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Kæru bræður og systur, hve 
dásamlegt það er að vera meðal 
ykkar aftur. Eins og þið vitið þá 

gerðust þeir sorglegu atburðir, síðan 
við komum síðast saman í apríl, að 
við misstum þrjá af okkar ástkæru 
postulum: Boyd K. Packer forseta, 
öldung L. Tom Perry og öldung 
Richard G. Scott. Þeir eru farnir til 
sinna himnesku heimkynna. Þeirra 
er saknað. Hve þakklát við erum fyrir 
hið kristilega kærleiksfordæmi þeirra 
og þær innblásnu kenningar sem þeir 
færðu okkur.

Við bjóðum hjartanlega velkomna 
okkar nýjustu postula, þá öldung 
Ronald A. Rasband, öldung Gary E. 
Stevenson og öldung Dale G. Renlund. 
Þetta eru menn sem hafa helgaði sig 
verki Drottins. Þeir eru afar hæfir til að 
fylla þær stöður sem þeir hafa verið 
kallaðir í.

Nýverið, er ég hef lesið og 
ígrundað ritningarnar, hafa einkum 
tvö vers dvalið í huga mínum. Bæði 
eru þau okkur kunnug. Hið fyrra er 
úr fjallræðunni. „Þannig lýsi ljós yðar 
meðal mannanna, að þeir sjái góð 
verk yðar og vegsami föður yðar, sem 
er á himnum.“ 1 Síðara versið kom 
upp í hug minn þegar ég ígrundaði 

merkingu hins fyrra. Það er í bréfi 
Páls til Tímoteusar: „Ver fyrirmynd 
trúaðra, í orði, í hegðun, í kærleika,  
[í anda], í trú, í hreinleika.“ 2

Ég held að síðara versið kenni að 
miklu leyti hvernig við getum uppfyllt 
hið fyrra. Við verðum fyrirmynd 
trúaðra með því að lifa eftir fagnað-
arerindi Jesú Krists, í orði, í hegðun, 
í kærleika, í anda, í trú og í hreinleika. 
Þegar við gerum það, mun ljós okkar 
lýsa svo aðrir fái séð það.

Sérhvert okkar kom til jarðar með 
ljós Krists að gjöf. Þegar við fylgjum 
fordæmi frelsarans og lifum líkt og 
hann gerði og kenndi, mun það ljós 
loga hið innra og lýsa öðrum veginn.

Páll postuli tilgreinir [sex] eigin-
leika hins trúaða, sem gerir ljósi okkar 
kleift að skína. Við skulum skoða 
hvern þeirra.

Ég ræði um fyrstu tvo eiginleikana 
saman – að vera fyrirmynd í orði og 
í hegðun. Orðin sem við notum geta 
uppörvað og innblásið eða skaðað og 
vanvirt. Nú á dögum er svo mikið af 
guðlasti, að við heyrum það næstum 
hvert sem við snúum okkur. Það er 
erfitt að komast undan því að heyra 
nöfn Guðdómsins notuð af léttúð 
og kæruleysi. Grófyrði virðast nú 

Thomas S. Monson forseti

einkenna sjónvarpsþætti, kvikmyndir, 
bækur og tónlist. Fólk lætur ærumeið-
andi og reiðilegar athugasemdir falla 
um hvert annað. Við skulum tala af 
kærleika og virðingu við aðra, nota 
fágað mál og forðast orð og ábend-
ingar sem særa eða móðga. Megum 
við fylgja fordæmi frelsarans, sem 
talaði af umburðarlyndi og góðvild 
í allri sinni þjónustu.

Næst bendir Páll á kærleikann, 
sem skilgreindur hefur verið sem „hin 
hreina ást Krists.“ 3 Ég er viss um að 
innan okkar áhrifasvæðis má finna 
einhverja sem eru einmana, sjúkir 
eða fylltir vonleysi. Við getum liðsinnt 
þeim og lyft anda þeirra. Frelsarinn 
vakti vonlitlum von og veitti veikburða 
styrk. Hann læknaði sjúka, veitti löm-
uðum mátt, blindum sýn og daufum 
heyrn. Hann reisti jafnvel hina dánu 
aftur til lífsins. Í þjónustutíð sinni lið-
sinnti hann nauðstöddum af kærleika. 
Ef við fylgjum fordæmi hans, munum 
við blessa aðra og líka okkur sjálf.

Næst ber okkur að vera fyrirmynd 
í anda. Fyrir mig hefur það þá merk-
ingu að við fyllum líf okkar af góðvild, 
þakklæti, fyrirgefningu og gæsku. 
Þessir eiginleikar munu veita okkur 
anda sem mun snerta þá sem um-
hverfis eru. Mér hefur gefist það tæki-
færi í áranna rás að eiga samskipti við 
ótal einstaklinga, sem búa yfir slíkum 
anda. Við upplifum sérstakar tilfinn-
ingar þegar við erum í návist þeirra, 
sem laða okkur að þeim og vekja 
okkur löngun til að fylgja fordæmi 
þeirra. Þeir skína ljósi Krists og hjálpa 
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Ver fyrirmynd og ljós
Þegar við fylgjum fordæmi frelsarans, getum við orðið ljós í lífi annarra.
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okkur að finna elsku hans til okkar.
Ég ætla að segja ykkur frá atviki 

sem gerðist fyrir mörgum árum, til að 
útskýra hvernig aðrir fá séð ljós hreins 
og kærleiksríks anda.

Á þessum tíma áttu leiðtogar kirkj-
unnar fund með embættismönnum 
í Jerúsalem, við gerð lóðarsamnings, 
þar sem til stóð að byggja Jerúsal-
emmiðstöð kirkjunnar Til að fá leyfið, 
þá varð kirkjan að samþykkja að ekki 
yrði staðið að neinu trúboði af hendi 
þeirra meðlima sem yrðu í miðstöð-
inni. Eftir samningsgerðina, sagði 
einn hinna ísraelsku embættismanna, 
sem var vel kunnugur kirkjunni og 
meðlimum hennar, að hann væri viss 
um að kirkjan mundi virða ákvæðið 
um að standa ekki að trúboði. „En,“ 
sagði hann, og vísaði til nemendanna 
sem þar yrðu, „hvað getum við gert 
varðandi ljósið sem frá þeim ljómar?“ 4 
Megi það ljós ætíð ljóma innra með 
okkur, svo aðrir sjái og meti það.

Að vera fyrirmynd trúaðra, merkir 
að við verðum að setja traust okkar 
á Drottin og orð hans. Það merkir 
að við eigum og ræktum þá trú sem 
mun leiða hugsanir okkar og verk. 
Trú okkar á Drottin Jesú Krist og okkar 
himneska föður, mun hafa áhrif á allar 
okkar athafnir. Staðföst trú verður 
okkar lífsins akkeri, mitt í ringulreið 
okkar tíma, er við heyjum baráttu við 
samviskuna og tökumst á við væringar 
hins daglega lífs. Hafið í huga að trú 
og efasemdir geta ekki verið samtímis 
í huga okkar, því annað hvort mun 
leysa hitt af hendi. Ég undirstrika það 
sem stöðugt hefur verið endurtekið 
— að okkur er nauðsynlegt að lesa 
og ígrunda ritningarnar, til að viðhalda 
nægilegri trú. Að eiga samskipti við 
himneskan föður í bæn er nauðsynlegt. 
Við megum ekki vanrækja þetta, því 
óvinurinn og fylgjendur hans reyna 
linnulaust að finna bresti í alvæpni 
okkar, veikleika í trúfesti okkar. Drott-
inn sagði: „Biðjið ávallt og trúið, og allt 
mun vinna saman að velfarnaði yðar.“ 5

Loks ber okkur að vera hrein, hvað 
varðar líkama, anda og huga. Við 

vitum að líkami okkar er musteri, sem 
meðhöndla ætti af lotningu og virð-
ingu. Hugur okkar ætti að vera fullur 
af upplyftandi og göfugum hugsunum 
og fjarri því sem mengar hann. Við 
verðum að vera verðug til þess að 
njóta stöðugs samfélags við heilagan 
anda. Bræður og systur, hreinleiki 
mun færa okkur hugarró og gera 
okkur hæf til að hljóta fyrirheit frels-
arans. Hann sagði: „Sælir eru hjarta-
hreinir, því að þeir munu Guð sjá.“ 6

Þegar við sannreynum að við erum 
fyrirmynd trúaðra, í orði, í hegðun, í 
kærleika, í anda, í trú og í hreinleika, 
munum við verða hæf til að vera 
heiminum ljós.

Ég segi við ykkur öll, einkum 
þó unga fólkið, að því lengra sem 
heimurinn hverfur frá þeim reglum 
og leiðbeiningum sem okkar kær-
leiksríki himneski faðir hefur gefið 
okkur, því hærra munum við standa 
upp úr mannþrönginni, því við erum 
öðruvísi. Við munum standa upp úr, 
því við klæðum okkur siðsamlega. 
Við verðum öðruvísi, því við guð-
löstum ekki og neytum ekki efna 
sem eru skaðleg líkama okkar. Við 
verðum öðruvísi, því við forðumst 
óviðeigandi kímni og vansæmandi at-
hugasemdir. Við verðum öðruvísi, því 
við veljum að fylla ekki huga okkar 
af fjölmiðla efni sem er lítilmótlegt, 
niðurlægjandi og hrekur andann frá 
sjálfum okkur og heimilum okkar. 
Við munum vissulega standa upp úr 
í siðferðisvali okkar – vali sem byggir 
á reglum og stöðlum fagnaðarerindis-
ins. Það sem gerir okkur öðruvísi en 
flesta aðra í heiminum, veitir okkur 
líka ljósið og andann sem lýsa í stöð-
ugt myrkari heimi.

Oft er erfitt að vera öðruvísi og 
standa einn upp úr í mannfjölda. Það 
er eðlilegt að hafa áhyggjur af því 
hvað aðrir kunna að hugsa eða segja. 
Þessi orð í Sálmunum eru hughreyst-
andi: „Drottinn er ljós mitt og fulltingi, 
hvern ætti ég að óttast? Drottinn 
er vígi lífs míns, hvern ætti ég að 
hræðast?“ 7 Þegar við höfum Krist að 

leiðtoga lífs okkar, munu hugrekki og 
fullvissa koma í stað ótta.

Lífið er engu okkar fullkomið og 
stundum verða raunir okkar og erfið-
leikar svo yfirþyrmandi að ljós okkar 
dofnar. Við getum þó, með hjálp frá 
himneskum föður, ásamt stuðningi 
annarra, tendrað ljósið aftur, svo það 
lýsi okkur og öðrum í neyð.

Til frekari skýringar miðla ég ykkur 
hjartnæmum texta eftirlætis ljóðs, sem 
ég las fyrir mörgum árum:

Ókunnugum mætti um nótt.
Á lampa hans logaði lítil týra.
Ég brást við skjótt og honum veitti
af ljósloga míns lampa.

Stormur síðar skall þar á
og skók þá jörðu til og frá.
Er vindinn lægði eftir stund,
loginn minn var brunninn út.

Hinn ókunnuga að þá bar–
með loga undur skæran.
Þráða ljósið ljáði mér
og tendraði minn lampa! 8

Bræður mínir og systur, við höfum 
tækifæri til að lýsa hvert öðru dag 
hvern, hverjar sem aðstæður okkar 
eru. Þegar við fylgjum fordæmi frelsar-
ans, getum við orðið ljós í lífi annarra, 
hvort heldur það er eigin fjölskylda og 
vinir, samstarfsfólk, aðeins kunningjar 
eða algjörlega ókunnugir.

Við sérhvert ykkar segi ég að þú 
ert sonur eða dóttir okkar himneska 
föður. Þið komuð úr návist hans, til að 
lifa á jörðu um hríð, til að endurspegla 
kærleika og kenningar frelsarans og 
láta, hugrökk, ljós ykkar skína meðal 
allra. Þegar sá tími á jörðu, á enda er, 
og þið hafið gert ykkar hlut, munuð 
þið hljóta hina dýrðlegu blessun að 
dvelja um eilífð hjá honum.

Hve hughreystandi eru þessi orð 
frelsarans: „Ég er ljós heimsins. Sá 
sem fylgir mér, mun ekki ganga í 
myrkri, heldur hafa ljós lífsins.“ 9 
Um hann vitna ég. Hann er frelsari 
og lausnari okkar og málsvari hjá 
föðurnum. Hann er fyrirmynd okkar 
styrkur. Hann er „ljósið sem skín í 



3

myrkrinu.“ 10 Ég bið þess að sérhvert 
ykkar, sem til mín heyrir, megi ein-
setja sér að fylgja honum, og verða 
þannig heiminum ljós, í hans heilaga 
nafni, já, Drottins Jesú Krists, amen.
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Kennsla fyrir okkar tíma
Frá nóvember 2015 til og með apríl 2016 ætti kennsluefni fjórða sunnudags 

fyrir Melkísedeksprestdæmi og Líknarfélag að byggjast á einni eða fleiri 
ræðum sem fluttar voru á aðalráðstefnu í október 2015. Í apríl 2016 má velja 
ræður hvort heldur frá aðalráðstefnu apríl-  eða októbermánaðar 2015. Stikufor-
setar og umdæmisforsetar ættu að velja hvaða ræður skal kenna á sínu svæði, 
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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Kæru systkin, ég er þakklátur fyrir 
að vera meðal ykkar á þessum 
hvíldardegi á aðalráðstefnu 

kirkju Drottins. Ég hef fundið, líkt og 
þið, andann, heilagan anda, bera vitni 
um sannleika þeirra orða sem hér 
hafa verið töluð og sungin.

Í dag ætla ég að auka þrá ykkar 
og þrótt til að virkja þá gjöf sem þið 
hlutuð eftir skírn ykkar. Við staðfest-
ingu okkar voru þessi orð sögð: „Með-
tak hinn heilaga anda.“ 1 Frá þeirri 
stundu breytist líf okkar varanlega.

Við getum notið þeirrar blessunar 
að hafa andann með okkur, ef við 
lifum verðuglega, ekki aðeins öðru 
hverju, líkt og við þessa dásamlegu 
upplifun, heldur alltaf. Þið vitið 
af orðum sakramentisbænarinnar 
hvernig það loforð er uppfyllt: Ó 
Guð, eilífi faðir. Í nafni sonar þíns, 
Jesú Krists, biðjum vér þig að blessa 
og helga þetta brauð fyrir sálir allra, 
er þess neyta; að þau neyti þess til 
minningar um líkama sonar þíns 
og vitni fyrir þér, ó Guð, eilífi faðir, 
að þau séu fús til að taka á sig nafn 
sonar þíns og hafa hann ávallt í huga 
og halda boðorð hans, sem hann 
hefur gefið þeim.“

Síðan er það hið dýrðlega loforð: 
„Svo að andi hans sé ætíð með þeim“ 
(K&S 20:77; skáletrað hér).

Að hafa anda hans ætíð með 
okkur, er að njóta leiðsagnar og 
handleiðslu heilags anda í okkar dag-
lega lífi. Andinn getur til að mynda 
aðvarað og hvatt okkur til að standast 
freistingar hins illa.

Ef ekki væri fyrir aðra ástæðu en 
þessa einu, þá gerir þetta okkur kleift 
að skilja hvers vegna þjónar Drottins 
reyna að auka þrá okkar til að tilbiðja 
Guð á sakramentissamkomum. Ef við 
meðtökum sakramentið í trú, mun 
heilagur andi geta verndað okkur og 
þau sem við elskum, gegn freistingum, 
sem koma oftar og í auknum mæli.

Samfélagið við heilagan anda gerir 
hið góða meira aðlaðandi og freistingar 
síður spennandi. Þessi ástæða, út af 
fyrir sig, ætti að nægja til að gera okkur 
staðráðnari í því að verða verðug þess 
að andinn sé ætíð með okkur.

Rétt eins og andinn styrkir okkur 
gegn hinu illa, þá gerir hann okkur 
líka kleift að greina á milli sannleika 
og lygi. Sá sannleikur sem mestu 
skiptir er staðfestur með opinberun 
frá Guði. Okkar mannlega rökfærsla 

og líkamleg skilningarvit duga 
skammt. Við lifum á tíma þar sem 
jafnvel hinir skörpustu eiga erfitt 
með að greina á milli sannleika og 
snjallra blekkinga.

Drottinn kenndi Tómasi, postula 
sínum, sem vildi áþreifanlega sönnun 
fyrir upprisu frelsarans, með því að 
snerta sár hans, að opinberun væri 
traustari sönnun: „Jesús segir við 
hann: Þú trúir, af því þú hefur séð 
mig. Sælir eru þeir, sem hafa ekki séð 
og trúa þó“ ( Jóh 20:29).

Sá sannleikur sem markar leiðina 
heim til Guðs, er staðfestur af heil-
ögum anda. Við getum ekki farið í 
lundinn til að sjá föðurinn og soninn 
tala við hinn unga Joseph Smith. 
Engin efnislega sönnun eða mann-
leg rökfærsla megnar að staðfesta að 
Elía hafi komið, eins og lofað var, til 
að afhenda þá prestdæmislykla sem 
Thomas S. Monson, hinn lifandi spá-
maður hefur og notar nú.

Staðfesting á sannleika berst þeim 
syni eða dóttur Guðs, sem hefur gert 
tilkall til þess réttar síns að taka á móti 
heilögum anda. Þar sem blekkingar 
og lygar geta verið hvarvetna um-
hverfis, þá þörfnumst við áhrifa anda 
sannleikans látlaust, til að komast hjá 
stundum efasemda.

George Q. Cannon, sem þá var 
meðlimur í Tólfpostulasveitinni, hvatti 
okkur til að leggja kapp á að hafa and-
ann ætíð með okkur. Hann lofaði, og 
það geri ég líka, að ef við gerum það, 
þá „mun okkur aldrei skorta þekk-
ingu“ á sannleikanum, „aldrei verða 

Í samfélagi heilags anda
Við getum notið þeirrar blessunar að hafa andann með okkur,  
ef við erum verðug hans, ekki aðeins þá og nú, heldur alltaf.

Henry B. Eyring forseti
fyrsti ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu
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í myrkri efasemda,“ og „trú okkar 
verður sterk og gleði okkar . . . full.“ 2

Við þörfnumst þessarar stöðugu 
hjálpar frá samfélagi heilags anda, 
líka af annarri ástæðu. Dauða ást-
vinar kann að bera óvænt að. Það 
er staðfesting frá heilögum anda um 
raunveruleika himnesks föður og 
upprisins sonar hans, sem veitir okkur 
von og huggun við dauða ástvinar. Sá 
vitnisburður þarf að vera lifandi þegar 
dauðinn ber að dyrum.

Við þörfnumst því stöðugs samfé-
lags heilags anda af mörgum ástæðum. 
Við þráum það, en vitum af reynslu að 
ekki er auðvelt að viðhalda því. Við 
hugsum öll, segjum eða gerum eitt-
hvað í daglegu lífi sem getur misboðið 
andanum. Drottinn kenndi að heilagur 
andi yrði okkur stöðugur förunautur 
þegar hjarta okkar væri fullt af kær-
leika og dyggðir [prýddu] hugsanir 
okkar linnulaust“ (sjá K&S 121:45).

Ég hvet þau ykkar sem eigið erfitt 
með að lifa eftir hinum háa staðli, 
sem gjöf samfélags við andann krefst, 
eins og hér segir: Þið hafið upplifað 
stundir þar sem þið hafið fundið fyrir 
áhrifum heilags anda. Það kann að 
hafa gerst í dag.

Þið getið varðveitt þær stundir 
líkt og sáðkorn trúar, líkt og Alma 
sagði frá (sjá Alma 32:28). Gróður-
setjið hvert þeirra. Það getið þið gert 
með því að bregðast við hugboðum 
ykkar. Mikilvægasti innblásturinn fyrir 
ykkur verður sá að vita það sem Guð 
vill að þið gerið. Ef það er að borga 
tíund eða heimsækja syrgjandi vin, þá 
ættuð þið að gera það. Hvað sem það 
er, gerið það þá. Þegar þið hafið sýnt 
að þið séuð fús að hlýða, mun andinn 
veita ykkur fleiri hugboð um það sem 
Guð óskar af ykkur.

Þegar þið hlýðið, munu hugboð 
andans verða tíðari og samfélagið 
verður stöðugt nánara. Geta ykkar til 
að velja rétt, mun aukast.

Þið getið greint á milli þess hvort 
slík hugboð um að bregðast við, séu 
frá andanum eða stafi af ykkar eigin 
þrám. Þegar hugboðin eru í samhljóm 

við það sem frelsarinn og hans lifandi 
spámenn hafa sagt, getið þið valið 
að hlýða af öryggi. Drottinn mun þá 
senda anda sinn til að liðsinna ykkur.

Ef þið t.d. hljótið andlegt hugboð 
um að heiðra hvíldardaginn, einkum 
þegar það er erfitt, mun Guð senda 
anda sinn til að hjálpa.

Sú hjálp barst föður mínum fyrir 
mörgum árum, þegar hann var í 
vinnuferð í Ástralíu. Hann var ein-
samall á sunnudegi og vildi með-
taka sakramentið. Hann fann engar 
upplýsingar um samkomuhús Síðari 
daga heilagra. Hann lagði því af stað 
gangandi. Hann baðst fyrir við öll 
gatnamót um að vita hvert stefna ætti. 
Eftir að hann hafði gengið og farið 
um hin ýmsu stræti í um klukku-
stund, hinkraði hann við til að biðjast 
fyrir aftur. Hann fékk hugboð um að 
ganga inn eftir ákveðinni götu. Brátt 
heyrði hann söng berast frá íbúð á 
jarðhæð í nærliggjandi byggingu. 
Hann leit inn um gluggann og sá að 
nokkrir sátu nálægt borði með hvítum 
dúk og sakramentisbökkum.

Ekki er víst að þetta hrífi ykkur 
mikið, en þetta var dásamleg upp-
lifun fyrir hann. Honum varð ljóst að 
loforðið í sakramentisbæninni hafði 
uppfyllst: „Að hafa hann ávallt í huga 
og halda boðorð hans, sem hann 
hefur gefið þeim, svo að andi hans sé 
ætíð með þeim“ (K&S 20:77).

Þetta var aðeins eitt dæmi um það 
er hann baðst fyrir og fór að boði 
andans um vilja Guðs fyrir hann. Hann 
gerði þetta í ára raðir, líkt og ég og þið 
munum gera. Hann ræddi aldrei um 
eigið andríki. Hann hélt bara áfram að 
gera eitthvað smávægilegt fyrir Drottin, 
sem hann var hvattur til að gera.

Alltaf þegar einhver hópur Síð-
ari daga heilagra bað hann að tala 
til fólksins, þá gerði hann það. Það 
skipti engu hvort það var 10 eða 50 
manns, eða hversu þreyttur hann var. 
Hann bar vitni um föðurinn, soninn 
og heilagan anda og spámennina, 
alltaf þegar hann var hvattur til þess 
af andanum.

Hans æðsta köllun í kirkjunni var í 
háráði Bonneville- stikunnar, þar sem 
hann hreinsaði illgresi á stikubújörð 
og kenndi námsbekk sunnudagaskól-
ans. Yfir árin naut hann samfélags 
heilags anda, hvenær sem hann þurfti 
á því að halda.

Ég stóð við hlið föður míns í 
sjúkrahússtofu. Móðir mín, eigin-
kona hans til 41 árs, lá í rúminu. Við 
höfðum vakað lengi yfir henni. Við 
horfðum á sársaukadrættina hverfa 
smám saman af andliti hennar. Það 
slakknaði á fingrum hennar, sem 
verið höfðu saman krepptir. Hendur 
hennar féllu hreyfingarlausar niður 
við líkamann.

Sársauki áratuga krabbaameins var 
á enda. Ég sá að værð færðist yfir and-
lit hennar. Hún dró andann nokkrum 
sinnum hratt, tók andköf og varð síðan 
grafkyrr. Við stóðum þarna og biðum 
þess að hún drægi aftur andann.

Loks sagði faðir minn: „Lítil stúlka 
hefur farið heim.“

Hann úthellti engum tárum. Það 
var sökum þess að heilagur andi hafði 
fyrir löngu veitt honum skýra sýn um 
það hver hún var, hvaðan hún kom, 
hvað hún hafði orðið og hvert hún 
var að fara. Andinn hafði margsinnis 
borið honum vitni um kærleiksríkan 
himneskan föður, frelsara sem hafði 
rofið helsi dauðans og raunveruleika 
musterisinnsiglunar hans og hennar 
og barnanna.

Andinn hafði fyrir löngu fullvissað 
hann um að gæska hennar og trú 
hefðu gert hana hæfa til að snúa aftur 
með heiðri til himnesks föður, þar sem 
við henni yrði tekið opnum örmum 
sem dásamlegu barni fyrirheitsins.

Þetta var meira en von hvað föður 
minn varðaði. Heilagur andi hafi gert 
þetta að raunveruleika fyrir honum.

Sumir gætu sagt að orð hans og 
ímynd um himneska heimkomu, væru 
aðeins ljúfar hugrenningar byggðar 
á óskýrri dómgreind eiginmanns við 
missi sinn. Hann þekkti hins vegar 
eilífan sannleika á þann eina hátt sem 
hægt er að þekkja hann.
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Hann var vísindamaður, sem leitaði 
sannleika hins efnislega heims öll sín 
fullorðinsár. Hann var nægilega fær 
vísindamaður til að njóta virðingar 
meðal starfsstéttar sinnar víða um 
heim. Margt af því sem honum tókst 
að koma til leiðar í efnafræði, gerðist 
eftir að hann hafði séð fyrir sér sam-
eindir á hreyfingu og síðan sannreynt 
þessa sýn á rannsóknarstofu.

Hann hafði þó annan háttinn á við 
að uppgötva þann sannleika sem skipti 
hann og okkur öll meira máli. Við 
getum aðeins séð fólk og viðburði eins 
og Guð sér það, með heilögum anda.

Sú gjöf var fyrir hendi á sjúkra-
húsinu eftir lát eiginkonu hans. Við 
tókum saman eigur móður minnar 
til að fara með þær heim. Faðir minn 
þakkaði öllum hjúkrunarkonum og 
læknum sem við mættum á leið okkar 
út í bíl. Ég minnist þess að hafa fund-
ist, í nokkurri gremju, að við ættum 
vera einir í sorg okkar.

Mér er nú ljóst að hann sá hlutina 
aðeins á þann hátt sem heilagur andi 
hefði getað sýnt honum. Hann sá 
þetta fólk sem engla senda af Guði 
til að vaka yfir ástinni sinni. Þau gætu 
hafa litið á sig sem heilbrigðisstarfs-
fólk, en faðir minn færði þeim þakkir 
fyrir hönd frelsara okkar.

Áhrif heilags anda voru áfram með 
honum þegar við komum á heimili 
foreldra minna. Við ræddum saman 
í nokkrar mínútur í stofunni. Faðir 
minn afsakaði sig og fór inn í svefn-
herbergi sitt, sem var þar nærri.

Að nokkrum mínútum liðnum, 
kom hann aftur inni í stofuna. Á and-
liti hans var ánægjulegt bros. Hann 

gekk að okkur og sagði hljóðlega: 
„Ég hafði áhyggjur af því að Mildred 
kæmi einsömul í andaheiminn. 
Ég hélt að hún yrði ráðvillt þar í 
mannþrönginni.“

Hann sagði síðan glaðlega: „Ég var 
rétt í þessu að biðjast fyrir. Ég veit að 
Mildred er í góðum höndum. Móðir 
mín var þar til að taka á móti henni.“

Ég minnist þess að hafa brosað við 
þessi orð hans og séð hina stuttleggj-
uðu ömmu mína flýta sér í gegnum 
mannþröngina, til að vera viss um að 
hún gæti tekið á móti tengdadóttur 
sinni við komu hennar.

Ein ástæða þess að faðir minn bað 
um og hlaut þessa hughreystingu, 
var sökum þess að hann hafði ætíð 
frá barnæsku beðist fyrir í trú. Hann 
var vanur að svör bærust honum til 
huggunar og handleiðslu. Auk þess 
að hafa tileinkað sér bænavenju, 
þá þekkti hann ritningarnar og orð 
lifandi spámanna. Hann var því kunn-
ugur hljóðri rödd andans, sem þið 
gætuð hafa skynjað í dag.

Samfélagið við heilagan anda 
hafði gert meira en að hugga og 
leiða hann. Það breytti honum, fyrir 
tilverknað friðþægingar Jesú Krists 
Þegar við meðtökum það loforð 
að hafa andann ætíð með okkur, 
megnar frelsarinn að hreinsa okkur, 
sem nauðsynlegt er fyrir eilíft líf, 
sem er æðst allra gjafa Guðs (sjá 
K&S 14:7).

Þið munið þessi orð frelsarans: „En 
þetta er boðorðið: Iðrist, öll endimörk 
jarðar og komið til mín og látið skírast 
í mínu nafni, svo að þér megið helg-
ast fyrir móttöku heilags anda og þér 

fáið staðið flekklaus frammi fyrir mér 
á efsta degi“ (3 Ne 27:20).

Þessi boðorð eru sett með loforði 
frá Drottni:

„Og sannlega, sannlega segi ég 
þér nú, set traust þitt á þann anda, 
sem leiðir til góðra verka – já, til að 
breyta rétt, til að ganga í auðmýkt, til 
að dæma réttlátlega, og þetta er andi 
minn.

Sannlega, sannlega segi ég þér, ég 
mun veita þér af anda mínum, sem 
mun upplýsa huga þinn, sem mun 
fylla sál þína gleði“ (K&S 11:12–13).

Ég gef ykkur vitnisburð minn 
um að Guð faðirinn lifir, að hinn 
upprisni Jesús Kristur leiðir þessa 
kirkju, að Thomas S. Monson forseti 
hefur alla lykla prestdæmisins og að 
heilagur andi leiðir og styður Kirkju 
Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu 
og auðmjúka meðlimi hennar með 
opinberun.

Ég ber ennfremur vitni um að 
þessir dásamlegu menn, sem í dag 
hafa talað til okkar sem vitni Drottins 
Jesú Krists, sem meðlimir Tólfpostula-
sveitarinnar, eru kallaðir af Guði. Ég 
veit að Monson forseti hlaut hand-
leiðslu andans við að kalla þá. Þegar 
þið hlustuðuð á þá og vitnisburð 
þeirra, þá staðfesti heilagur andi það 
sem ég nú segi við ykkur. Þeir eru 
kallaðir af Guði. Ég styð og elska þá 
og veit að Drottinn elskar þá og mun 
styðja þá í þjónustu þeirra. Ég geri 
svo í nafni Drottins Jesú Krists, amen.
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