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Fyrir ekki alllöngu vorum ég og eiginkona mín, 
Harriet, á flugvelli og virtum fyrir okkur glæsilegar 
flugvélar komu inn til lendingar. Það var hvasst úti 

og sterkur vindurinn skall á vélunum í aðfluginu, svo þær 
hristust og vögguðu til. 

Þar sem við horfðum á náttúruöfl og flugvélar takast á, 
varð mér hugsað um flugþjálfun mína og reglurnar sem 
við lærðum þar – sem við svo kenndum öðrum flug-
mönnum síðar.

„Þvingið ekki stýrið í ókyrrð,“ var ég vanur að segja 
við þá. Haldið róseminni og látið ekki fátið ná tökum 
á ykkur. Einblínið á miðlínu brautarinnar. Ef þið víkið 
af réttri aðflugsstefnu, leiðréttið þá stefnuna fljótt og 
ákveðið. Reiðið ykkur á hæfni flugvélarinnar. Fljúgið 
klakklaust í gegnum ókyrrðina.

Reyndir flugmenn vita að þeir hafa ekki alltaf stjórn 
á utan að komandi áhrifum. Þeir geta ekki bara slökkt á 
ókyrrðinni. Þeir geta ekki látið regn eða snjó hverfa. Þeir 
geta ekki stöðvað vinda eða breytt stefnu þeirra.

Þeir vita líka að það gerir illt verra að óttast ókyrrð eða 
öfluga vinda – einkum að láta það draga úr sér allan þrótt. 
Þegar skilyrði eru óhagstæð er best að halda réttri stefnu, 
eins vel og mögulegt er, til öruggrar lendingar.

Þegar ég horfði á flugvélarnar nálgast, hverja á fætur 
annarri, og hugsaði um reglurnar sem ég lærði á fyrri árum 
mínum sem flugmaður, velti ég fyrir mér hvort ekki mætti 
draga einhverja lexíu af þessu fyrir okkar daglega líf. 

Við fáum ekki alltaf ráðið þeim vindum sem á vegi 
okkar verða. Stundum eru vindar okkur einfaldlega óhag-
stæðir. Lífsins ókyrrð, vonbrigði, efi, ótti, sorg eða streita, 
geta þeytt okkur fram og til baka. 

Þegar slíkt gerist er auðvelt að festast í því að hugsa um 
allt sem aflaga fer, svo ekkert annað kemst að. Við hneigj-
umst til að einblína á raunir okkar, í stað þess að horfa til 
frelsarans og vitnisburðar okkar um sannleikann.

Það er ekki besta leiðin til að takast á við áskoranir lífsins.
Líkt og hinn þaulreyndi flugmaður lætur ekki fipast 

af vindi og ókyrrð, heldur einblínir á miðja brautina og 
réttan lendingarstað, þá þurfum við að líka að einblína 
á miðpunkt trúar okkar – frelsara okkar, fagnaðarerindi 
hans og áætlun okkar himneska föður – og á lokatakmark 
okkar – að snúa örugg til okkar himnesku heimkynna. 
Við ættum að setja traust okkar á Guð og einblína á veg 
lærisveinsins í verkum okkar. Við ættum að einsetja okkur 
í huga og hjarta að lifa eftir bestu samvisku.

Að sýna trú okkar og traust á himneskan föður, með 
því að halda boðorðin af gleði, mun færa okkur hamingju 
og dýrð. Ef við höldum okkur á veginum, munum við 
komast í gegnum alla ókyrrð lífsins – hversu mikil sem 
hún virðist vera – og komast örugg til okkar himnesku 
heimkynna aftur.

Hvort sem himinninn er heiðskír eða skýjabólstrar hafa 
hrannast upp, þá leitum við fyrst ríkis og réttlætis Guðs, 
sem lærisveinar Jesú Krists, í þeirri vissu að við munum að 
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lokum hljóta allt annað sem við þurfum, ef við gerum það 
(sjá Matt 6:33).

Hve mikilvæg lífsins lexía!
Hlutirnir verð erfiðari, því meira sem við hugsum 

um eigin erfiðleika, basl, efa og ótta. Því meira sem við 
einblínum á hinn endanlega himneska ákvörðunarstað 
okkar, og gleði þess að vera á vegi lærisveinsins – að 
elska Guð og þjóna náunga okkar – því líklegra er  
að við munum komast heil á höldnu frá erfiðleikum  
og ókyrrð. 

Kæru vinir, sama hversu vindar verða sterkir í okkar 
jarðnesku tilveru, þá mun fagnaðarerindi Jesú Krists alltaf 
vísa bestu leiðina til öruggrar lendingar í ríki föður okkar 
á himnum. 

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Uchtdorf forseti hvetur okkur til „að setja traust 
okkar á Guð og einblína á veg lærisveinsins í verkum 
okkar.“ Íhugið að biðja þau sem þið kennið að segja 
frá því hvernig þau hafa einblínt „á hinn endan-
lega himneska ákvörðunarstað okkar, og gleði þess 
við að vera á vegi lærisveinsins“ er þau hafa tekist 
á við erfiðleika. Þið getið beðið þau að hugsa um 
hvernig þau gætu einblínt á vitnisburð sinn og Krist 
á erfiðum tímum og ákveðið í bænaranda hvernig 
þau gætu heimfært eina eða fleiri þeirra hugmynda 
yfir á líf sitt. 

ÆSKUFÓLK
Undirstaða vitnisburðar míns
Jennifer Weaver

Þegar ég var 16 ára kom vinkona mín í heimsókn 
með trúboðana. Ég hlaut svör við öllum spurningum 

mínum innan mánaðar frá fyrstu lexíunni. Ég fann heil-
agan anda vitna um sannleika boðskapar endurreisnar-
innar. Það var ólíkt öllum öðrum upplifunum og ég vissi 
að allt var þetta satt.

Ég upplifði samt meiri höfnun og mótlæti en ég 
hafði áður gert. Ég var einmana, þreytt og ráðvillt. 
Hvers vegna upplifði ég svo mikið mótlæti, ef ég var að 
gera hið rétta? Ég skildi ekki hvernig raunir mínar voru 
mér til góðs. Trúboðarnir kenndu mér að fasta og biðja, 
jafnvel mitt í önnum skólans. Þegar mér fannst þetta 
orðið óbærilegt, þá úthellti ég hjarta mínu og upplifði 
um leið huggun andans.

Í vikunni fyrir skírn mína upplifði ég miklar raunir.  
Yfirmaður minn hótaði að reka mig, ef ég hætti ekki við  
að láta skírast, til að geta unnið fyrir einhvern annan. 
Ég endaði á spítala með nýrnasteina og foreldrar mínir 
báðu mig að flytja að heiman. Það eina sem ég gat gert 
í öllu þessum raunum var að leita til Drottins.

Allar þessar raunir urðu mér til blessunar. Þær  
hjálpuðu mér að læra kenningar fagnaðarerindisins, 
sem urðu undirstaða vitnisburðar míns.
Höfundur býr í Idaho, Bandaríkjunum.
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Spámenn, postular og leiðtogar 
halda áfram að „[lýsa] því hátíð-

lega yfir að hjónaband milli karls 
og konu [sé] vígt af Guði og að fjöl-
skyldan [sé] kjarninn í áætlun skap-
arans um eilíf örlög barna hans“ 1

 Öldungur D. Todd Christof-
ferson í Tólfpostulasveitinni, kenndi: 
„Fjölskylda, sem grundvölluð er á 
hjónabandi karls og konu, er besta 
umgjörðin til að áætlun Guðs nái 
fram að ganga. . . .

. . . Hvorki við, né nokkrir 
aðrir, fáum breytt þessari guðlegu 
hjónabandsreglu.“ 2

Bonnie L. Oscarson, aðalfor-
seti Stúlknafélagsins, sagði: „Allir, 
burtséð frá hjónabandsstöðu þeirra 
eða barnafjölda, geta verið verj-
endur áætlunar Drottins sem lýst er 
í fjölskylduyfirlýsingunni. Ef þetta er 
áætlun Drottins þá ætti hún einnig 
að vera okkar áætlun!“ 3

Öldungur Christofferson sagði 
líka: „Sum ykkar njóta ekki bless-
unar hjónabands af ástæðum sem 
gætu verið skortur á tækifærum, 
samkynhneigð, líkamlegir eða 
huglægir annmarkar eða ótti við 

Hjónaband er vígt af Guði

að mistakast. . . . Þið gætuð líka 
hafa gift ykkur og hjónabandið 
endað með skilnaði. . . . Sum ykkar, 
sem eruð gift, geta ekki átt börn. . . .

Hvað sem þessu líður, . . . þá geta 
allir lagt sitt af mörkum við að leiða 
fram hina guðlegu áætlun meðal 
eigin kynslóða.“ 4

Viðbótarritningargreinar
1 Mós 2:18–24; 1 Kor 11:11;  
Kenning og sáttmálar 49:15–17

Raunverulegir atburðir
Bróðir Larry M. Gibson, fyrrver-

andi fyrsti ráðgjafi í aðalforsætis-
ráði Piltafélagsins, minntist þess 
þegar Shirley, sem nú er eiginkona 
hans, sagði:

„‚Ég elska þig af því að ég veit að 
þú elskar Drottin meira en þú elskar 
mig.‘ . . .

Þetta svar stakk mig í hjartað. . . .
. . . Ég vildi þá að hún vissi alltaf 

að ég elskaði Drottin framar öllu.“ 5

Öldungur David A. Bednar 
í Tólfpostulasveitinni, kenndi: 
„Drottinn Jesús Kristur er þunga-
miðjan í hjónabandi sáttmálans. . . . 

[Ímyndið ykkur að] staða frelsar-
ans væri á topphorni þríhyrnings, 
og staða konunnar og karlsins við 
sitthvort grunnhornið. Hugleiðið 
nú hvað gerast mun í sambandi 
karls og konu þegar þau stað-
fastlega, hvort um sig, ‚koma til 
Krists‘ og leggja kapp á að ‚ná 
. . . fullkomnun í honum‘ (Moró 
10:32). Vegna frelsarans og fyrir 
frelsarann komast þau nær hvort 
öðru.“ 6
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Kynnið ykkur efnið sem hér er, í bænaranda og leitið að því sem miðla á. Hvernig getur 
skilningur á „Fjölskyldan: Yfirlýsing til heimsins“ aukið trú ykkar á Guð og blessað þær 
konur sem þið vakið yfir með heimsóknarkennslu? Frekari upplýsingar má finna á 
reliefsociety.lds.org.

Til hugleiðingar
Hvernig reyni ég staðfestlega  
að „koma til Krists?“

Trú, fjölskylda, líkn


