævarandi og almáttugi Guð, 
skapari þessa víðáttumikla alheims, 
muni tala til þeirra sem koma til hans 
með einlægt hjarta og einbeittan huga.

Hann mun tala til þeirra í 
draumum, sýnum, hugsunum og 
tilfinningum.

Hann mun tala á þann hátt sem fer 
ekki framhjá neinum og er hafið yfir 
mannlega upplifun. Hann mun veita 
þeim himneska leiðbeiningu og svör 
fyrir persónulegt líf þeirra.

Auðvitað eru til þeir sem gera gys 
og segja slíkt ekki vera mögulegt, að 
ef það væri til Guð, þá myndi hann 
hafa annað betra að gera en að svara 
bæn hjá einstaklingi.

Ég segi ykkur hinsvegar: Guði 
er ekki sama um ykkur. Hann mun 
hlusta og hann mun svara persónu-
legum spurningum ykkar. Svörin við 
bænum ykkar munu berast að hans 
hætti og á hans tíma og því þurfið 
þið að læra að hlusta á rödd hans. 
Guð vill að þið snúið aftur til hans 
og frelsarinn er leiðin.5 Guð vill að 
þið lærið um son hans, Jesú Krist, og 
upplifið þann djúpa frið og gleði sem 
hlýst af því að fylgja hinni himnesku 
leið lærisveinsins.

Kæru vinir, hér er frekar einföld 
prófraun, með ábyrgð frá Guði, sem 
er að finna í aldagamalli ritningu, að-
gengilegt sérhverjum manni, konu og 
barni sem tilbúið er að láta á reyna:

Fyrst, verðið þið að nema orð 
Guðs. Það þýðir að lesa ritningarnar 
og nema orð fornra og nútíma spá-
manna varðandi hið endurreista fagn-
aðarerindi Jesú – ekki með efasemdir 
eða gagnrýni fyrir augum heldur ein-
lægri þrá að uppgötva sannleikann. 
Íhugið það sem þið munið skynja 
og búið huga ykkar undir að með-
taka sannleikann.6 „Jafnvel þótt ekki 
sé nema löngun til að trúa, látið þá 
undan þessari löngun . . . til að gefa 
hluta orða [Guðs] rúm.“ 7

Í öðru lagi, verðið þið að íhuga, 
hugleiða og sannlega trúa,8 og vera 
þakklát fyrir hversu miskunnsamur 
Drottinn hefur verið börnum sínum 
frá dögum Adams og fram á okkar 
dag með því að útvega spámenn, 
sjáendur og opinberara til að leiða 
kirkju hans og hjálpa okkur að finna 
leiðina aftur til sín.

Í þriðja lagi, verðið þið að biðja 
himneskan föður, í nafni sonar hans, 
Jesú Krists, að opinbera ykkur sann-
leikann um Kirkju Jesú Krists hinna 
Síðari daga heilögu. Spyrjið í hjartans 
einlægni, með einbeittum huga og í 
trú á Krist.9

Það er einnig fjórða skrefið sem 
okkur er veitt af frelsaranum: „Sá sem 
vill gjöra vilja [Guðs], mun komast 
að raun um, hvort kenningin er frá 
Guði eða ég tala af sjálfum mér.“ 10 
Með öðrum orðum, þegar þið eruð 
að sannreyna reglur fagnaðarerindis-
ins, þá verðið þið fyrst að lifa sam-
kvæmt þeim. Látið reyna á kenningar 
fagnaðarerindisins og kirkjunnar í lífi 
ykkar. Gerið það af einbeittum huga 
og viðvarandi trú á Guð.

Ef þið gerið þetta þá munið þið 
uppskera loforð Guðs – sem er bund-
inn eigin orði 11 – að hann muni op-
inbera ykkur sannleikann með krafti 
heilags anda. Hann mun veita ykkur 
skærara ljós sem mun veita ykkur 
getu til að horfa í gegnum myrkrið og 
sjá óhugsandi dýrlegar sýnir óskiljan-
legar mannlegri sjón.

Sumir kunna að segja að þessi skref 
séu of erfið eða þeir hafi reynt án ár-
angurs. Ég legg til að þessi persónulegi 
vitnisburður um fagnaðarerindið og 
kirkjuna sé það mikilvægasta sem þið 
getið áunnið ykkur í þessu lífi. Hann 
mun ekki einungis blessa og leiðbeina 
ykkur í þessu lífi heldur mun einnig 
hafa bein áhrif á líf ykkar í eilífðinni.

Það sem andans er verður aðeins skilið 
fyrir áhrif andans.

Vísindamenn áttu fullt í fangi með 
að skilja breidd alheimsins þar til 
tól og tæki urðu nægilega þróuð til 
að fanga skærara ljós svo þeir gætu 
skilið heildstæðari sannleika.

Páll postuli kenndi samhliða reglu 
um andlega þekkingu. „Maðurinn 
án anda veitir ekki viðtöku því, 
sem Guðs anda er,“ skrifaði hann til 
Korintubúa, „því að honum er það 
heimska og hann getur ekki skilið 
það, af því að það dæmist andlega.“ 12

Með öðrum orðum, ef þið viljið 
koma auga á andlegan sannleika þá 
verður þið að nota réttu verkfærin. 
Ekki er hægt að öðlast skilning á and-
legum sannleika með verkfærum sem 
skynja hann ekki.

Frelsarinn hefur sagt okkur á 
þessum dögum: „Það, sem er frá 
Guði, er ljós. Og sá, sem veitir ljós-
inu viðtöku og er staðfastur í Guði, 
öðlast meira ljós. Og það ljós verður 
skærara og skærara þar til hinn full-
komna dag.“ 13

Því meira sem við höllum hjörtum 
okkar og hugum að Guði, því meira 
af himnesku ljósi fellur á sál okkar. Í 
sérhvert sinn sem við fúslega og ein-
læglega leitum að þessu ljósi, erum 
við í raun að tjá Guði fúsleika okkar 
að taka á móti skærara ljósi. Smám 
saman mun það sem áður virtist  
þokukennt, myrkt og fjarlægt verða 
skýrt, bjart og okkur kunnuglegt.

Að sama skapi þá mun okkar 
eigið ljós taka að dimma ef við fjar-
lægjum okkur frá ljósi fagnaðarerind-
isins – ekki á einum degi eða viku 
heldur smám saman með tímanum – 
þar til við horfum til baka og skiljum 
ekki alveg hvers vegna við trúðum 
nokkru sinni að fagnaðarerindið væri 
sannleikur. Okkar fyrrverandi þekk-
ing gæti meira að segja virst okkur 
vera kjánaleg því það sem eitt sinn 
var svo skýrt er orðið þokukennt, 
óskýrt og fjarlægt.

Þess vegna var Páll svo staðfastur í 
að boðskapur fagnaðarerindisins væri 
heimska þeim er glatast en þeim „sem 
hólpnir [verða], er það kraftur Guðs.“ 14

Það er ekki til Litmus próf.
Kirkja Jesú Krists hinna Síðari daga 

heilögu er staður fyrir fólk með alls 
kyns vitnisburði. Vitnisburður sumra 
meðlima kirkjunnar er sterkur og ljós 
hans brennur bjart innra með þeim. 
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Aðrir eru enn að reyna að finna eigin 
vitnisburð. Kirkjan er heimili þar sem 
allir geta komið saman burtséð frá 
dýpt eða hæðar vitnisburðar okkar. 
Ég veit ekki til þess að nokkurs staðar 
á samkomuhúsum okkar sé skilti á 
hurðinni sem segir: „Vitnisburður 
ykkar þarf að vera svona hár til að 
þið getið fengið inngöngu.“

Kirkjan er ekki bara fyrir fullkomið 
fólk heldur alla til að „[koma] til Krists, 
fullkomnist í honum.“ 15 Kirkjan er 
fyrir fólk eins og mig og þig. Kirkjan 
er staður þar sem fólki er boðið 
velkomið og það hlýtur næringu, ekki 
sundurgreiningu eða gagnrýni. Hún 
er staður þar sem við hvetjum, upp-
lyftum og styðjum hvort annað er við 
fylgjum eftir einstaklings leit okkar að 
himneskum sannleika.

Við erum, þegar öllu er á botninn 
hvolft, pílagrímar í leit að ljósi Guðs 
er við ferðumst veg lærisveinsins. Við 
fordæmum ekki aðra vegna magns 
þess ljóss sem þeir hafa eða hafa 
ekki, heldur nærum við og hvetjum 
allt ljós þar til það verður greinilegt, 
bjart og satt.

Loforð til allra
Við skulum viðurkenna að oftast 

tekur það meira en mínútu, klukku-
stund eða dag að öðlast vitnisburð. 
Það er ekki einstakur atburður. Ferlið 
við að safna andlegu ljósi er leit sem 
tekur lífstíð.

Vitnisburður ykkar um lifandi son 
Guðs og endurreistu kirkju hans, 
Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga 
heilögu, kemur ef til vill ekki eins 

hratt og við myndum óska en ég get 
lofað ykkur eftirfarandi: Ef þið gerið 
ykkar hlut, þá mun hann koma.

Hann verður dýrlegur.
Ég gef ykkur mitt persónulega vitni 

um að andlegur sannleikur mun fylla 
hjörtu ykkar og færa anda ykkar ljós. 
Hann mun opinbera ykkur hreina 
vitsmuni með dásamlegri gleði og 
himneskum frið. Ég hef upplifað þetta 
sjálfur með krafti heilags anda.

Eins og hin forna ritning lofar, hin 
ólýsanlega nálægð anda Guðs mun fá 
ykkur til að syngja söng hinnar end-
urleysandi elsku,16 lyfta augum ykkar 
til himna og hækka rödd ykkar í lof-
gjörð til hins hæsta Guðs, hælis ykkar, 
vonar ykkar, verndara ykkar, föður 
ykkar. Frelsarinn lofaði að ef þið leitið 
hans, þá munið þið finna hann.17

Ég ber vitni um að það er sann-
leikur. Ef þið leitið að sannleika Guðs 
þá mun það sem virðist í dag vera 
dauft, úr fókus og fjarlægt smám 
saman verða opinberað, skýrt og 
verða nærri hjarta ykkar vegna ljóss 
náðar Guðs. Dýrlegar andlegar sýnir, 
óhugsandi mannlegu auga mun verða 
opinberað ykkur.

Það er vitnisburður minn að and-
lega ljósið er sérhverju barni Guðs 
innan seilingar. Það mun upplýsa 
huga ykkar, færa hjarta ykkar lækn-
ingu og dögum ykkar gleði. Kæru 
vinir, ekki fresta tækifærinu til að leita 
að og styrkja ykkar eigin vitnisburð 
um himneskt starf Guðs, jafnvel verki 
ljóss og sannleika.

Persónulegur vitnisburður ykkar 
um ljósi og sannleika mun ekki 

einungis blessa ykkur og afkomendur 
ykkar hér á jörðu heldur einnig fylgja 
ykkur um alla eilífð meðal ótal heima. 
Um það ber ég vitni og veiti ykkur 
blessun mína í nafni Jesú Krists, 
amen.
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