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Það er tvennt ólíkt að hljóta vitnisburð um sann
leika og að upplifa sanna trúarumbreytingu. Til að 
mynda þá bar hinn mikli postuli, Pétur, frelsaranum 

vitni um að hann vissi að Jesús væri sonur Guðs.
„[ Jesús] spyr: En þér, hvern segið þér mig vera?
Símon Pétur svarar: Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs.
„Þá segir Jesús við hann: Sæll ert þú, Símon Jónasson! 

Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir 
minn á himnum“ (Matt 16:15–17).

Síðar, í samskiptum sínum við Pétur, veitti Drottinn 
honum og okkur leiðsögn um að snúast sannlega til trúar 
og auka við þá trú alla okkar ævi. Jesús orðaði það svo: 
„Styrk þú bræður þína, þegar þú ert snúinn við“ (Lúk 
22:32).

Jesús kenndi Pétri að mikil breyting þyrfti að eiga  
sér stað, umfram að eiga vitnisburð, til að geta hugsað, 
liðið og breytt eins og sannlega viðsnúinn lærisveinn Jesú 
Krists. Það er sú mikla breyting sem við öll keppum að. 
Þegar við svo höfum fundið fyrir þessari breytingu, þarf 
hún að viðhaldast allt til loka okkar jarðnesku prófraunar 
(sjá Al 5:13–14).

Við vitum af eigin reynslu og með því að læra af öðrum, 
að ekki nægir að hljóta nokkrar sterkar andlegar upp
lifanir. Pétur neitaði að þekkja frelsarann, jafnvel eftir að 
hann hafði hlotið vitni andans um að Jesús væri Kristur. 
Vitnin þrjú að Mormónsbók hlutu sterkan vitnisburð um 

að Mormónsbók væri orð Guðs en samt létu þeir bregðast 
að styðja Joseph Smith sem spámann kirkju Drottins.

Við þurfum að upplifa þá hjartans breytingu, sem lýst 
er í Bók Alma: „Og allir boðuðu þeir fólkinu það sama — 
að þeir hefðu umbreyst í hjarta og vildu ekkert illt gjöra 
framar“ (Alma 19:33; sjá einnig Mósía 5:2).

Drottinn kenndi, að þegar við höfum sannlega snúist 
til trúar á fagnaðarerindi hans, muni hjarta okkar snúa 
frá eigingjörnum hugðarefnum og að þjónustu, að hvetja 
aðra, er þeir keppa að eilífu lífi. Við getum beðist fyrir og 
starfað í trú, til að upplifa þá trúarumbreytingu, og verða 
ný sköpun fyrir tilverknað friðþægingar Jesú Krists.

Við getum byrjað á því að biðja um trú til að iðrast  
af eigingirni og þá gjöf að elska aðra meira en sjálfan sig.  
Við getum beðið um kraft til að láta af drambi og öfund.

Bænin verður líka lykilatriði í að hljóta þá gjöf að hafa 
unun af orði Guðs og að hljóta ást Krists (sjá Moró 7:47–48). 
Þetta tvennt fer saman. Þegar við lesum og ígrundum orð 
Guðs og biðjum vegna þess, mun það fara að verða okkur 
unun. Drottinn mun hafa þannig áhrif á hjarta okkar. Þegar 
við upplifum þá elsku, munum við fara að elska Drottin 
stöðugt meira. Þannig munum við fara að elska aðra, eins 
og nauðsyn er, til að efla þá sem Guð setur á veg okkar.

Við getum til að mynda beðið þess að við fáum  
borið kennsl á þá sem Drottinn vill að taki á móti kennslu 
trúboðanna. Fastatrúboðar geta beðið í trú um að geta vitað 
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með andanum hvað best er að kenna og vitna um. Þeir 
geta beðið þess í trú að Drottinn láti þá finna fyrir elsku 
hans til allra sem verða á vegi þeirra. Trúboðarnir munu 
ekki leiða alla sem þeir hitta ofan í skírnarvatnið og að gjöf 
heilags anda. Þeir geta samt verið í samfélagi við heilagan 
anda. Með eigin þjónustu og hjálp heilags anda, munu 
trúboðar smám saman upplifa breytingu í hjarta sínu. 

Sú breyting endurnýjast stöðugt, er þeir og við kepp um 
að því alla ævi að starfa í trú, til að styrkja aðra með 
fagnaðarerindi Jesú Krists. Trúarumbreyting er ekki einn 
einstæður atburður eða nokkuð sem aðeins varir eina 
árstíð, heldur áframhaldandi ferli. Lífið getur orðið stöðugt 
bjartara þar til hinn fullkomna dag, er við lítum frelsarann 
og sjáum að við erum honum lík. Drottinn lýsti ferðinni 
þannig: „Það, sem er frá Guði, er ljós. Og sá, sem veitir 
ljósinu viðtöku og er staðfastur í Guði, öðlast meira ljós. 
Og það ljós verður skærara og skærara þar til hinn full
komna dag“ (K&S 50:24).

Ég lofa ykkur því að þetta er okkur öllum mögulegt.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Öldungur David A. Bednar, í Tólfpostulasveitinni, 
notaði „dæmisögu um súrsaðar gúrkur,“ til að kenna  
að slík trúarumbreyting sé áframhaldandi ferli, fremur 
en einn viðburður: „Orð á orð ofan og setning á setning 
ofan, smám saman og næstum ómerkjanlega, munu 
hugsanir okkar, orð og verk samræmast vilja Guðs“ („Ye 
Must Be Born Again,“ Liahona, maí 2007, 19). Íhugið að 
segja þeim sem þið kennið frá dæmisögunni um súrsuðu 
gúrkurnar. Hvað getum við gert til að sækja ætíð fram 
í hinu hæga ferli umbreytingar, sem bæði Eyring forseti 
og öldungur Bednar ræddu um?

ÆSKUFÓLK
Breyting hjarta míns
Dante Bairado

Þegar ég fyrst lærði um hið endurreista fagnaðar
erindi Jesú Krists, fann ég andann bera vitni um 

sannleika þess. Með bæn varð vitnisburður minn jafnvel 
enn sterkari og ég ákvað að láta skírast.

Stuttu eftir að ég skírðist, tók fólkið í deildinni minni 
að spyrja mig að því hvernig mér litist á að þjóna í 
trúboði. Svo ég sé fyllilega einlægur, þá vissi ég ekki 
hvað segja skyldi. Sú hugsun að fara frá fjölskyldu minni 
og bíða með skólann virtist afleit.

Ég tók síðan dag einn að hugsa um mína trúarlegu 
umbreytingu. Ég man eftir því að trúboðarnir sem 
kenndu no hyp mér svöruðu spurningum mínum af 
þolinmæði og hjálpuðu mér að skilja fagnaðarerindið. 
Mér varð ljóst að án hjálpar þeirra hefði ég aldrei 
uppgötvað hina sönnu kirkju. Um leið og mér varð það 
ljóst, tók ég að þrá í hjarta mínu að þjóna. Ég fann að 
andinn hvatti mig til að þjóna í fastatrúboði.

Ég veit að trúboðsstarfið er verk okkar himneska  
föður og að við getum hjálpað til við að leiða sálir  
til dásamlegrar þekkingar á hinu endurreista 
fagnaðarerindi. 
Höfundur býr í Fortaleza, Brasilíu.

BÖRN
Látið vitnisburð ykkar ljóma skært

Að hljóta vitnisburð, er líkt og að viðhalda bálkesti. 
Á sama hátt og við verðum að bæta viði á eldinn 

til að hann logi, þá verðum við að biðjast fyrir, iðrast, 
þjóna öðrum, læra ritningarnar og halda boðorðin, til 
að viðhalda birtu hans.

Lesið allar neðangreindar ritningargreinarnar, til  
að læra meira um hvernig viðhalda á vitnisburði ykkar. 
Teiknið eld með fimm stórum logum. Litið hvern loga 
fyrir hverja ritningargrein sem þið lesið. Því fleiri ritn
ingargreinar sem þið lesið, því bjartari verður eldurinn — 
og vitnisburður ykkar!
Mósía 2:17
Alma 5:46
Alma 32:27
3. Nefí 15:10
Jóhannes 5:39
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Þetta er hluti boðskapar 
heimsóknarkennslu sem fjallar um 
eiginleika frelsarans.

Aðeins frelsari okkar, Jesús 
Kristur, var þess megnugur  

að framkvæma friðþægingu fyrir 
allt mannkyn. „Jesús Kristur, hið 
flekklausa lamb, lagði sig sjálfan 
fúslega á fórnaraltarið og greiddi 
gjaldið fyrir syndir okkar,“ sagði 
Dieter F. Uchtdorf forseti, annar 
ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu.1 Að 
skilja að Jesús Kristur hafi verið án 
syndar, getur eflt trú okkar á hann 
og hjálp að okkur að halda stöðugt 
boðorð hans, iðrast og verða hrein.

„Jesús var . . . vera, gerð af 
holdi og anda, en lét ekki undan 
freistingu (sjá Mósía 15:5),“ sagði 
öldungur D. Todd Christofferson, 
í Tólfpostulasveitinni. „Við getum 
komið til hans, . . . því hann skilur 
okkur. Hann skilur baráttuna og líka 
hvernig við fáum sigrað hana. . . . 

. . . Kraftur friðþægingar hans 
megnar að afmá áhrif syndar í 
okkur. Þegar við iðrumst, mun 

Eiginleikar Jesú Krists: Syndlaus

friðþæging og náð hans réttlæta og 
hreinsa okkur (sjá 3 Ne 27:16–20). 
Það er eins og við hefðum ekki látið 
undan og gefið okkur freistingunni 
á vald.

Þegar við reynum dag fyrir dag 
og viku fyrir viku að feta veg Krists, 
nær andi okkar smám saman yfir
höndinni, baráttunni hið innra tekur 
að linna og freistingar hætta að 
angra okkur.“ 2

Viðbótarritningargreinar
Matt 5:48; Jóh 8:7; Hebr 4:15; 
2 Ne 2:5–6

Úr ritningunum
Frelsarinn greiddi gjaldið fyrir 

syndir okkar, sem sonur Guðs, með 
syndlausu lífi, þjáningum sínum og 
úthellingu blóðs í Getsemane, dauða 
sínum á krossinum og upprisu sinni 
frá dauðum. Við getum iðrast synda 
okkar og orðið hrein að nýju fyrir 
friðþægingu Jesú Krists.

Benjamín konungur sagði fólki 
sínu frá friðþægingunni og spurði 

síðan hvort það tryði orðum hans. 
„Allir hrópuðu einum rómi og 
sögðu: . . . [Andinn] . . . hefur valdið 
svo mikilli breytingu á okkur, eða 
í hjörtum okkar, að við hneigjumst 
ekki lengur til illra verka, heldur 
stöðugt til góðra verka. . . .

Og við erum fúsir að gjöra sátt
mála við Guð okkar um að gjöra 
hans vilja og hlýða öllum [hans] 
boðorðum“ (Mósía 5:1–2, 5).

Við getum líka upplifað „mikla 
breytingu,“ eins og fólk Benjamíns 
konungs gerði, sem [hneigðist] ekki 
lengur til illra verka, heldur stöðugt 
til góðra verka“ (Mósía 5:2).
HEIMILDIR
1. Dieter F. Uchtdorf, „You Can Do It Now!“ 

Líahóna, nóv. 2013, 56.
2. D. Todd Christofferson, „That They May Be 

One in Us,“ Líahóna, nóv. 2002, 71.
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Til hugleiðingar

Hver er munurinn á því að vera 
hreinn og fullkominn?

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 sem þið vakið 
yfir með heimsóknarkennslu? Frekari upplýsingar má finna á reliefsociety. lds. org. 

Trú, fjölskylda, líkn




