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Ég þjónaði í sjóher Bandaríkjanna þegar dró að 
lokum Síðari heimsstyrjaldarinnar. Ég var óbreyttur 
sjóliði, sem var lægsta staðan í sjóhernum. Að  

nokkrum tíma liðnum varð ég annars stigs sjóliði og eftir 
það þriðja stigs sjóliði. 

Síðari heimsstyrjöldinni lauk og ég var leystur frá her
skyldu. Ég einsetti mér þá að ef ég ætti eftir að þjóna aftur 
í hernum, skyldi ég verða sjóliðsforingi. Ég hugsaði með 
mér: „Nú er nóg komið af hreingerningum og skúringum, 
fái ég einhverju um það ráðið.“ 

Eftir að ég var leystur frá herskyldu, gekk ég í varalið 
sjóhers Bandaríkjanna. Ég fór á æfingar öll mánudags
kvöld. Ég lagði hart að mér til að verða hæfur menntunar
lega. Ég tók öll hugsanleg próf – huglæg, líkamleg og 
tilfinningaleg. Loks bárust mér þessi dásamlegu tíðindi: „Þú 
hefur verið skipaður sem sjóliðsforingi í varaliði sjóhers 
Bandaríkjanna.“ 

Stoltur sýndi ég Frances, eiginkonu minn bréfið og 
sagði: „Mér tókst það! „Mér tókst það!“ Hún tók utan um 
mig og sagði: „Þú hefur lagt svo mikið á þig til að þetta 
geti orðið.“ 

Þá gerðist nokkuð. Ég var kallaður sem ráðgjafi í 
forsætisráði deildar minnar. Fundur biskupsráðsins var 
sama kvöldið og heræfingatíminn minn. Ég vissi að 
þetta tvennt fór afleitlega saman. Ég vissi að ég gæti 
ekki bæði sinnt skyldum mínum í varaliði sjóhersins og 
í biskupsráðinu. Hvað bar mér að gera? Ég varð að taka 
ákvörðun.

Ég baðst fyrir varðandi þetta. Að því loknu fór ég 
til mannsins sem var stikuforseti minn þegar ég var 
dreng ur, öldungs Harolds B. Lee (1899–1973), sem þá 
var í Tólfpostulasveitinni. Ég settist niður við borðið á 
móti honum. Ég sagði honum frá því hve mikils ég mat 
stöðuna. Ég sýndi honum í raun bréfið þar sem mér var 
tilkynnt um stöðuveitinguna.

Eftir að hafa íhugað málið um stund, sagði hann: „Þetta 
er það sem þú ættir að gera, bróðir Monson. Þú skalt 
skrifa sjóhersnefndinni bréf og segja þeim frá því að þú 
getir ekki þegið stöðu sjóliðsforingja í varaliði sjóhers 
Bandaríkjanna, vegna köllunar þinnar í biskupsráðinu.“ 

Hjartað brast. Hann bætti við: „Skrifaðu síðan liðsfor
ingja Tólfta umdæmis sjóhersins í San Francisco og  
greindu honum frá því að þú viljir hætta í varaliðinu.“ 

Ég sagði: „Öldungur Lee, þú ert ekki kunnugur hernum. 
Þeir munu auðvitað ekki veita mér stöðuna, ef ég hafna 
henni, en Tólfta umdæmi sjóhersins mun ekki leysa mig 
af. Kóreustríð er í aðsigi og millistjórnandi í hernum verður 
örugglega kvaddur þangað til skyldustarfa. Ef ég verð 
kvaddur til að fara aftur, vil ég heldur vera sjóliðsforingi, 
en það verð ég ekki ef ég hafna þessari stöðuveitingu. Ertu 
viss um að þessi leiðsögn sé mér fyrir bestu?“ 

Öldungur Lee setti hönd sína á öxl mína og föðurlega 
sagði hann: „Bróðir Monson, sýndu meiri trú. Herinn er 
ekki ætlaður þér.“ 

Ég fór heim. Ég setti tárvott bréfið með stöðuveitingunni 
í umslagið, ásamt meðfylgjandi bréfi og afþakkaði stöðuna. 
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Fylgja spámönnunum

Thomas S. Monson forseti
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Ég skrifaði síðan bréf til Tólfta umdæmisins og fór fram á 
lausn úr varaliðinu.

Lausnarbréf mitt úr varaliðinu var meðal þeirra síðustu 
sem tekin voru fyrir áður en Kóreustríðið braust út. 
Aðalstöðvar míns herflokks voru settar í viðbragsstöðu. Sex 
vikum eftir að ég var kallaður sem ráðgjafi í biskupsráði, 
var ég kallaður sem biskup deildar minnar.

Ég væri ekki í þessari stöðu í kirkjunni nú, hefði ég ekki 
farið eftir leiðsögn spámanns, hefði ég ekki beðist fyrir 
vegna þeirrar ákvörðunar, hefði ég ekki farið eftir mikil
vægum sannleika: Mönnum virðist viska Guðs oft vera 
heimska.1 Mikilvægasta einstaka lexían sem við getum lært 
í jarðlífinu, er að þegar Guð talar og börn hans hlýða, eru 
þau ætíð að gera hið rétta.

Sagt er að dyr sögunnar snúist á litlum hjörum, og svo 
gerir líka líf manna. Ákvarðanir marka örlögin. Við erum 
þó ekki skilin eftir hjálparvana í ákvörðunum okkar.

Ef þið viljið sjá ljós himins, ef þið viljið finna innblástur 
almáttugs Guðs, ef þið viljið hafa þá tilfinningu hið innra 
að himneskur faðir leiði ykkur, fylgið þá spámönnum 
Guðs. Þegar þið fylgið spámönnunum, eruð þið á öruggu 
svæði.

HEIMILDIR
1. Sjá 1 Kon 2:14.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Það eru ekki margir meðlimir kirkjunnar sem fá 
leiðsögn undir fjögur augu frá postula, líkt og í tilfelli 
Monsons forseta. Við getum samt notið blessana með 
því að lifa eftir kenningum spámanna og postula. 
Íhugið að lesa ræður Monsons forseta frá síðustu aðal-
ráðstefnu (munið líka eftir upphafs- og lokaræðu hans). 

Gætið að ákveðinni leiðsögn eða boði um aðgerðir. Þið 
getið rætt um það sem þið lærið með þeim sem þið 
heimsækið og íhugað hvernig hagnýta má leiðsögn 
Monsons forseta.

ÆSKUFÓLK
Leiðsögn við erfiðar ákvarðanir

Henry B. Eyring forseti, annar ráðgjafi í Æðsta 
forsætisráðinu, sagði frá tilviki þar sem hann fylgdi 

spámannlegri leiðsögn. Á einni aðalráðstefnu hvatti 
Ezra Taft Benson forseti (1899–1994) meðlimina til að 
losa sig undan fjárskuldbindingum – einkum veðsettum 
skuldum.

Eyring forseti sagði. „Ég snéri mér að eiginkonu minn 
eftir samkomuna og spurði: ‚Gætum við á einhvern 
hátt gert þetta?’ Við sáum það ekki þegar í stað.“ Þetta 
kvöld varð honum hugsað um eign sem þeim hafði ekki 
tekist að selja árum saman. „Við treystum Guði og . . . 
leiðsögn þjóns hans, svo við ákváðum að hringja. . . . 
Mér var svarað með því, sem allt til þessa dags, hefur 
aukið traust mitt á Guði og þjónum hans.“ Einmitt þann 
dag hafði maður nokkur gert tilboð í eign Eyrings-
hjónanna og boðið upphæð sem var örlítið hærri en 
veðskuld þeirra. Eyring-hjónin urðu brátt skuldlaus (sjá 
„Trust in God, Then Go and Do,“ Líahóna, nóv. 2010, 
72–73).

Þið þurfið kannski ekki að greiða veðskuldir, en 
spámannleg leiðsögn getur hjálpað ykkur við erfiðar 
ákvarðanir varðandi atvinnu, menntun, trúboð 
og stefnumót. Ræðið við fjölskyldu ykkar eða vini 
um það hvernig þið getið fylgt spámanninum við 
ákvarðanatökur.
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Trú, fjölskylda, líkn

Þetta er hluti boðskapar 
heimsóknarkennslu sem fjallar um 
eiginleika frelsarans.

Þegar við fylgjum fordæmi Jesú 
Krists um hlýðni, mun það 

efla trú okkar á hann. „Er nokkur 
furða,“ sagði öldungur Jeffery R. 
Holland, í Tólfpostulasveitinni, 
„að Kristur kýs framar öllu, að 
auðkenna sig út frá föður sínum 
– að hann elskaði hann og hlýddi 
honum og beygði sig undir vilja 
hans, líkt og sá trúfasti sonur sem 
hann var?“ . . . Hlýðni er mikilvæg
asta lögmál himins.“ 1

Ritningarnar kenna: „Að þegar 
við öðlumst einhverja blessun frá 
Guði, þá er það fyrir hlýðni við það 
lögmál, sem sú blessun er bundin“ 
(K&S 130:21). Okkar andlegi vöxtur 
á sér stað þegar við nálgumst Guð 
með því að hlýða honum og virkja 
kraft friðþægingar frelsarans í lífi 
okkar.

„Þegar við erum hlýðin reglum 
og boðorðum fagnaðarerindis Jesú 
Krists,“ sagði öldungur D. Todd 
Christofferson, í Tólfpostulasveitinni, 
„munum við njóta stöðugra 

Eiginleikar Jesú Krists:  
Hinn hlýðni sonur

blessana, sem Guð hefur lofað í sátt
mála sínum við okkur.“ Þær bless
anir veita okkur allt sem við þurfum 
til að hafa áhrif, en ekki aðeins að 
verða fyrir áhrifum í lífi okkar. . . . 
Hlýðni gerir okkur kleift að hafa 
betri stjórn á lífi okkar, betri aðstöðu 
til að koma og fara, til að starfa og 
skapa.“ 2

Viðbótarritningargreinar
Lúk 22:41–46; Kenning og sáttmálar 
82:10; 93:28

Úr ritningunum
„Er hægt að gefa öðrum 

þann andlega styrk sem hlýst af 
stöðugri hlýðni við boðorðin?“ 
spurði öldungur David A. Bednar, 
í Tólfpostulasveitinni. „Svarið er 
augljóslega . . . nei.“ 3

Dæmisagan um meyjarnar tíu er 
dæmigerð fyrir þá reglu. Allar meyj
arnar tóku lampa með sér og „fóru 
til móts við brúðgumann,“ en aðeins 
fimm þeirra voru nægilega hyggnar 
til að hafa með sér olíu á lampana. 
Hinar fimm voru fávísar, því þær 
„höfðu ekki olíu með sér.“

Hrópið kvað við um miðnætti: 
„Sjá, brúðguminn kemur, farið til 
móts við hann.“ Allar meyjarnar 
tóku lampana sína, en þær fávísu 
höfðu enga olíu. Þær sögðu þá 
við hyggnu meyjarnar: „Gefið oss 
af olíu yðar, það er að slokkna á 
lömpum vorum.“

Þær hyggnu svöruðu: „Nei, 
hún nægir aldrei handa öllum. 
Farið heldur . . . og kaupið handa 
yður.“ Meðan fávísu meyjarnar 
voru í burtu, kom brúðguminn 
og hyggnu meyjarnar fóru með 
honum og „dyrum var lokað“

(Matt 25:1–13).
HEIMILDIR
1. Jeffrey R. Holland, „The Will of the Father 

in All Things“ (Brigham Young University 
devotional, 17. jan. 1989), 4, speeches. byu. 
edu.

2. D. Todd Christofferson, „The Power of 
Covenants,“ Líahóna, maí 2009, 21.

3. David A. Bednar, „Converted unto the 
Lord,” Líahóna, nóv. 2012, 109.
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Til hugleiðingar

Getið þið nefnt einhver dæmi um 
hlýðni í ritningunum?

Kynnið ykkur efnið sem hér er, í bænaranda og leitið að því sem miðla á. Hvernig  
getur skilningur á lífi og starfi frelsarans aukið trú ykkar á hann og blessað þær 
konur sem þið vakið yfir með heimsóknarkennslu? Frekari upplýsingar má finna á 
reliefsociety. lds. org.


