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Kynnist okkar nýja postula,  
öldungi Ronald A. Rasband,  
bls. 12
Eldri hjón: Kölluð til að  
þjóna, bls. 26
Þegar eiginmenn eiga í 
vandræðum með klám, 
þurfa eiginkonur líka 
lækningu, bls. 34
Lærið að spila sálm á 
10 mínútum! bls. 54

Hvernig eru ritningarnar  
þýddar? bls. 20



„Svo mælir Drottinn: 
Ó Ísraelsætt, yður mun 
ég líkja við hreinræktað 
ólífutré, sem maður 
nokkur tók og hlúði að 
í víngarði sínum. . . .
. . . Og blessaðir eruð 
þið, því að vegna þess 
að þið hafið unnið af 
kostgæfni með mér í 
víngarði mínum og hlýtt 
fyrirmælum mínum og 
hafið fært mér aftur 
hinn náttúrlega ávöxt, 
þannig að víngarður 
minn er ekki spilltur 
lengur og hinu illa hefur 
verið kastað burt, sjá, þá 
skuluð þið njóta gleði 
með mér yfir ávöxtum 
víngarðs míns.“

Jakob 5:3, 75

Ólífur, sem hafa verið 
ræktaðar í miklu magni í 
Miðjarðarhafslöndunum, 
eiga sér langa ritningarlega 
sögu, allt frá því að dúfan 
færði Nóa lauf ólífutrésins, 
til kennslu frelsarans á 
Olíufjallinu og líkingarsögu 
Jakobs um ólífutrén.
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38 Varðmenn í turni
Lærið meira um spámenn  
og hvernig þeir eru eins og  
varðmenn í turni.

ÞÆTTIR
8 Hugleiðingar: Eru leiðbeining-

arnar auðskiljanlegar?
Ruth Silver

9 Þjóna í kirkjunni: Þakka þér  
fyrir þjónustu þína
Ónafngreint

10 Sígildar trúarsögur:  
Prestdæmið: Öruggt akkeri
Öldungur L. Tom Perry

40 Frá Síðari daga heilögum

80 Uns við hittumst á ný:  
Leita andlegra gjafa
George Q. Cannon forseti
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MÁNAÐARLEGUR 
BOÐSKAPUR
4 Boðskapur Æðsta forsætisráðs-

ins: Spádómur og persónuleg 
opinberun
Henry B. Eyring forseti

7 Boðskapur heimsóknarkennara: 
Dætur hins eilífa föður

GREINAR
12 Öldungur Ronald A. Rasband: 

Hæfur leiðtogi, tryggur faðir
Öldungur M. Russell Ballard
Öldungur Rasband er ástríkur eig-
inmaður og faðir og hefur um ára-
bil þróað með sér leiðtogahæfni 
með því að læra af afbragðs-
góðum fyrirtækjastjórnendum 
og prestdæmisleiðtogum. 

18 Er hann biskupinn?
Patrick J. Cronin III
Ég skildi afhverju hún trúði vart  
að ég þjónaði nú sem biskup.  
Fyrir þrjátíu árum var ég  
allt annar maður.

20 Þýðing ritninganna:  
Á eigið mál hjartans
R. Val Johnson
Að lesa ritningarnar á eigin máli, 
er líkt og andleg heimkoma.

26 Minningarstundir 
trúboðshjóna
Russell M. Nelson forseti
Biðjist fyrir sökum þessa tæki-
færis, til að upplifa dásamlegar 
minningar saman.

28 Eldri trúboðar: Ómissandi, 
blessuð og elskuð
Richard M. Romney
Hjón komast að því að trúboðs-
þjónusta er frjálslegri, ódýrari og 
ánægjulegri en þau áður töldu.

34 Þegar klám hefur sýkt heimilið 
– þurfa bæði hjónin að leita 
sér lækningar
Ónafngreint
Biskup segir frá því hvernig hann 
hjálpar eiginmönnum sem heyja 
baráttu við klámið og eiginkonum 
þeirra, sem líka þarfnast lækn-
ingar frelsarans.

Á KÁPUSÍÐU
Kápusíða og innanverð baksíða: Ljósmyndir frá 
Les Nilsson. innanverð kápusíða: Ljósmyndun 
© RayTango/Thinkstock.
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44 Þekkja eftirlíkingar Satans
Dennis C. Gaunt
Við getum greint eftirlíkingar 
Satans með því að greina á milli 
lyga Satans og kenninga Krists.

48 Sniðrit ungs fólks: Ómældar 
blessanir á Madagaskar
Mindy Anne Selu
Þótt Solofo Ravelojaona búi í 
landi með miklum þrengingum, 
finnst honum lífið vera fullt af 
blessunum.

U N G T  F Ó L K

50 Andlegur stöðugleiki:  
Smíða ósökkvandi skip
Öldungur Dale G. Renlund
Á sama hátt og traust og stöðugt 
skip er smíðað, getum við öll 
tileinkað okkur stöðugleika í lífi 
okkar með þessum fjórum reglum.

54 Lærið að spila sálm  
á 10 mínútum!
Daniel Carter
Hafi ykkur einhvern tíma langað 
að leika á píanó, en aldrei lært 
það, þá byrjið þið svona.

57 Staðráðin í því að hætta
Gretchen Blackburn
Ég hefði gert allt til að hætta að 
læra á píanóið og þegar foreldrar 
mínir sögðu að ég mætti hætta ef 
ég lærði fyrst að leika 50 sálma, 
tók ég þau á orðinu.

58 Áfall, sorg og áætlun Guðs
Paola Çajupi
Þegar ég lít nú til baka á erfiðustu 
reynslu lífs míns, veit ég að himn-
eskur faðir var alltaf með mér.

60 Þótt þú sért óframfærinn
Öldungur José A. Teixeira
Setjið traust ykkar á Drottin og 
hann mun blessa ykkur við að 
miðla fagnaðarerindinu.

62 Síðurnar okkar

63 Veggspjald: Er þetta freistandi?

64 Spurningar og svör
Það er gert grín að mér í skóla fyrir 
að vera SDH. Ég veit að ég þarf að 
standa á eigin trúarsannfæringu 
en það er afar erfitt! Hvernig hlýt 
ég nægilegt hugrekki til þess?

Æ S K U F Ó L K

66 Svör postula: Hvað gera  
postular?
Öldungur David A. Bednar

67 Friður í hjarta
Carol F. McConkie
Þegar ég sá og heyrði spámanninn 
tala, kom friðsæld yfir mig.

68 Vitnisburður Einars
Larry Hiller
Allir virtust eiga vitnisburð  
nema Einar.

70 Pesos handa himneskum föður
Angela Peña Dahle
Engir peningar voru til og Anna 
velti fyrir sér: „Hvað getum við 
borðað á morgun?“

72 Fylgja spámönnum og 
postulum
Jenna Koford
Hvernig getið þið fylgt spámann-
inum þennan mánuð?

74 Hetjur Mormónsbókar:  
Alma iðraðist

75 Ég get lesið Mormónsbók

76 Sögur úr Mormónsbók:  
Alma skírir marga menn

79 Litasíða: Hvíldardagurinn  
er sérstakur dagur

B Ö R N

Reyndu að 
finna mynd af 
Líahóna falda 
í þessu blaði. 
Vísbending: 

Fylgið þessari 
vísbendingu með 

því að fylgja 
spámanninum.

48

76
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Hugmyndir að fjölskyldukvöldi

MEIRA Á ALNETINU
Líahóna og meira kirkjuefni er aðgengilegt á mörgum tungumálum á languages.lds.org. 
Farið á facebook.com/liahona.magazine (fáanlegt á ensku, portúgölsku og spænsku) 
til að leita að trúarboðskap, hugmyndum fyrir fjölskyldukvöld og efni sem þið getið miðlað 
vinum og fjölskyldu.

EFNI BLAÐSINS
Númer vísa til fyrstu síðu greinar.

Andlegar gjafir, 80
Boðorð, 8, 72
Bæn, 41, 64
Eftirlíkingar, 44, 63
Endurvirkni, 18
Friður, 50, 67
Friðþægingin, 34
Fyrirgefning, 34
Guðlegt eðli, 7
Heiðarleiki, 62
Heilagur andi, 44, 50
Heimsóknarkennsla, 9
Hlýðni, 8, 34, 62, 72

Hugrekki, 48, 64
Hvíldardagur, 79
Hæfileikar, 40, 54
Iðrun, 18, 74
Jesús Kristur, 20, 34,  

43, 58
Kallanir, 18
Kennsla, 75
Klám, 34
Kærleikur, 40
Lærisveinn, 12, 26
Mormónsbók, 43, 44
Opinberun, 4, 10, 20, 41, 

42, 50, 70, 72

Ritningar, 20
Skírn, 75, 76
Sorg, 58
Spámenn og postular, 10, 

12, 66, 67, 72
Tíund, 62, 70
Tónlist, 54, 57
Trú, 34, 48, 58, 60
Trúarumbreyting, 43, 58, 

75, 76
Trúboðsstarf, 26, 28, 60
Vitnisburður, 64, 68
Þjónusta, 9, 26, 28, 41

„Þótt þú sért óframfærinn,“ bls. 60: Þið getið nýtt fjölskyldukvöldin til að miðla fagnað-
arerindinu! Ræðið sem fjölskylda um það sem þið eigið erfitt með í sambandi við að miðla 
fagnaðarerindinu. Þið getið beðið saman sem fjölskylda um að Drottinn hjálpi ykkur að 
hljóta nægilegt sjálfstraust til að miðla fagnaðarerindinu og síðan um að hann hjálpi ykkur 
að bera kennsl á einhvern sem þið getið boðið að koma á fjölskyldukvöld. Íhugið að bjóða 
öllum í fjölskyldunni að gefa vitnisburð sinni meðan á kennslu stendur. Þið getið valið að 
kenna efni um endurreisnina eða sáluhjálparáætlunina. Íhugið að skrifa hugsanir ykkar 
og tilfinningar í dagbók ykkar.

Í tímariti þessu eru greinar og athafnir sem hægt væri að nota á fjölskyldukvöldi.  
Hér er eitt dæmi.
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Hin sanna kirkja Jesú Krists hefur verið endurreist 
og er á jörðu á okkar tímum. Kirkja Jesú Krists 
hinna Síðari daga heilögu hefur ætíð verið leidd 

af lifandi spámönnum og postulum, sem hljóta stöðugt 
leiðsögn frá himnum.

Sú guðlega fyrirmynd var líka fyrir hendi til forna. 
Í Biblíunni lærum við: „Drottinn Guð gjörir ekkert án þess 
að hann hafi opinberað þjónum sínum, spámönnunum, 
ráðsályktun sína“ (Amos 3:7).

Guð hefur aftur hafið upp rödd sína á okkar tímum, með 
spámanninum Joseph Smith. Fyrir tilverknað spámannsins 
Josephs Smith opinberaði hann fagnaðarerindi Jesú Krists í 
fyllingu þess. Hann endurreisti sitt heilaga prestdæmi, með 
lyklum og öllum réttindum, krafti og virkni þess.

Á okkar tímum hafa lifandi spámenn og postular heim-
ild til að mæla, kenna og leiðbeina með valdi frá Guði 
föðurnum og Drottni Jesú Kristi. Frelsarinn sagði við spá-
manninn: „Það sem ég, Drottinn, hef talað, hef ég talað, 
og ég afsaka mig ekki. Og þótt himinn og jörð líði undir 
lok, mun orð mitt ekki líða undir lok, heldur allt uppfyllast, 
hvort sem það er sagt með minni eigin rödd eða með 
rödd þjóna minna, það gildir einu“ (K&S 1:38).

Tvisvar á ári á aðalráðstefnum njótum við þeirrar bless-
unar að geta hlýtt á orð Drottins til okkar með þjónum hans. 

Það eru ómæld forréttindi. Gildi þess tækifæris er háð því 
að við meðtökum orð þeirra með sama anda og þau voru 
meðtekin af þessum þjónum Guðs (sjá K&S 50:19–22). Við 
verðum líka, á sama hátt og þeir, að fá leiðsögn frá himnum. 
Það krefst sömu andlegu viðleitni af okkur.

„Vinnið heimavinnu ykkar“
Fyrir mörgum árum bað einn meðlimur Tólfpostulasveitar-

innar mig að lesa yfir ræðu sem hann var að undirbúa fyrir að-
alráðstefnu. Ég var þá einn af yngri meðlimum sveitarinnar. Ég 
naut þess heiðurs að hann treysti mér til að hjálpa sér við að 
leita þeirra orða sem Drottinn vildi að hann mælti fram. Hann 
sagði brosandi við mig: „Ó, þetta er 22. uppkast ræðunnar.“

Ég minnist leiðsagnar sem hinn ljúfi og elskulegi 
Harold B. Lee forseti (1899–1973) hafði veitt mér áður, 
með mikilli áherslu: „Hal, ef þú sækist eftir opinberun, 
þarftu að vinna heimavinnuna.“

Ég las 22. uppkast þessarar ræðu, baðst fyrir og ígrund-
aði efnið. Ég lærði eins og mér var framast unnt með hjálp 
heilags anda. Þegar að því kom að þessi sveitarmeðlimur 
flutti ræðuna sína, hafði ég unnið heimavinnuna mína. 
Ég veit ekki hvort ég hafði komið að liði, en ég veit að 
ræðan hafði mótandi áhrif á mig þegar hún var flutt. Sá 
boðskapur sem mér barst náði miklu lengra en aðeins 

Henry B. Eyring 
forseti
fyrsti ráðgjafi 
í Æðsta 
forsætisráðinu

B O Ð S K A P U R  Æ Ð S T A  F O R S Æ T I S R Á Ð S I N S

Spádómur  
OG 

PERSÓNULEG OPINBERUN
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HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Íhugið að lesa frásögn Eyrings forseta um yfir-
lestur ráðstefnuræðu sveitarmeðlimsins, upphátt. 

Þið getið spurt: „Hvað þarf að gera til að hljóta 
opinberun?“ Eftir umræðuna getið þið beðið 

að bókstafnum sem ég hafði lesið 
eða hann mælti fram. Orðin tóku á 
sig dýpri merkingu en þegar ég las 
þau í uppkastinu. Auk þess virtist 
boðskapurinn ætlaður mér, því hann 
féll að mínum þörfum.

Þjónar Guð fasta og biðja til að taka 
á móti þeim boðskap sem hann vill 
að þeir flytji þeim sem þarfnast opin-
berunar og innblásturs. Það sem ég 
lærði af þessari upplifun, og mörgum 
öðrum álíka henni, er að við verðum 
sjálf að gera það sem þarf til að 

hljóta opinberun, ef við viljum njóta 
hins mikla ávinnings af því að hlýða 
á lifandi spámenn og postula.

Drottinn elskar sérhvern þann 
einstakling sem hlýtt gæti á boðskap 
hans og þekkir hjörtu og aðstæður 
allra. Hann veit hvaða leiðrétting, 
hvatning og sannleikur falla best að 
hverjum einstaklingi, honum til hjálpar 
á vegi eilífs lífs.

Við, sem hlustum og horfum á boð-
skap aðalráðstefnu, hugsum stundum 
eftir á: „Hvað er mér minnistæðast?“ 

Drottinn vonar að svar okkar allra 
verði: „Ég mun aldrei gleyma þeim 
stundum er ég upplifði rödd andans 
í hug mínum og hjarta, segja hvað ég 
gæti gert til að þóknast himneskum 
föður og frelsaranum.“

Við getum hlotið slíka persónu-
lega opinberun, er við hlýðum á orð 
spámanna og postula og vinnum í 
trú að því að hljóta hana, rétt eins og 
Lee forseti sagði að við gætum gert. 
Af eigin reynslu, og fyrir vitni andans, 
veit ég að það er sannleikur. ◼
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þau sem þið heimsækið að ígrunda og einsetja 
sér að taka á móti boðskap komandi aðalráðstefnu 
„með sama anda og hann var meðtekinn af þessum 
þjónum Guðs.“
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Fylgið spámanninum

Spámenn og postular mæla 
fyrir munn himnesks föður 

og Jesú Krists. Þeir kenna 
okkur hvernig fylgja á Jesú. 
Fylgið veginum að einhverju 
því sem spámaðurinn og 
postularnir hafa boðið okkur 
að gera.

Himneskur faðir talaði til mín 
í gegnum ráðstefnuræðu
Anne Laleska Alves de Souza

Ég hafði efasemdir um hvað ég ætti að læra í háskól-
anum. Flestir töluðu gegn þeirri námsbraut sem 

ég vildi halda út á, svo ég bað til Drottins til að  
komast að því hvort hann væri í samhljómi við 
ákvörðun mína.

Svarið barst mér daginn eftir, er ég las aðalráðstefnuræðu 
í Líahóna. Mér fannst himneskur faðir segja við mig að 
hann gæti ekki valið fyrir mig — ég yrði sjálf að taka þessa 
ákvörðun. Mér varð ljóst að hvert sem val mitt yrði, þá yrði 
ég að leggja hart að mér til að ná árangri.

ÆSKUFÓLK

BÖRN

Ég veit að bæn minni var svarað. Staðfesting heilags anda 
hjálpaði mér við ákvörðun mína. Mér hefur lærst að ef ég 
geri mitt besta, þá mun himneskur faðir hjálpa mér.
Höfundur býr í Sergipe, Brasilíu.
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Dætur hins  
eilífa föður

Ritningarnar kenna að við séum 
„Guðs ættar“ (Post 17:29). Guð 

beindi orðum sínum til Emmu Smith, 
eiginkonu spámannsins Josephs Smith 
og sagði: „Dóttir mín“ (K&S 25:1). 
Í fjölskyldu yfirlýsingunni segir að 
sérhver okkar sé „ástkær andadóttir 
himneskra foreldra.“ 1

„Í fortilverunni lærðum við um 
kvenkyns- auðkenni okkar,“ sagði 
Carol M. Stephens, fyrsti ráðgjafi 
í aðalforsætisráði Líknarfélagsins.

„Jarðvist okkar breytti þessum 
sannleika ekki.“ 2

„Faðir ykkar á himnum þekkir 
ykkur með nafni og aðstæður ykkar,“ 
sagði öldungur Jeffrey R. Holland í 
Tólfpostulasveitinni. „Hann heyrir 
bænir ykkar. Hann þekkir vonir ykkar 
og drauma, þar með talið ótta ykkar 
og vonbrigði.“ 3

„Við tilheyrum öll fjölskyldu Guðs 
og okkar er þörf þar,“ sagði systir 

Stephens. „Jarðneskar fjölskyldur 
líta allar ólíkt út. Þó að við gerum 
okkar besta til að skapa sterkar, hefð-
bundnar fjölskyldur, þá er aðild okkar 
að fjölskyldu Guðs ekki háð neinni 
stöðu – hjúskaparstöðu, foreldrastöðu, 
fjármálastöðu, félagslegri stöðu eða 
jafnvel þeirri stöðu sem við setjum 
á samfélagsmiðlana.“ 4

Viðbótarritningagreinar
Jer 1:5; Róm 8:16; Kenning og 
sáttmálar 76:23–24

Kynnið ykkur efnið sem hér er, í bænaranda og leitið að því sem miðla á. Hvernig getur skiln-
ingur 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.

Úr sögu okkar
Í frásögn sinni um Fyrstu 

sýnina,5 staðfestir spámaðurinn 
Joseph Smith margan sannleika 
— þar á meðal að himneskur 
faðir þekki okkur með nafni.

Þegar Joseph var ungur 
maður reyndi hann að komast 
að því í hvaða kirkju honum 
bæri að ganga í, sem leiddi hann 
að Jakobsbréfinu 1:5. Joseph 
einsetti sér að spyrja Guð.

Morgun einn árið 1820 
gekk hann til skógar og fann 
að myrkraöflin héldu aftur af 
honum. Um það ritaði hann: 

„Einmitt á því andartaki mik-
illar skelfingar, sá ég ljósstólpa 
beint yfir höfði mér, skærari en 
sólin, og hann lækkaði hægt, 
uns hann féll á mig.

Hann hafði ekki fyrr birst en 
ég fann mig lausan undan óvin-
inum, sem hélt mér föngnum. 
Þegar ljósið hvíldi á mér, sá ég 
tvær verur, svo bjartar og dýrð-
legar, að ekki verður með orðum 
lýst, og stóðu þær fyrir ofan mig 
í loftinu. Önnur þeirra ávarp-
aði mig, nefndi mig með nafni 
og sagði, um leið og hún benti 
á hina: Þetta er minn elskaði 
sonur. Hlýð þú á hann! “ (Joseph 
Smith—Saga 1:16–17).

Til hugleiðingar
Hvaða áhrif hefur það á ákvarð-
anir þínar að vita að þú ert 
dóttir Guðs?

B O Ð S K A P U R  H E I M S Ó K N A R K E N N A R A

HEIMILDIR
 1. „Fjölskyldan: „Yfirlýsing til heimsins,“ 

Líahóna, nóv. 2010, 129.
 2. Carole M. Stephens, „The Family Is  

of God,“ Líahóna, maí 2015, 11.
 3. Jeffrey R. Holland, „To Young Women,“ 

Liahona, nóv. 2005, 28.
 4. Carole M. Stephens, „The Family Is  

of God,“ 11.
 5. Sjá Gospel Topics, „First Vision Accounts,“ 

topics.lds.org.

Trú, fjölskylda, líkn
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Fyrir nokkrum árum fór ég í hjól-
reiðaferð í Frakklandi með systur 

minni, mágkonu og dóttur hennar. 
Hvern morgun voru okkur fengnar 
þrjár síður með nákvæmum leið-
beiningum um hvernig komast ætti á 
áfangastað þess dags. Er við hjóluðum 
um vínekrur sögðu leiðbeiningarnar 
kannski að við ættum að „fara 50 
metra norður, síðan beygja til vinstri 
og fara áfram 100 metra.“ Oftar en 
ekki tilgreindu leiðbeiningarnar merki 
eða tákn og götunöfn.

Morgun einn hjóluðum við eftir 
fallegum vegi en áttuðum okkur fljótt 
á því að svæðið var ekki lengur í sam-
hljóm við leiðbeiningarnar. Þar sem 
við höfðum villst, ákváðum við að fara 
til baka á þann stað sem við vissum 
að var hluti af leiðinni, til að reyna að 
finna réttu stefnuna. 

Þegar við komum þangað fundum 
við vissulega lítið vegskilti sem tilgreint 
var í leiðbeiningum sem okkur hafði 
yfirsést. Brátt vorum við aftur á réttri 

leið og fylgdum leiðbeiningunum að 
nýju, sem nú voru auðskildar.

Þessi reynsla varð mér að lexíu 
og svaraði spurningu sem ég hafði 
brotið heilan um: Af hverju villist fólk 
frá þegar það hefur hlotið vitnisburð 
um fagnaðarerindið? Mér varð ljóst að 
þegar við breytum út af réttri stefnu 
með því að syndga eða láta hjá líða að 
halda boðorð Guðs, verða leiðbein-
ingarnar, eða orð Guðs, illskiljanlegar. 
Svæðið sem við erum á er í ósam-
hljóm við vegvísinn. Ef við höfum ekki 
villst of langt af leið, gæti runnið upp 
fyrir okkur að við höfum gert mistök 
og þurfum að snúa við, eða iðrast, og 
einsetja okkur aftur að lifa eftir leið-
beiningum Guðs, sem við vitum að 
vísa okkur rétta leið.

Of oft efumst við um leiðbeining-
arnar þegar þær eru í ósamhljóm við 
stöðu okkar sjálfra. Í stað þess að fara 
aftur til baka, þá skellum við skuldinni 
á leiðbeiningarnar og höfnum þeim 
síðan algjörlega. Þegar við höfum svo 

ERU FYRIRMÆLIN AUÐSKILJANLEG?
Ruth Silver

H U G L E I Ð I N G A R

Hjólreiðaferð sannfærði mig um að nauðsynlegt væri að gæta stöðugt að vegvísi Drottins fyrir lífið.

endanlega misst sjónar á ákvörðun-
arstað okkar, verðum við áttavillt og 
leitum leiða sem þá stundina sýn-
ast aðlaðandi, en koma okkur ekki 
þangað sem við þurfum að fara.

Dag hvern eigum við kost á að læra 
ritningarnar. Á sex mánaða fresti gefst 
okkur kostur á að hlýða á aðalráðstefnu 
kirkjunnar. Eru þetta ekki tækifæri til 
að skoða vegvísinn okkar og ganga úr 
skugga um að við séum á réttri leið? 
Þegar ég var eitt sinn á aðalráðstefnu 
fannst mér að við gætum vitað að við 
værum stödd á hinum rétta vegi, þrátt 
fyrir ófullkomleika okkar, ef þessar leið-
beiningar væru okkur auðskildar?

Þótt stefna okkar sé rétt og leiði 
okkur á áfangastaði þessa lífs, þá 
getum við metið stefnu okkur, ef við 
lærum ritningarnar og hlítum leiðsögn 
lifandi spámanna, og leiðrétt hana ef 
þörf krefur, svo við náum að lokum 
til okkar himnesku heimkynna. ◼

Höfundurinn, sem bjó í Kolarado, 
Bandaríkjunum, lést á síðasta ári. TE
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Ég þekki ekki nafn þitt, aldur eða 
nokkuð annað sem þér viðkemur. 

Ég veit aðeins að þú ert heim-
sóknarkennari Jóhönnu og ég 
er innilega þakklát fyrir um-
hyggjusama þjónustu þína.

Ég veit líka að það er ekki 
auðvelt að heimsækja lítt virka 
systur, líkt og Jóhönnu (nafni 
breytt), tengdadóttur mína, sér 
í lagi þar sem hún er ekki mjög 
móttækileg. Ég efast um að hún 
hafi í raun viljað fá þig í fyrstu. 
Jóhanna hefur samt sagt mér frá 
því að þú hafir verið henni afar 
góð vinkona með því að taka 
henni eins og hún er og koma við hjá 
henni til að sjá hvernig henni gangi.

Á þeim 19 árum sem Jóhanna 
hefur verið gift syni mínum er þetta í 
fyrsta sinn sem hún minnist á að hafa 
heimsóknarkennara. Nýlega sagði 
hún mér frá því hve reglubundið þú 
kemur í heimsókn og hve umhyggju-
söm og ljúf þú alltaf ert. Hún sagði 
þig hafa hjálpað sér nokkrum sinnum 
í veikindum hennar og jafnvel boðist 
til að taka sonardóttur mína með þér 
í Stúlknafélagið.

Undanfarin 10 ár hafa hún, sonur 
minn og börnin þeirra búið í hundr-
uði kílómetra fjarlægð frá mér. Ég hef 

beðið þess að aðrir elski þau og beri 
jafn mikla umhyggju fyrir þeim og ég 
geri og sárbeðið himneskan föður um 
að láta aðra gæta þeirra, líkt og ég 
hefði gert, ef ég byggi þar nærri. Eftir 
því sem Jóhanna lýsir þér, þá ert þú 
mín bænheyrsla.

Þótt Jóhanna og sonur minn lifi 
ekki eftir Vísdómsorðinu og fari ekki 
í kirkju, þá eru þau gott fólk og elska 
börnin sín. Einhvern vegin lést þú 
ekki vindlingareyk Jóhönnu byrgja 
augu þín. Þú lést það ekki aftra þér 
að hún færi ekki í kirkju. Þú kynnt-
ist henni og sást að hún er ástúðleg 
móðir, sem vill að dóttir hennar fari 

ÞAKKA ÞÉR FYRIR ÞJÓNUSTU ÞÍNA
Ónafngreint

Þ J Ó N A  Í  K I R K J U N N I

Þú ert ímynd þeirra kvenna sem allt frá tíma Nauvoo 
hafa þjónað öðrum með ástúð og innblásinni 
heimsóknarkennslu.

í kirkju og öðlist vitnisburð. Þegar 
Jóhanna þurfti síðan að fara 

í skurðaðgerð, komst þú 
með kvöldmatinn, í stað 
þess að velta fyrir þér hvort 

hún hefði sjálf kallað yfir sig 
slæma heilsu.

Hve þakklát ég er fyrir að 
þú ert barnabarni mínu slík 
fyrirmynd. Hún getur litið upp 
til þín og séð að þú lætur þig 
aðra skipta og leggur á þig 
auka míluna til að sýna ástúð 
og umhyggju. Hún sagði 
mér að dag einn, er þú varst 

bíllaus, hefðir þú farið gang-
andi tvo kílómetra með ung börn þín 
til að færa henni smákökur.

„Ég var að hugsa um þig og móður 
þína og vildi gera eitthvað sem kæmi 
sér vel fyrir ykkur,“ sagðir þú við hana.

Ég vildi að ég gæti sagt þér hve 
innilega þakklát ég er fyrir hve trú 
þú ert köllun þinni sem heimsóknar-
kennari. Þú ert ímynd þeirra kvenna 
sem allt frá tíma Nauvoo hafa þjónað 
öðrum með ástúð og innblásinni 
heimsóknarkennslu. Þú hefur sýnt 
slíka þjónustu og elsku þegar þú hefur 
af umhyggju heimsótt mína lítt virku 
tengdadóttur.

Þakka þér fyrir. ◼LJ
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Mesti styrkur lífs míns hefur verið 
prestdæmi Guðs. Ég trúi að það 

verði ykkur, ungu mönnunum, líka 
öruggt akkeri. Þið þurfið að skilja og 
nota það, til að það geti orðið ykkur 
lífsins styrkur.

Prestdæmið og upplifanir 
æskuáranna

Ég ólst upp í þægilegu umhverfi í 
Logan, Utah. Á æskuárunum hafði ég 
ekki áhyggjur af því að hafa ekki mat 
eða húsaskjól eða menntun. Þar sem 
lífið var mér auðvelt, þurfti ég eitthvað 
haldfast akkeri.

Það akkeri fannst mér vera prest-
dæmi Guðs. Ég var í óvenjulegri stöðu 
á uppeldisárum mínum. Faðir minn 
var kallaður sem biskup þegar ég var 
ársgamall og var biskup minn í 19 ár. 
Hans föðurlega og andlega leiðsögn 
varð mér gríðarleg hjálp.

Ég held að það hafi verið megin 
ástæðan að ég hlakkaði til þess að 
hljóta Aronsprestdæmið á 12 ára 
afmælisdeginum mínum. Ég man 
eftir þeim sérstaka degi er ég fann 

S Í G I L D A R  T R Ú A R S Ö G U R

PRESTDÆMIÐ: ÖRUGGT AKKERIÖldungur  
L. Tom Perry 
(1922–2015)
í Tólfpostula-
sveitinni

fyrir höndum föður míns á höfði 
mér, er hann vígði mig. Eftir það 
fór ég í gegnum embættisferli 
Aronsprestdæmisins og hlaut kall-
anir sem ég hafði mikla unun af.

Að útdeila sakramentinu þótti  
mér afar sérstakt. Þegar fólk meðtók 
táknin um líkama hans og blóð,  
varð maður vitni að því að það  
einsetti sér að hlýða Drottni og  
halda boðorð hans. 

Prestdæmið og aukinn skilningur
Þegar að því kom útskrifaðist ég 

úr grunnskóla og eftir eitt ár í fram-
haldsskóla var ég kallaður í trúboð. 
Ég naut hverrar mínútu trúboðsins og 
þótti vænt um félaga mína. Einn þeirra 
var mér til mikils stuðnings. Ég lærði 
heilmikið af honum, er við uppfylltum 
ábyrgð okkar.

Þar sem þjóðin átti í stríði þegar ég 
kom heim úr trúboði, þá gekk ég til 
liðs við sjóher Bandaríkjanna. Að stríði 
loknu, fór ég aftur í skólann, gifti mig 
og eignaðist börn. Sökum atvinnu-
flutnings fór ég víða um Bandaríkin, 
þar sem ég lærði heilmikið í þjónustu 
í mörgum prestdæmisköllunum. Loks 
endaði ég í Boston, Massachusetts, 
þar sem ég þjónaði sem stikuforseti. 

Þar var ég síðan kallaður sem að-
stoðarmaður hinna Tólf og að 
17 mánuðum liðnum sem meðlimur 
Tólfpostulasveitarinnar.

Lærðar lexíur sem postuli
Hvað hefur mér lærst sem með-

limur í Tólfpostulasveitinni?
Mér hefur lærst að prestdæmið er 

leiðarvísir, akkeri og verndandi kraftur.
Prestdæmið hefur alltaf verið til. 

Adam hafði prestdæmið áður en hann 
kom til jarðar. Þegar afkomendur 
Adams dreifðust með prestdæmið, 
varð nauðsynlegt að koma skipulagi 
á stjórnun prestdæmisins. Það gerði 
Drottinn með því að kalla Abraham 

Þessi grein var skrifuð af öldungi L. Tom 
Perry, 28. maí 2015, tveimur dögum fyrir 
lát hans, fyrir unga prestdæmishafa.
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til að vera í forsæti prestdæmishafa 
sinna afkomenda. Því fyrirkomulagi 
var viðhaldið hjá Ísak og Jakob, sem 
síðar hlaut nafnið Ísrael.

Öldum síðar voru Ísraelsmenn 
síðan herleiddir. Drottinn sendi Móse 
til að frelsa þá og í því ferli reyndust 
þeir ekki undir það búnir að hljóta 
Melkísedeksprestdæmið. Þeir urðu því 
að láta sér nægja Aronsprestdæmið 
þar til tími frelsarans kom.

Mér finnst mjög athyglisvert 
hvernig frelsarinn hóf þjónustu sína. 
Hann byrjaði á því að skipuleggja 
Melkísedeksprestdæmið. Hann kallaði 
tólf postula og kenndi þeim lögmálið 
og reglu prestdæmisins. Hann kallaði 
Pétur sem höfuðpostula og kom á 
valda línu í kirkju sinni. Á þeim tíma 

og þessum, er það Jesús Kristur sem 
velur höfuðpostula sinn til að vera í 
forsæti kirkjunnar og frelsarinn leiðir 
hann í prestdæmisábyrgð hans.

Valdalínu prestdæmisins má því 
rekja beint frá Drottni okkar og 
frelsara til höfuðpostula hans og 
hinna postulanna og frá þeim til 
annarra prestdæmishafa í kirkjunni. 
Postulunum er falið lykla valds-
umboðs, og svo framarlega sem þeir 
lyklar eru á jörðunni, mun Drottinn 
sjálfur leiða okkur. Þessi guðlega 
handleiðsla verndar okkur og tryggir 
að kirkjan breyti ekki út af sannleik-
anum. Hún mun halda áfram að vera 
samkvæm sjálfri sér, því henni er ekki 
stjórnað af jarðneskum mætti. Henni 
er stjórnað af Drottni.

Lærið kenninguna  
um prestdæmið

Mín mikilvægasta leiðsögn til  
ykkar, ungu menn, er að þið lærið 
kenningu prestdæmisins, skiljið  
þann kraft sem þið hafið til að iðka 
prestdæmið og lærið hvernig það 
getur blessað líf ykkar sjálfra og 
annarra. 

Ég lofa ykkur, ef þið lærið kenn-
ingu prestdæmisins og uppfyllið prest-
dæmisábyrgð ykkar, að prestdæmið 
verði ykkur öruggt akkeri og andleg 
vernd og mun veita ykkur mikla gleði. 
Verið trúfastir í prestdæmissveit ykkar. 
Hafið áhrif á vini ykkar og leiðið þá 
í sveit ykkar. Stuðlið að bræðralagi 
í sveit ykkar, sem verður varanleg  
undirstaða lífs ykkar. ◼



12 L í a h ó n a

Öldungur M. Russell Ballard
í Tólfpostulasveitinni

Ron Rasband var aldrei í vafa um að 
þjóna í fastatrúboði. Þegar hann 
opnaði trúboðsköllunar- bréfið 19 ára 

gamall, hugsaði hann aðeins um það hvert 
hann yrði sendur.

„Faðir minn fór í trúboð til Þýskalands. 
Eldri bróðir minn fór í trúboð til Þýskalands. 
Tilvonandi mágur minn fór í trúboð til Þýska-
lands,“ rifjaði hann upp. „Ég hélt að ég yrði 
líka sendur til Þýskalands.“

Drottinn hafi þó annað í huga. Ron var 
þess í stað kallaður í trúboðið í austurríkj-
unum, sem hefur höfuðstöðvar í New York 
borg, Bandaríkjunum. Hann varð fyrir von-
brigðum, fór inn í svefnherbergið sitt, kraup 
við rúmið, flutti bæn, opnaði ritningarnar af 
handahófi og tók að lesa:

„Sjá og tak eftir, ég á marga á þessum 
slóðum, í nærliggjandi héruðum, og áhrifa-
miklar dyr munu opnast á nálægum svæðum 
hér í austurhluta landsins.

Þess vegna hef ég, Drottinn, látið yður 
koma til þessa staðar, því að það var mér 
æskilegt til hjálpræðis sálunum“ (K&S 100: 
3- 4; skáletrað hér).

Heilagur andi staðfesti um leið fyrir Ron 
að köllun hans til trúboðsins í austurríkjunum 
væri ekki mistök.

„Vonbrigði mín hurfu og ég hlaut minn 
fyrsta innblástur af mörgum, um að þetta væri 

sá staður sem Drottinn vildi að ég færi á,“ 
sagði hann. „Þetta var mér mikilvæg andlega 
reynsla.“

Trúboð hans í austurhluta Banda-
ríkjanna, var fyrsta köllun hans af mörgum, 
sem leiddu hann til staða sem hann hafði 
aldrei vænst að fara á. Í hverri köllun – sem 
kennari, biskup, háráðsmaður, trúboðsfor-
seti, einn af hinum Sjötíu og postuli Drott-
ins Jesú Krists – hefur öldungur Rasband 
beygt sig undir vilja Drottins og stöðugt 
reitt sig á anda Guðs, er hann hefur þjónað 
börnum hans.

Öldungur  
Ronald A. Rasband   
HÆFUR LEIÐTOGI, 
TRYGGUR FAÐIR

Uppi til hægri: Öldungur 
Ronald A. Rasband sem trú-
boðsforseti í New York borg árið 
1998. Lengra til hægri: Öldungur 
Rasband með systur sinni, Nancy 
Schindler; móður; og bræðrum 
sínum, Russell og Neil. Hægri: 
Með foreldrum sínum, sjö ára.
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Af góðum foreldrum kominn
Í sinni fyrstu ræðu sem postuli Jesú Krists, þá færði 

öldungur Rasband innilegar þakkir fyrir áa sína. „Ég [er] af 
góðum og trúuðum foreldrum kominn,“ sagði hann, „og 
þau eiga góða foreldra í sex ættliði.“ 1

Móðir hans, Verda Anderson Rasband, var ástúðlegur 
leiðtogi, sem innrætti Ron ást á ritningunum. 
Faðir hans, Rulon Hawkins Rasband, var trú-
fastur prestdæmishafi og mikill vinnuþjarkur.

Ronald A. (Anderson) Rasband fæddist í 
Salt Lake City, Utah, Bandaríkjunum, hinn 
6. febrúar 1951, og var eina barnið sem 
foreldrar hans áttu saman. Bæði höfðu 
áður gifst og skilið og Ron naut aukinnar 
umönnunar tveggja eldri bræðra og 
eldri systur. 

„Hann var ávöxtur beggja foreldra 
okkar og var okkur því afar kær,“ 
sagði systir hans, Nancy Schindler. 
„Ron leyfði aldrei að mamma eða pabbi 
stæðu eða sætu saman án þess að hann 
væri á milli þeirra.“

Ron var yfirleitt góður drengur, en hann 

viðurkennir þó að hafa átt sínar hrekkjóttu 
hliðar.

Að hans sögn, þá fóru „Barnafélagskenn-
arar hans til móður [hans], Barnafélagsforseta 
stikunnar, og sögðu: ‚Þessi Ronnie Rasband 
er erfiður krakki.‘ Þær gáfust hins vegar aldrei 
upp á mér. Þær sýndu mér mikla ástúð og 

buðu mér alltaf aftur í námsbekkinn.“ 2

Bernska Rons snérist um kirkjuna – fundi, gleðskap, 
málsverði og íþróttalið deildarinnar. Ef hann var ekki 
önnum kafinn við eitthvað í samkomuhúsi Fyrstu Cotton-
Wood deildarinnar, var hann í hlutastarfi, skátastarfi eða 
með vinum sínum. Heima snérist tími fjölskyldunnar um 

ritningarnar, leiki eða heimilishaldið.
„Faðir minn kenndi mér vinnusemi með 
eigin fordæmi,“ sagði hann. „Móðir mín 

kenndi mér að vinna með því að fela 
mér verkefni.“

Faðir Rons ók sendiferðabifreið 
í brauðdreifingu og þurfti því að 
vakna klukkan fjögur að morgni  

og kom svo seint heim að kvöldi. 
Móðir hans var heima til að ala 
upp börnin og drýgði tekjur heim-
ilisins með því að búa til og selja 
postulínsdúkkur.

Ron ávann sér ungur hæfni til að 
leiða, fela öðrum verkefni og koma 
mörgu til leiðar – sem kom sér vel fyrir 
hann í atvinnu og kirkjulegri ábyrgð.LJ
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„Ron fékk það verk að slá blettinn,“ sagði 
systir hans. Ron, líkt og Tom Sawyer í sögu 
Mark Twains, hafði hins vegar, lag á að fá vini 
sína sér til hjálpar.

„Þegar mér varð litið út, þá sá ég að besti 
vinur hans var að slá blettinn fyrir hann,“ 
sagði Nancy. „Vikunni á eftir sló annar vinur 
hans blettinn fyrir hann. Hann sat bara á 
veröndinni og hló og spaugaði með þeim, 
meðan þeir unnu verkið hans.“

Foreldrar Rons áttu erfitt fjárhagslega, en 
fjölskyldan hafði fagnaðarerindið. „Við áttum 
aldrei mikið af peningum,“ sagði Ron, „en 
það dró ekki úr gleði minni.“

Traustir vinir og leiðtogar
Ron naut þeirrar blessunar að eiga góða vini 

og trausta prestdæmisleiðtoga, þar með talið 
stikuforsta æskuára sinna til 14 ára – James E. 
Faust (1920- 2007), sem síðar þjónaði í Tólfpost-
ulasveitinni og Æðsta forsætisráðinu. Fjölskylda 
Rons naut náins sambands við Faust forseta 
og fjölskyldu hans. „Hann sagði mig alltaf vera 
einn af Cottonwood piltunum sínum, því hann 
átti sinn þátt í uppeldi mínu,“ sagði hann.

Ron hafði engan tíma fyrir skólaíþróttir í 
efrideildum grunnskóla, því hann var alltaf 
í vinnu, en hann gaf sér tíma til að rækta 
trygga og varanlega vináttu.

„Ég hef alltaf dáðst að Ron fyrir þann 
mann sem hann hefur að geyma, ,en hann 

var ekki fullkominn,,“ sagði æskuvinur hans, 
Kraig McCleary. Hann bætti við brosandi: „Ég 
hef sagt honum að ef hann kemst til himna, 
þá mun ég líka gera það, því við höguðum 
okkur eins á uppeldisárum okkar.“

Ron fór í trúboð snemma á áttunda áratugi 
tuttugustu aldarinnar, en Kraig hafði hugsað 
sér að fresta trúboði sínu fram að lokum 
haust- veiðitímabilsins. Ron hringdi þá í hann 
frá trúboði sínu.

„Ég veit ekki hvernig hann fékk leyfi til að 
hringja, en hann lét mig heyra það fyrir að 
hafa ekki meiri áhuga á að fara eins fljótt og 
auðið var í trúboð,“ sagði bróðir McCleary. 
„Auðvitað frestaði ég því þá ekki.“

Ron sagði trúboðið sitt hafa verið „frá-
bæra“ reynslu. „Drottinn blessaði mig með 
mörgum trúarstyrkjandi upplif-
unum,“ sagði hann. „Trúboðið 
var gríðarlega mikilvægt fyrir 
mitt andlega líf.“

Ron varði hluta trúboðs-
ins á Bermúdaeyjum. Trú-
boðsforseti hans, Harold 
Nephi Wilkinson, sendi 
aðeins „strangheiðar-
lega trúboða“ þangað, 
því hann hafði aðeins 
tök á að heimsækja þá 
annað veifið.

„Við þurftum að reiða 

Allt frá upphafi hjónabands síns 
hafa öldungur og systir Rasband 
haft Drottin í fyrirrúmi. Þau giftu 
sig 4. september 1973 (neðan) 
og eignuðust fjórar dætur og 
einn son (ofan). Öndverð síða: 
Jon Huntsman eldri, fyrrverandi 
viðskiptafélagi og lærifaðir 
öldungs Rasbands, sagði öldung 
Rasband vera „hæfan og afar 
trúfastan leiðtoga.“
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okkur algjörlega á okkur sjálfa, en forsetinn þurfti ekki að 
hafa áhyggjur af okkur,“ sagði Ron. „Við gerðum það sem 
okkur bar.“

„Draumastúlkan“ í Delta Phi
Þegar Ron hafði lokið trúboði sínu árið 1972, fékk 

hann sér vinnu, skráði sig í Utah háskólann um haustið og 
gekk í Delta Phi Kappa, sem var félagsskapur fyrrverandi 
trúboða. Á skemmtun í þessum félagsskap komst hann 
ekki hjá því að veita athygli fallegri ungri konu sem hét 
Melanie Twitchell. Melanie var ein af útvöldum „drauma-
stúlkum“ Delta Phi, sem aðstoðuðuvið þjónustuathafnir 
félagsins.

Líkt og Ron, þá var Melanie frá virkri fjölskyldu Síðari 
daga heilagra. Faðir hennar, embættismaður í hernum, og 
móðir leyfðu aldrei að stöðugir flutningar kæmu í veg fyrir 
að þau færu í kirkju.

Melanie var hrifin af vingjarnleika og háttvísi Rons og 
þekkingu hans á fagnaðarerindinu. „Ég sagði við sjálfa mig: 
‚Hann er svo dásamlegur maður að engu skiptir hvort hann 
færi með mig á stefnumót. Ég vil bara vera besti vinur hans.‘“

Þegar samband þeirra þróaðist, staðfesti andinn hugsanir 
hennar um Ron og skuldbindingu hans við Drottin. Brátt 
þróaðist vinátta þeirra yfir í það sem Melanie sagði vera 
„sögubókar- ástarævintýri.“

Öldungur Rasband sagði þau hafa smollið algjörlega 
saman. „Melanie stóð mér fyllilega á sporði í tryggð og 
skuldbindingu við fagnaðarerindið. Við urðum bestu vinir 
og þá bað ég hana að giftast mér.“

Þau giftust í Salt Lake musterinu, 4. september 1973. „Í 
gegnum árin,“ sagði hann, „hefur minn óeigingjarni eilífi 
lífsförunautur . . . átt sinn þátt í að móta mig, eins og leir 
leirkerasmiðsins, í fágaðri lærisvein Krists. Ást hennar og 
stuðningur, sem og barna okkar fimm, maka þeirra og 24 
barnabarna veitir mér þrótt.“ 3

„Komum okkur af stað“
Þegar Ron þjónaði sem öldungasveitarforseti í deild sinni 

fyrir gifta nemendur, kynntist hann Jon Huntsman eldri, 
sem var háráðsráðgjafi. Jon varð fljótt hrifinn af því hvernig 
Ron leiddi sveitina.

„Hann bjó yfir miklum leiðtoga-  og skipulagshæfi-
leikum,“ sagði öldungur Huntsman, sem þjónaði sem 
svæðishafi Sjötíu frá 1996 til 2011. „Mér fannst óvenjulegt 
að ungur maður, sem enn var í háskóla, gæti leitt sveit á 
slíkan hátt.“

Í nokkra mánuði fylgdist Jon með Ron útfæra hug-
myndir, er hann framfylgdi prestdæmisskyldum sínum. 
Þegar yfirmannsstaða í markaðssetningardeildinni losn-
aði í fyrirtæki Jons – sem síðar varð Huntsman Chemical 
Corporation – komst hann að þeirri niðurstöðu að Ron 
hefði þá hæfni sem hann sóttist eftir og bauð honum stöð-
una. Hann þurfti að hefja störf í vikunni þar á eftir í Ohio, 
Bandaríkjunum.

„Ég sagði við Melanie: ‚Ég ætla ekki að hætta í skóla 
og flytja,‘“ sagði Ron. „Ég hef unnið að alla ævi að því að 
útskrifast úr háskóla og 
sé nú loks fyrir endann 
á því.“

Melanie minnti Ron  
á að hann væri í skóla  
til að verða sér úti um 
gott starf.

„Af hverju hefurðu 
áhyggjur?“ spurði hún. 
„Ég hef áður pakkað 
saman og flutt. Ég hef 
gert það alla ævi. Ég leyfi 
þér að hringja í móður 
þína á hverju kvöldi. Komum okkur af stað.“

Ron stóð undir því trausti sem Jon hafði vænst af 
honum. Ron lærði af Jon og fékk fljótt stöðuhækkanir 
í hinu vaxandi fyrirtæki, varð forseti þess og aðalfram-
kvæmdastjóri árið 1986. Hann ferðaðist mikið fyrir 
fyrirtækið – bæði innan og utanlands. Þrátt fyrir sína þétt-
skipuðu dagskrá, þá reyndi Ron að vera heima um helgar. 
Þegar hann ferðaðist, hafði hann stundum fjölskyldumeð-
limi með sér.

„Þegar hann var heima, lét hann börnunum finnast þau 
sérstök og elskuð,“ sagði Melanie. Alltaf þegar hægt var 
að koma því við, mætti hann á athafnir og íþróttaviðburði 
barnanna. Jenessa MacPherson, ein af fjórum dætrum 
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hjónanna, sagði hinar kirkjulegu skyldur 
föður síns á sunnudögum oft hafa komið í 
veg fyrir að hann gæti setið hjá fjölskyldu 
sinni á kirkjusamkomum.

„Við þráttuðum yfir hvert okkar fengi 
að sitja hjá honum í kirkju, því það var svo 
sérstakt að fá að hafa hann við hlið okkar,“ 
sagði hún. „Ég minnist þess að hafa sett hönd 
mína í hans og hugsað með mér: ‚Ef ég að-
eins gæti lært að líkjast honum, þá væri ég á 
réttri leið og líktist meira frelsaranum.‘ „Hann 
var alltaf hetjan mín.“

Christian, sonur hjónanna, rifjaði upp kærar 
minningar um „feðgastundir.“ Vinir komu og 
fóru, því fjölskyldan flutti oft, sagði hann, „en 
faðir minn var alltaf minn besti vinur“ – þótt 
hann hefði líka verið samkeppnisaðili.

Hvort sem Ron lék körfubolta við Christ-
ian, borðsspil við dæturnar eða veiddi fisk 
með fjölskyldunni, þá hafði hann unun af því 
að sigra.

„Á uppeldisárum okkar þá leyfði hann 
aldrei neinum að sigra,“ sagði Christian. „Við 
þurftum að verðskulda það og það jók hæfni 
okkar. Þeim sið viðheldur hann meðal sinna 
ástkæru barnabarna.“

Eftir því sem árin liðu, þá komst fjölskylda 
Rons ekki hjá því að taka eftir því hvernig 
þjónusta hans í leiðtogastöðum kirkjunnar jók 
getu hans til að sýna kærleika og samúð, tjá 
andans tilfinningar og innblása aðra til að gera 

sitt besta. Eftir að Paxton, 
barnabarn Rons og Melanie, 
fæddist, reiddi fjölskyldan 
sig algjörlega á andlegan 
styrk og stuðning Rons.

Paxton fæddist með 
sjaldgæfa erfðaröskun og 
var afar heilsulaus, sem 
reyndi mjög á fjölskyldu 
hans, bæði líkamlega, 
tilfinningalega og andlega. 
Öldungur Rasband sagði reynsluna í kjölfar 
fæðingar Paxtons hafa verið „þolraun og 
sérstaka lexíu um eilífðina.“ 4

Á hinu stutta þriggja ára æviskeiði Paxtons 
á jörðunni – þegar spurningar voru margar 
en svörin fá – var öldungur Rasband andlegur 
stólpi, sem leiddi fjölskyldu sína til þess að 
virkja kraft friðþægingar Jesú Krists.

Þegar tilkynnt var um hina nýju köllun 
hans, kom það mörgum fjölskyldumeðlimum 
og vinum ekki á óvart. „Þau okkar sem þekktu 
hann best,“ sagði Christian, „réttu hönd hæst á 
loft þegar hann var studdur sem postuli.“

„Ég fer þangað sem vilt að ég þjóni“
Árið 1996, er Ron var 45 ára og athyglin 

beindist að starfsframanum, fékk hann boð um 
að þjóna sem trúboðsforseti í Norður New York 
trúboðinu. Líkt og postularnir til forna, þá „[yfir-
gaf hann netin sín þegar í stað]“ (Matt 4:20).

Efst til vinstri: Öldungur og systir 
Rasband með kirkjumeðlimum í 
Nýju- Delí, Indlandi, í nóvember 
2015. Að ofan: Öldungur og 
systir Rasband, er hann þjónaði 
sem trúboðsforseti í New York 
borg, 1996–99; með barna-
barni sínu, Paxton, sem gerði 
fjölskyldunni kleift að læra 
„sérstaka lexíu um eilífðina“; og 
við hornsteinsathöfn Sakramento 
musterisins í Kaliforníu. 
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„Það tók mig aðeins brot úr sekúndu að samþykkja 
köllunina,“ sagði öldungur Rasband. Hann sagði við 
Drottin: „Ég fer þangað sem vilt að ég þjóni.“

Ron bjó yfir mikilvægri lexíu sem honum hafði lærst í 
starfi: „Fólk er öllu mikilvægara.“ 5 Með þessa þekkingu og 
góða leiðtogahæfni, var hann undir það búinn að helga sig 
eingöngu þjónustu í ríki Drottins.

Ron og Melanie fannst trúboðsstarfið í New York borg 
bæði krefjandi og lærdómsríkt. Ron var fljótur að úthluta 
trúboðunum verkefnum – höfða til hollustu þeirra, fræða 
þá, uppörva og efla á sama tíma. 

Árið 2000, aðeins átta mánuðum eftir að Ron og Mel-
anie höfðu lokið trúboði sínu, var Ron kallaður sem einn 
hinna Sjötíu, þar sem starf hans, reynsla og hæfileikar hafa 
blessað kirkjuna. Sem einn hinna Sjötíu, þjónaði hann 
sem ráðgjafi í forsætisráði Mið- Evrópusvæðisins og hafði 
umsjón með starfinu í 39 löndum. Þótt hann hefði hætt í 
framhaldsskóla fyrir rúmum 40 árum, þá tók hann lærdóm-
inn alvarlega með því að læra af sínum eldri bræðrum, er 
hann hafði umsjón með vestur- og norðvesturhluta Norður- 
Ameríku og þremur svæðum í Utah; þjónaði sem fram-
kvæmdastjóri musterisdeildarinnar; og í forsætisráði hinn 
Sjötíu, í nánu samstarfi við hina Tólf. 

Nýlega sagði öldungur Rasband: „Hve dásamlegur heiður 
og forréttindi það er fyrir mig að vera hinn minnsti meðal 
hinna Tólf og læra af þeim á allan hátt og við öll tækifæri.“ 6

„Ég veit það sem þeir vissu“
Tvö málverk prýða veggi skrifstofu öldungs Rasbands. 

Annað er af mormónatrúboðum að kenna fjölskyldu í 
Danmörku á sjöttaáratug átjándu aldar. Hitt er af Dan Jones, 
trúboða á árum áður, standandi á brunni við að prédika á 
Bretlandseyjum. Myndirnar (að ofan til hægri) minna öld-
ung Rasband á eigin forfeður.

Hann hefur vitnað: „Þessir fyrrum brautryðjendur gáfu 
allt sem þeir áttu til að lifa eftir fagnaðarerindi Jesú Krists 
og skilja eftir arfleifð sem niðjar þeirra geta fylgt.“ 7 Það sem 
knúði áa öldungs Rasbands til að sækja áfram í öllu mótlæt-
inu og ofsóknunum, er það sem gerir hann hæfan fyrir hina 
nýju köllun: Þekking og öruggur vitnisburður um Drottin 
og verk hans.

„Ég á svo margt ólært í minni nýju köllun,“ sagði hann. 
„Ég finn til mikillar auðmýktar yfir því. Það er eitt sem 
tilheyrir köllun minni sem ég get þó gert. Ég get borið ‚vitni 
[nafni] Krists um allan heim‘ (K&S 107:23). Hann lifir!“ 8

Hann sagði líka, sem barnabarnabarn brautryðjenda:  
„Ég finn það sem þeir fundu. Ég veit það sem þeir vissu.“ 9

Með lífi sínu, kennslu og þjónustu, þá stendur öldungur 
Ronald A. Rasband fyllilega undir þeim væntingum sem 
forfeður hans gerðu til niðja sinna. Öldungur Rasband fylgir 
fordæmi þeirra og heiðrar arfleifð þeirra, er hann sækir 
áfram sem eitt af hinum sérstöku vitnum Drottins. ◼

HEIMILDIR
 1. Ronald A. Rasband, „I Stand All Amazed,“ Liahona, nóv. 2015, 89.
 2. Ronald A. Rasband, „Friend to Friend: Golden Nuggets,“ Friend,  

okt. 2002, 8.
 3. Ronald A. Rasband, „I Stand All Amazed,“ 89.
 4. Ronald A. Rasband, „Special Lessons,“ Liahona, maí 2012, 80.
 5. Ronald A. Rasband, fréttaráðstefna, 3. okt 2015.
 6. Ronald A. Rasband, vitnisburður, trúarræða Prestdæmis-  og fjölskyldu-

deildar, 1. des. 2015.
 7. Ronald A. Rasband, „I Stand All Amazed,“ 89.
 8. Ronald A. Rasband, vitnisburður.
 9. Ronald A. Rasband, ræða flutt á Brautryðjandadegi, Laufskálinn,  

Salt Lake City, 24. júlí 2007.EF
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Patrick J. Cronin III

Á framkvæmdafundi prestdæmisins greindu trúboð-
arnir frá því að þeir hefðu hitt meðlim sem ekki 
væri á skrá deildarinnar. Ég þekkti nafnið þegar 

og sagði að við hefðum verið í sömu deild fyrir mörgum 
árum síðan.

Annar trúboðanna sagði: „Já, biskup, hún sagði frá því 
og virtist furða sig á því að þú værir biskup.“

Ég spurði þá: „Hvað sagði hún?“
Þeir sögðu að hún hefði verið afar undrandi og sagt: 

„Er hann biskupinn?“
Ég hló og útskýrði að þessi systir hefði þekkt mig sem 

allt annan mann fyrir 30 árum.
Þegar ég hugsaði síðar um þetta atvik, varð mér ljóst hve 

miklum breytingum líf mitt hefði tekið á síðustu 30 árum, 
sem ég og fjölskylda mín höfðum verið meðlimir. Ég hef 
þekkt marga meðlimi deildar minnar í 20 ár og þjónað sem 
greinarforseti og biskup, en enginn þeirra þekkti mig fyrir 
30 árum. Þótt ég hafi endrum og eins sagt frá atvikum sem 
gerst hafa í lífi mínu til að kenna um iðrun og friðþægingu 
Jesú Krists, þá vita fæstir í deildinni hve ótrúleg lífsferð mín 
í kirkjunni hefur verið.

Mér og fjölskyldu minni var sagt frá kirkjunni í maí 1979 
og mér varð þegar ljóst að hún væri okkar staður. Við 
vorum skírð í júní og vorum öll virk í fyrstu, en það leið 

ekki á löngu áður en ég hætti að mæta og snéri mér að 
gömlum ávönum. Ég efaðist í raun aldrei um sannleiksgildi 
fagnaðarerindisins og endurreisnarinnar, en taldi mig ekki 
hafa það sem þurfti til að verða góður meðlimur.

Árið 1982 sótti eiginkona mín um skilnað sökum 
áfengisneyslu minnar, en hún hafði aldrei látið af trúnni. 
Á þessum tíma bjó fjölskylda mín í Oklahoma, Bandaríkj-
unum, en ég hafði snúið aftur til Illinois, á uppeldisstöðvar 
mínar. Ég var kominn að þeim mörkum að missa það eina 
sem sannlega skipti mig máli: Fjölskylduna mína.

Ég tók að biðja krjúpandi, bæði kvölds og morgna,til 
Guðs sem ég var ekki lengur viss um að væri til eða, ef 
hann væri til, að hann hefði þá fyrir löngu gleymt mér. Ég 
baðst staðfastlega fyrir í þrjá mánuði. Árla morgun einn, 
meðan ég var í innilegri bænagjörð, upplifði ég mikinn frið 
og ég vissi að Guð lifði og elskaði mig. Ég vissi líka að ég 
myndi aldrei framar drekka dropa af áfengi.

Að kvöldi sama dags hringdi eiginkona mín í mig, til að 
láta mig vita að hún hyggðist senda mér skilnaðarskjölin til 
undirritunar. Er við ræddum saman, sagði hún skyndilega: 
„Þú ert afar ólíkur sjálfum þér. Ég held að þú eigir aldrei 
aftur eftir að neyta áfengis, svo ég ætla að rífa pappírana.“ 
Við sameinuðumst aftur og tveimur árum síðar fæddi hún 
okkar þriðja son. 

Meðlimur sem þekkti mig á árum áður átti erfitt með að trúa að ég 
hefði verið kallaður sem biskup, því ég hafði verið lítt virkur.



 A p r í l  2 0 1 6  19

Sumir hefðu nú ætlað að ég hefði 
snúið til fullrar virkni í kirkjunni, en ég 
er afar þrjóskur maður. Ég snéri aftur um 
tíma og hlaut jafnvel köllun sem kenn-
ari í öldungasveitinni. Mér fannst brátt 
að ég ætti erfitt með að kenna og varð 
aftur óvirkur.

Árið 1991 fluttum við í fámenna 
grein. Nokkrum mánuðum fyrir 
átta ára afmæli yngsta sonar okkar, 
spurði eiginkona mín, Barnafélags-
forsetinn, hann að því hvern hann vildi 
að framkvæmdi skírnina hans. Auðvitað 
vildi hann að faðir sinn framkvæmdi helgi-
athöfnina. Eiginkona mín sagði honum að 
líklega yrði það ekki niðurstaðan. Hann sætti 
sig ekki við þetta svar og lagði fyrir sig að 
virkja föður sinn. Hann hélt ótrauður áfram 
og áður en ég vissi af var ég þjónandi sem 
skátaforingi og síðar skírði ég og staðfesti 
son minn.

Þeir átta mánuðir sem fylgdu í kjölfar 
endurvirkjunar minnar voru viðburðarríkir. 
Við vorum innsigluð sem fjölskylda í 

Chicago musterinu í Illinois og 
ég var aftur kallaður sem kennari 

í öldungasveitinni og í þetta sinn hélt 
ég því til streitu. Ég var síðan kallaður sem 
ráðgjafi í forsætisráði greinarinnar og fimm 
mánuðum síðar var ég kallaður sem grein-
arforseti. Ég minnist þess að hafa hugsað 
með mér, um mánuði eftir köllun mína: 
„Ég er greinarforsetinn?“

Á liðnum árum hef ég sagt mörgum 
heilögum sem átt hafa erfitt, að þar sem ég 
náði árangri í fagnaðarerindinu, ættu allir 

að geta gert það. Það snýst bara um að skilja 
hinn raunverulega mátt frelsarans og friðþæg-

ingar hans og að taka skrefin í átt að honum.
Ég verð eiginkonu minni og börnum ævin-

lega þakklátur og öllum hinum trúföstu heimilis-
kennurum, sveitarleiðtogum, biskupum og öðrum 

trúföstum heilögum, sem hafa verið mér svo dá-
samlegar fyrirmyndir. Það hafa verið mér forréttindi 

að þjóna Drottni og hinum heilögu síðastliðin 20 ár. 
Líf mitt hefur verið blessað umfram allt sem ég fékk 

ímyndað mér. ◼
Höfundur býr í Illinois, Bandaríkjunum.TE
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R. Val Johnson
Kirkjutímaritin

ÓTAL UPPLIFANIR SÝNA AÐ DROTTINN HEFUR 
HÖND Í BAGGA Í ÞÝÐINGARVERKI RITNINGA SINNA. 

Heimkoma
Ef fagnaðarerindi Jesú Krists er okkar 

andlega heimili þá er það eðlilegt að 
það sé okkur auðskilið og kunnugt. 
Við hvílumst þegar við erum heima. Við 
nærum okkur. Við ræðum við þá sem 
við elskum á okkar eigin móðurmáli. 
Þetta er eigið mál hjartans og þar sem 
fagnaðarerindið þarf að ná til hjartans, 
þá er okkur nauðsynlegt að geta lesið 
ritningarnar á eigin máli hjartans.

Í Kenningu og sáttmálum er gerð 
krafa um það. Drottinn opinberar að 
með lyklum prestdæmisins, sem Æðsta 
forsætisráðið hefur, mun „armur Drottins  
. . . opinberast í veldi og sannfæra 
þjóðirnar . . . um fagnaðarerindi 
sáluhjálpar þeirra.

Þeir sem hafa tekið þátt í þýð-
ingu ritninganna frá ensku yfir 
á eitthvað annað tungumál, eru 

kunnugir slíkum upplifunum. Þær eiga 
sér sífellt stað:

Ungur Armeni hélt á eintaki af 
Mormónsbók, sem nýlega hafði verið 
þýdd á tungumálið hans, og sagði við 
einn þeirra sem þátt tóku í þýðing-
unni: „Þakka þér fyrir,“ sagði hann. 
Ég hef lesið Mormónsbók á ensku. Ég 
hef lesið Mormónsbók á rússnesku. 
Ég hef lesið hana á úkraínsku. Það var 
ekki fyrr en ég las hana á armensku 
að ég skildi hana fyllilega. Þegar ég las 

hana á armensku, þá skildi ég 
allt miklu betur. Það var eins 
og ég væri kominn heim.“
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Því að svo ber við þann dag, að sér-
hver maður mun heyra fyllingu fagn-
aðarerindisins á sinni eigin tungu og 
á sínu eigin máli, frá þeim sem vígðir 
eru þessu valdi, fyrir tilverknað hugg-
arans, sem úthellt mun yfir þá til opin-
berunar á Jesú Kristi“ (K&S 90:10–11).

Jim Jewell, sem starfaði í þýðing-
arhópi ritninganna í höfuðstöðvum 
kirkjunnar, sagði frá því hve ritning-
arnar geta orðið okkur hjartfólgnar, 
þegar þær eru þýddar yfir á eigið mál 
hjartans:

„Þegar þýða átti Mormónsbók yfir 
á sesotoísku, tungumál sem afríska 
þjóðarbrotið Lesotho talaði, þurftum 
við að finna einhvern til að hjálpa 
okkur að meta starf þýðingarhópsins. 
Verkefnastjórinn, Larry Foley, benti 
á meðlim kirkjunnar frá Lesotho, 
sem var nemandi í mastersnámi við 
Utah State háskólann. Í Lesotho fer 
kennsla fram á ensku, svo þessi kona 
og börnin hennar höfðu lært á ensku 
frá fyrsta bekk grunnskóla, en töluðu 
samt saman á sesotoísku heimavið.

„Hún samþykkti að vinna við þýð-
inguna. Starf hennar við þá kapítula 
sem við sendum henni kom vissulega 
að miklu gagni. Við sendum henni 
reglubundið ákveðnar spurningar um 
málfarsreglur og notkun, og hún kom 
með góðar ábendingar. Við sáum þó 
að hún hafði auðkennt mörg ritningar-
vers með gulu, sem voru óviðkomandi 
spurningum okkar. Þegar við spurðum 

hana um auðkenndu versin, sagði hún: 
„Ó, þetta eru vers sem höfðu mikil áhrif 
á mig og ég hafi ekki skilið fyllilega á 
ensku. Ég auðkenndi þau, svo ég gæti 
miðlað þeim börnunum mínum.“

Fyrirmynd að þýðingum 
ritninganna

Þýðingarsaga Biblíunnar er löng 
og heillandi, en hún hófst á því að 
hluti Gamla testamentisins var þýddur 

frá hebresku yfir á grísku. Síðar var 
Biblían þýdd frá grísku yfir á latínu og 
frá latínu, hebresku og grísku yfir á 
ótal önnur tungumál.1 Þar af leiðandi, 
þá þýðir Kirkja Jesú Krists hinna Síðari 
daga heilögu Biblíuna ekki yfir á 
önnur tungumál, heldur notar útgáfur 
sem þegar eru viðurkenndar meðal 
kristinna sem tala þau tungumál.2

Þýðingarstarf kirkjunnar snýst því að 
mestu um Mormónsbók (sem kemur 

Mormónsbók hefur verið gefin út 
fullþýdd á 89 tungumálum og valið 
efni úr henni hefur verið þýtt yfir á 
21 önnur tungumál.

„ÞVÍ AÐ SVO BER VIÐ ÞANN DAG, AÐ SÉRHVER MAÐUR MUN HEYRA 

FYLLINGU FAGNAÐARERINDISINS Á SINNI EIGIN TUNGU OG Á SÍNU 

EIGIN MÁLI, FRÁ ÞEIM SEM VÍGÐIR ERU ÞESSU VALDI“ (K&S 90:11).
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fyrst til þýðingar), Kenningu og sátt-
mála og Hina dýrmætu perlu. Þessar 
bækur eru þýddar frá ensku, sem er 
tungumálið sem spámaðurinn Joseph 
Smith fékk þær opinberaðar á, hans 
hjartans mál. Þeir sem lært hafa sögu 
kirkjunnar, ættu að þekkja þýðingar-
ferli ritninganna yfir á önnur tungumál 
en ensku. Það er að miklu leiti sama 
aðferðin og spámaðurinn notaði við að 
þýða Mormónsbók yfir á ensku. 

Joseph Smith var auðmjúkur og 
að mestu ómenntaður bóndadrengur. 
Hann bjó hins vegar yfir þeim eigin-
leikum sem Drottinn þurfti á að halda 
til að láta fullvinna verkið. Joseph og 
fjölskylda hans voru vissulega útvalin 
og undir það búin að vinna einmitt 
þetta starf.3

Joseph fékk líka hjálp — bæði 
himneska og jarðneska — við að 
þýða heimildir Nefís. Engillinn Moróní 
vitjaði Josephs á hverju ári í fjögur 
ár, áður en honum var heimilt að fá 
heimildirnar í hendur. Við þekkjum 
ekki allt sem Moróní kenndi spámann-
inum, en þau samskipi voru augljós-
lega til að búa hann bæði andlega og 
huglega undir fyrirliggjandi verkefni.4

Drottinn hafði líka undirbúið „túlka“ 
fyrir tilsettan tíma, til að auðvelda 
þýðingu forns tungumáls. Þeim er lýst 
sem tveimur steinum í málmumgjörð 
og þetta, og annað álíka verkfæri sem 
var kallað sjáandasteinn, auðveld-
aði spámanninum að þýða heimildir 

Nefís yfir á ensku. Spámaðurinn 
greindi ekki nákvæmlega frá ferlinu. 
Hann bar einungis vitni um að hann 
hefði þýtt Mormónsbók með „gjöf og 
krafti Guðs.“ 5

Auk þeirrar himnesku hjálpar sem 
Joseph veittist, hlaut hann líka jarð-
neska hjálp frá riturum, sem fram-
leiddu ritað handrit svo aðrir gætu 
unnið það til prentunar, greitt fyrir 
það og loks dreift því um heiminn. 

Þeir, sem nú hafa það verkefni að 
þýða ritningarnar, eru undirbúnir af 
Drottni, ekki ólíkt og Joseph, og njóta 
liðsinnis við verkið — bæði himnesks 
og jarðnesks.

Verk opinberunar
Hið stranga þýðingarferli er inn-

blásið andlegum krafti, sem best er 
lýst sem „opinberun með samráði.“ 
Þeir tveir eða þrír sem valdir eru sem 
þýðendur koma saman, ásamt öðrum, 
til að vinna að verkinu. Sér til aðstoðar 
hafa þeir umsjónarmenn frá höfuð-
stöðvum kirkjunnar, yfirlesara svæðis, 
orðasafn fyrir tilvísanir,6 þýðingarleið-
arvísa, tölvuforrit og kirkjulega hjálp 
sem nær alla leið til Æðsta forsætis-
ráðsins. (Sjá meðfylgjandi skrá.) Þegar 
Æðsta forsætisráðið veitir endanlegt 
samþykki fyrir þýðingu, þá er verkið 
sett í letur, prentað og því dreift. Þar 
sem þetta er unnið á rafrænu formi, 
er það uppfært á vefinn LDS.org og 
Gospel Library appið.

ÞÝÐINGARFERLI 
RITNINGANNA

Samþykki þýðingar

•  Beiðni um þýðingu ritninganna 
er send svæðisforsætisráði, 
þegar fjöldi kirkjumeðlima 
sem tala málið fer vaxandi og 
grunnefni kirkjunnar hefur 
verið þýtt á tungumálið.

•  Beiðnin er tekin til meðferðar 
hjá nokkrum kirkjunefndum í 
höfuðstöðvum kirkjunnar, þar 
með talið Tólfpostulasveitinni 
og Æðsta forsætisráðinu.

þýðingaráfangar

Grunnáfangi 
•  Gildandi biblíuþýðing er valin 

til notkunar í kirkjunni.
•  Grunnefni er þýtt fyrst: 

Grunnreglur kirkjunnar (hefur 
að geyma grunnkenningar, sem 
og nafn kirkjunnar, sakrament-
isbænirnar, skírnarbænina og 
Trúaratriðin), Vitnisburður 
spámannsins Josephs Smith 
bæklingur og vefsíða á LDS.org.

•  Aðalráðstefnuræður geta líka 
verið þýddar á tungumálið.

Fyrsti áfangi
•  Mormónsbók, Kenning og sátt-

málar, Hin dýrmæta perla (um 
10 ára vinnuferli).

•  Grunntextar, líkt og 
„Fjölskyldan: Yfirlýsing til 
heimsins,“ Hinn lifandi Kristur: 
Vitnisburður postulanna tólf,“ 
valdir sálmar og Boða fagnaðar-
erindi mitt.

11 • 

22
Gildandi biblíuþýðing er valin 
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Þetta sameiginlega ferli er bæði 
krefjandi og innblásið. Gæta þarf vand-
lega að gæðum efnisins og útlitslegri 
hönnun þess. Þýðingar eru endurskoð-
aðar á hinum ýmsu stigum, einkum 
á kenningarlegu stigi, sem þarfnast 
samþykkis Drottins. Aðeins þegar slíkt 
samþykki liggur fyrir, er hægt að halda 
áfram með verkið. Þótt opinberun hafi 
ekki borist nákvæmlega á sama hátt og 
þegar Joseph Smith vann að þýðingu 
Mormónsbókar, þá er ferlið án nokk-
urs vafa undir handleiðslu Drottins — 
með gjöfum og krafti hans.

Þetta þýðir ekki að þýðingin sé 
fullkomin þegar henni er fyrst lokið. 
Oft er bætt úr eftir einhvern tíma og 
frekari skoðanir og eftir því sem fólk 
lærir ritningarnar og leggur fram áb-
endingar um málfræði og orðalag eða 
finnur stafsetningarvillur. Breytingar 
eru afar sjaldan gerðar á útlistun kenn-
ingar. Eigi slíkt sér stað, er það gert 
undir leiðsögn Æðsta forsætisráðsins.

Drottinn liðsinnir
Drottinn styður líka við þýð-

ingarstarfið á aðra vegu. Oft segir 
þýðingarhópurinn í höfuðstöðvum 
kirkjunnar frá því að Drottinn hafi 
liðsinnt þegar þörf er á. 

Eitt af mörgum slíkum dæmum, var 
þegar þörf var á þýðanda til að þýða og 
skrá kirkjuefni á mamísku (borið fram 
„mum,“ er komið af mayanísku, töluð 
í Guatemala). Meðal fyrstu trúboðanna 

sem komu til Guatemala, var öldungur 
sem átti afa sem hafði talað mamísku. 
Trúboðinn hafði alist upp í borg og 
talaði aðeins spænsku. Á næturna kom 
afi hans til hans í draumi til að kenna 
honum mamísku. Þessi ungi trúboði 
varð aðalþýðandi mamísku í kirkjunni.

Oft er þýðingarstarfið gert við 
miklar fórnir. Sumir þýðendur gefa 
þjónustu sína og öðrum er greitt fyrir, 
allt eftir fjárhagsstöðu, svo þeir geti 
helgað sig þýðingunni.

Einn af þeim sem varð þýðandi 
úrdúísku, snérist til trúar á kirkjuna í 
Pakistan, meðan hann starfaði sem 
kennari. Trúskipti hans leiddu til þess 
að hann missti atvinnu sína, húsið, sem 
skólinn sá honum fyrir, og börnum hans 
var ekki lengur heimilt að sækja skól-
ann. Yfirmaður frá þýðingarþjónustu 
kirkjunnar kom að máli við hann og 
bauð honum þýðingarstarf og hófsöm 
laun. Eftir að hann hafði starfað sem 
þýðandi í fáeina mánuði, heimsótti 
maðurinn yfirmanninn og bað hann 
óframfærinn um að kaupa fyrir sig nýjan 
kúlupenna. Sá sem hann hafði notað 
fram að þessu, hafði orðið bleklaus. Það 
var ekki fyrr en þá sem yfirmaðurinn 
uppgötvaði og lagaði skráningarvillu 
sem gerði það að verkum að þýðandinn 
fékk aðeins tíu prósent greitt af því sem 
hann hefði átt að fá.

Á sama hátt og Drottinn blessaði 
Joseph Smith, sem gerði honum kleift 
að ljúka verki sínu, þá blessar Drottinn 

Annar áfangi
•  Hægt er að biðja um þýðingu 

fjölda annara rita, má þar nefna 
tímaritið Líahóna, Trúarskóla 
efni, kennslubækur fyrir sunnu-
dagakennslu, sálmabækur og 
söngbækur fyrir börn, efni fyrir 
musteri og ættfræði og útsend-
ingar fyrir stiku og svæði.

Megin verkefnahópar

Þýðingarhópur:
•  Tveir eða þrír musterisverðugir 

kirkjumeðlimir, sem hafa næga 
þekkingu á fagnaðarerindinu.

•  Hafa sér til hjálpar vers- fyrir- vers 
leiðarvísi, orðaútskýringar og 
umsjónarmenn þýðingardeildar 
höfuðstöðva kirkjunnar.

Kirkjulegt yfirlestrarráð: 
•  Þrír til fimm karlar og konur 

sem eru kirkjuleiðtogar á 
svæðinu.

•  Kölluð og sett í embætti til 
að skoða læsileika þýðingar 
og nákvæmni kenninga.

•  Engar breytingar eru gerðar á 
texta fyrr en nefndin er einróma 
og breytingarnar eru í samræmi 
við þýðingarleiðarvísi.

Meðlima yfirlesarar:
•  Meðlimir svæðis skoða líka 

þýðinguna.
•  Þeir segja til um skýrleika og 

rétt málfar.
•  Nákvæmni þýðingar tryggir að 

heilagur andi geti borið vitni 
um sannleiksgildi kenninganna.

33
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þýðendur sína. Þýðandi lettnesku 
ritninganna var t.d. lögfræðingur, sem 
hafði numið lög í Rússlandi, þar sem 
hann hafði snúist til trúar á hið endur-
reista fagnaðarerindi. Þegar hann kom 
aftur til Lettlands, var hann að setja upp 
lögfræðistofuna sína. Hann þjónaði líka 
sem greinarforseti. Hann gat vart verið 
önnum kafnari, en kirkjan þarfnaðist 
hans og enskukunnáttu hans.

Hann bað um tíma til að biðja 
vegna beiðninnar, því ef hann tæki 
þetta að sér, þá, eins og hann orðaði 
það við fulltrúa kirkjunnar, „yrði það 
til þess að matur yrði minni á borði 
barna hans.“ Eftir að hann hafði beð-
ist fyrir, ákvað hann að taka verkið 
að sér, og bað Drottin um að blessa 
sig með hæfni til að takast á við hið 
erfiða, krefjandi og tímafreka verk.

Hann fór einni klukkustund 
fyrr á lögfræðiskrifstofu sína dag 
hvern og nýtti þann tíma til að þýða 
Mormónsbók. Hann lauk verkinu 
vel innan þess árafjölda sem verkið 
yfirleitt tekur. Í raun tók þýðing hans 
skemmri tíma en aðrar þýðingar, 
allt frá því að Joseph Smith þýddi 
Mormónsbók á 60 dögum.

Hægt væri að segja frá ótal fleiri 
upplifunum sem sýna að Drottinn 
hefur hönd í bagga í þýðingarverki 
ritninga sinna. Allar sýna þær glöggt 
að þetta er verk hans og að það er 
honum afar mikilvægt. Hann býr fólk 
undir að vinna verk sitt. Hann gerir 
verkfærin tiltæk sem þarf að nota til 
að hraða verkinu. Hann innblæs og 
blessar fólkið í þýðingarferlinu.

Árangurinn er sá að heimurinn 
er auðugri af orði Guðs, sem gefið 
er börnum hans á eigin máli hjartans. ◼

HEIMILDIR
 1. Sjá átta- hluta ritröðina, „How the Bible Came 

to Be,“ eftir Lenet H. Read, birt í Ensign frá 
janúar til september 1982.

 2. Sjá t.d. „Church Edition of Spanish Bible 
Now Published,“ mormonnewsroom. org.

 3. Sjá Matthew S. Holland, „The Path to 
Palmyra,“ Liahona, júní 2015, 14–19.

 4. Sjá Kent P. Jackson, „Moroni’s Message to 
Joseph Smith,“ Ensign, ágúst 1990, 12–16.

 5. Joseph Smith, í formála Mormónsbókar. Sjá 
yfirgripsmeiri frásögn um þýðingu Josephs 
Smith á Mormónsbók á Gospel Topics, 
„Book of Mormon Translation,“ topics. lds. 
org.

 6. Orðasafnið skilgreinir öll orðin í ensku 
ritningunum, svo þýðendur fái betri skilning 
á merkingu þeirra. Oft búa orð yfir fleiri 
en einni merkingu og því þurfa þýðendur 
að reiða sig á samhengið, innblástur og 
hópvinnu, til að koma fram með réttar lausnir. 
Endrum og eins verða vafaatriði um merk-
ingar aðeins leyst af Æðsta forsætisráðinu. 

Þýðingarferli ritninganna krefst bæði 
höfuðsins og hjartans, bæði hugar-
farslegrar hæfni og andlegs innsýnis.

Í ÞÝÐINGARFERLI RITNINGA DROTTINS, MÁ GLÖGGLEGA SJÁ AÐ ÞETTA 

ER HANS VERK. HANN UNDIRBÝR FÓLK OG SÉR ÞVÍ FYRIR VERKFÆRUM 

TIL AÐ HRAÐA VERKI SÍNU, OG INNBLÆS OG BLESSAR ÞAÐ Í FERLINU.
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Þegar þeim vinum okkar, sem eru 60 eða 70 ára gamlir, 
verður á að gleyma einhverju, þá segjum við oft í góð-
látlegu gríni að minnistapið sé „ellistund.“ Ég ætla þó 

að ræða aðrar stundir – sem eru svo stórkostlegar að þær 
hverfa aldrei úr huga okkar. Það eru stundirnar þegar eldri 
hjónum verður ljóst að þau eru að gera nákvæmlega það 
sem Drottinn vill að þau geri. Á slíkum dýrmætum stundum 
verður þeim ljóst að:

•  Þau geta miðlað langri lífsreynslu, hæfileikum 
og kunnáttu og blessað aðra með þekkingu sinni 
á fagnaðarerindinu.

•  Fordæmi þeirra er bæði börnum þeirra og barna-
börnum mikil blessun.

•  Þau mynda varanlega vináttu með þjónustu sinni.
•  Hjónaband þeirra styrkist með hverjum degi.
•  Þjónusta í hans nafni er ljúf.

Dýrmætar stundir
Kæru eldri hjón, mörg ykkar ættuð nú þegar að vera 

að upplifa slíkar stundir. Hugleiðið frásögn öldungs 
Jeffreys R. Holland, í Tólfpostulasveitinni, um það sem 
eldri hjón gerðu í Chíle. Einn af yngri öldungunum átti 
foreldri sem andaðist. Trúboðsforsetinn var svo fjarri að 
hann komst ekki samstundis til trúboðans.

„Það voru hins vegar ljúf eldri trúboðshjón sem þjónuðu 
á svæðinu,“ sagði öldungur Holland. „Þau komu, dvöldu 
hjá trúboðanum og önnuðust hann og hugguðu, þar til 
trúboðsforsetinn kom og tók við. Í trúboðinu okkar voru 
dásamlegir yngri trúboðar, en enginn þeirra hefði getað 
gert það sem þessi hjón gátu gert.“ 1

Í þessu tilviki var hlutverk þeirra einfaldlega að sýna 
samúð á neyðarstundu. Þau þurftu enga tungumálakunn-
áttu til þess, heldur aðeins að sýna kristilegan kærleika. Þau 
höfðu ekki áhyggjur af því að komast ekki í afmæli eða 
blessun einhvers barnabarnsins, þótt það séu mikilvægir 
viðburðir. Þau létu sig skipta að vera þar sem Drottinn vildi 
að þau væru, til að blessa eitt barna hans. Þar sem þau 
voru fús til þess, þá gat hann leyft þeim að koma fram fyrir 
sína hönd.

Þjónusta er sjaldnast þægileg
Sannleikurinn er sá, að engum eldri trúboða finnst þægi-

legt að fara að heiman. Það átti líka við um Joseph Smith, 
Brigham Young, John Taylor og Wilford Woodruff. Þeir 
áttu líka börn og barnabörn og þeir elskuðu fjölskyldu 
sína, alveg eins og við gerum. Þeir elskuðu hins vegar líka 
Drottin og þráðu að þjóna honum. Einhvern tíma hittum 
við kannski þessa dyggu menn, sem hjálpuðu til við 

Russell M. Nelson 
forseti
forseti Tólfpostula-
sveitarinnar

MINNINGAR  
Ein besta leiðin fyrir eldri 

hjón til að skapa góðar 

minningar, er að fara 

saman í trúboð.

eldri  
trúboðshjóna
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MINNINGAR  

innleiðingu þessarar ráðstöfunar. 
Þegar við gerum það, þá munum 
við gleðjast yfir að hafa ekki 
dregið af okkur þegar okkur bar 
að þjóna.

Sumir kjósa að þjóna og dvelja 
á heimili sínu. Eftir að Aase 
Schumacher Nelson (ekki skyld-
menni) fékk heilablóðfall, varð 
hún bundin hjólastól og óttaðist 
að geta ekki farið í trúboð með 
eiginmanni sínum, Don, eins og 
þrá þeirra hafði alltaf staðið til. Þá 
ræddi nágranni við þau um hið 
kirkjulega trúboð sem hann starf-
aði við í forðabúri biskups. Þau 
höfðu áhuga og ræddu við yfir-
mann á staðnum, útfylltu umsókn 
sína og voru kölluð til að þjóna tvo daga í viku í forða-
búrinu nærri heimili sínu.

„Það er auðvelt að halla sér aftur og hugsa: ‚Ó, það hefur 
engin þörf fyrir mig lengur,‘“ sagði Aase Nelson. „Nú finn ég 
að það er þörf fyrir mig. Það hefur verið mér vitnisburður.“

Það er sannlega þörf fyrir mann.
Ef þið freistist til að hugsa að það sé ekki þörf fyrir 

ykkar, þá fullvissa ég ykkur um hið gagnstæða. Hver trú-
boðsforseti í kirkjunni, tæki því feginshendi að fá fleiri hjón 
til að þjóna í trúboði hans. Eldri hjón eru styrkur fyrir yngri 
öldunga og systur. Þau veita stuðning sem hvetur aðra til 
að þjóna betur í skylduverkum sínum. Getið þið ímyndað 
ykkur hversu mikilvægt það er fyrir leiðtoga sem aðeins 
hefur verið meðlimur í fáein ár að hafa aðgang að eldri 
og reyndari kirkjumeðlimum? Eldri hjón eru oft bókstafleg 
bænarsvör biskupa og greinarforseta.

Við hvetjum trúboðsforseta til að leita hjóna sem gætu upp-
fyllt þarfir í trúboði þeirra. Biskupar ættu að leita hjóna sem 
geta þjónað. Á vefnum LDS.org eru margar síður um tækifæri 

eldri hjóna til þjónustu. Mikilvægast er þó að hjón krjúpi 
saman og spyrji himneskan föður hvort þetta sé rétti tíminn til 
að þjóna saman í trúboði. Af öllu því sem gerir okkur hæf, þá 
gæti þrá til að þjóna verið mikilvægust (sjá K&S 4:3).

Þótt ég dásami þjónustu eldri trúboða, þá er mér ljóst 
að það eru margir sem hefðu viljað þjóna en geta það ekki. 
Huga þarf vel að annmörkum og heilsufari vegna aldurs og 
mikilvægum þörfum fjölskyldumeðlima. Ef þráin er sterk, 
þá gætu aðrir ljáð ykkur hendur og fætur, þrátt fyrir slíka 
annmarka, og þið fjármagnað það. 

Eldri hjón, hver og hvar sem þið eruð, biðjist fyrir sökum 
þessa tækifæris, um að geta skapað saman dýrmætar trú-
boðsminningar. Himneskur faðir mun hjálpa ykkur að vita 
hvað þið getið gert. ◼

HEIMILDIR
 1. Jeffrey R. Holland í Joseph Walker, „Elder Jeffrey Holland:  

LDS Church Desperately Needs More Senior Missionaries,“  
Deseret News, 14. sept 2011, 3.

Hjón í Seoul, Suður- Kóreu, njóta þeirra ljúfu stunda að þjóna saman.



HEIMA EÐA AÐ HEIMAN
Eldri trúboðshjón „koma til hjálpar,“ 
hvort heldur sem þau þjóna heima 
eða að heiman, í deildum og greinum, 
á trúboðsskrifstofum, í gestamið-
stöðvum, musterum, borgartrúboðum, 
við heilbrigðisverkefni, í vinnu-
miðlun um, við sjálfsbjörgunar-
verkefni, úrræði fíkla í bataferli, 
í ættfræðisöfnum, við heimilda-
vinnslu, í Fræðsludeild kirkjunnar, 
við almannatengsl, í hjálparstarfi og 
fleira. Þörf er á stöðugt fleiri hjónum.

Efst: Malmrose- hjónin ræða reglu-
bundið við Robison forseta, til að 
ákveða hvernig þau geti best notað 
hæfileika sína til að þjóna öðrum. Að 
ofan: Ungir trúboðar í trúboðsskól-
anum í Accra, Gana, sögðu stuðning-
inn frá öldungi og systir Malmrose 
vera líkt og að hafa móður og föður 
þjónandi við hlið sér.
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Richard M. Romney
Kirkjutímaritin

„GETIÐ ÞIÐ KOMIÐ TIL HJÁLPAR?“
Þessari spurningu höfðu Gerald og Lorna Malmrose 

frá Washington, Bandaríkjunum, svarað áður. Þau sam-
þykktu þegar fyrrverandi biskup þeirra, sem þá var trú-
boðsforseti, spurði hvort þau gætu þjónað með honum 
í Vestur- Indíum. Þau samþykktu aftur þegar stikuforseti 
þeirra kallaði þau til trúboðsþjónustu við aðalstöðvar 
kirkjunnar í Salt Lake City, Utah, Bandaríkjunum, við 
tölvu-  og mannauðsstarf. 

Þegar fyrrverandi biskup þeirra, Reid Robison, hringdi 
í þau aftur, nú sem forseti trúboðsskólans í Accra, Gana, 
bað hann Malmroses- hjónin aftur um að koma til hjálpar.

„Við vissum að við gætum sett traust okkar á Drottinn,“ 
sagði öldungur Malmrose, „og við ákváðum að setja traust 
okkar á hann aftur.“ Þau samþykktu, fylltu út umsóknar-
blöðin, voru kölluð og brátt komin til Gana.

Þjóna sem hjón
Reynsla Malmrose- hjónanna er lýsandi fyrir reglur 

trúboðsþjónustu eldri hjóna, sem algengt er að fólk hafi 
ranghugmyndir um. 

•  Trúboðsþjónusta er af tvennum toga. (1) Forseti kirkj-
unnar kallar eldri hjón til að þjóna frá eigin heimili 
eða fjarri eigin heimili. (2) Stikuforseti kallar hjón til 
kirkjulegrar trúboðsþjónustu, til að vinna hlutastarf, 

sem er 8 til 32 klukkustundir á viku, að ákveðnum 
verkefnum sem þörf er á á svæðinu. Yfirleitt búa þau 
og þjóna á eigin svæði, en stundum fjarri heimili sínu.

•  Trúboðsforsetar eru hvattir til að finna hjón sem geta 
komið að liði í trúboði þeirra og hjónum er heimilt að 
tilgreina óskir sínar. „Við erum ekki að segja að hjón geti 
valið og hafnað hvar og hvernig þau þjóna,“ útskýrði öld-
ungur Jeffrey R. Holland, í Tólfpostulasveitinni. „Köllun 
er ennþá köllun. . . . [En] við ræðum við eldri hjónin um 
hvað þau kjósa helst og allt er gert til að hægt sé að taka 
tillit til óska þeirra um hvar og hvernig þau vilja þjóna.“ 1

•  Trúboðsforsetar ráðgast við hjónin um hvernig best 
sé að nýta kunnáttu þeirra og hæfileika. „Til þess að 
reynsla eldri hjóna verði sem innihaldsríkust, sagði 
Robison forseti, þá þurfa þau að eiga kost á að starfa 
á þeim svæðum sem þau hafa áhuga á og líka að nýta 
hæfileika sína, svo þeim finnist þau hafa eitthvað fram 
að færa.“

Robison forseti vissi t.d. að öldungur Malmrose tal-
aði frönsku, sem kom að góðum notum, því margir 
Afríkubúar tala frönsku. „Ég sá hann fyrir mér starfa 
við skipulag ferða og öflun vegabréfsáritana,“ sagði 
Robison forseti. „Þegar hann svo kom hingað, varð 
mér ljóst að þetta var ekki það sem hann hafði mestan 
áhuga á. Ég bauð honum því að nýta tölvukunnáttu 

Að þjóna sem 
trúboðshjón er 
frjálslegra, ódýrara 
og ánægjulegra 
en þið teljið.

Eldri trúboðar: 
ÓMISSANDI, 

BLESSUÐ  
OG ELSKUÐ



30 L í a h ó n a

sína. Hann hefur sparað okkur margar 
vinnustundir.“ Öldungur Malmrose hjálpar 
líka trúboðum, einkum frönskumælandi  
trúboðum, að undirbúa nöfn og gera must-
erisverk fyrir ættmenni sín. Systir Malmrose 
er lærður sjúkraliði og henni var falið 
að starfa með lækni og hjúkrunarkonu 
trúboðsins.

Hann býr okkur leið
Önnur hjón, líkt og Malmrose- hjónin, upp-

götva að þegar þau setja traust sitt á Drottin, 
þá býr hann þeim leið. Þannig var það í til-
viki Alvin og Corazon Rieta frá Kawit, Cavite, 
á Filippseyjum.

„Tveimur árum áður en við ákváðum að 
þjóna, tókum við að gera ráðstafanir varðandi 
fjölskyldufyrirtækið,“ sagði öldungur Rieta. 
„Sonur okkar og dóttir höfðu útskrifast úr 
háskóla og gátu tekið við af okkur, en við 
höfum áhyggjur af hver gæti fundið lausnir 
á rekstrarvanda og hvernig viðskiptavinirnir 
tækju ráðstöfun okkar.“

Systir Rieta hafði líka áhyggjur af því að 
yfirgefa aldraða móður sína. „Ég óttaðist að 
hún dæi meðan við værum í burtu,“ sagði 
hún. „Mér fannst ég líka ekki nógu hæf til 
að kenna fagnaðarerindið.“

Þau ráðguðust við biskupinn og hjón sem 
nýlega höfðu þjónað í Davao. „Öll báru þau 
máttugan vitnisburð um að Drottinn myndi 
veita öllum hjónum handleiðslu um hvernig 
best væri að takast á við málefnin heima 
fyrir, huga að fjölskyldunni og fjármögnun 
trúboðsins,“ sagði systir Rieta.

„Þegar við leituðum leiðsagnar,“ sagði öld-
ungur Rieta, „leystist úr áhyggjumálum okkar 
— fyrirtækið gekk vel, þrátt fyrir vanda-
málin, viðskiptavinir okkar voru ánægðir og 
sýndu stuðning og fjölskyldan varð nánari 
við umönnun veikrar móður okkar. „Okkur 

varð ljóst að Drottinn myndi sannlega 
hjálpa okkur.“

Rietas- hjónin þjóna nú við meðlima-  og 
leiðtogaaðstoð í Cagayan de Oro trúboðinu 
á Filippseyjum.

Fjölmargt sem þið getið gert
Sum hjón hafa áhyggjur af líkam-

legum höftum, en ekki Keith og Jennilyn 
Mauerman frá Utah, Bandaríkjunum. Fyrir 
mörgum árum, fjórum mánuðum eftir að 
þau giftu sig í Los Angeles musterinu í 
Californiu, fékk Keith herkvaðningu og var 
sendur á átakasvæði. Hann var foringi fall-
hlífasveitar og fór fyrir öðrum hermönnum 
þegar jarðsprengja sprakk. Hann missti báða 
fætur. Þegar hann kom heim tók Jennilyn sér 
strax stöðu við hlið hans eins og klettur.

„Ég vissi að ég þyrfti ekki að hafa áhyggjur,“ 
sagði Keith, „því hjónabandið okkar er eilíft.“ 
Eiginkona mín hefur alltaf staðið við bakið á 
mér. Hún gerir það enn alla daga.“

Þegar systir Mauerman hætti að vinna, ein-
settu þau sér að þjóna í trúboði. Átti fótaleysi 
öldungs Mauermans eftir að setja strik í reikn-
inginn? „Það er margt sem ég get ekki gert,“ 
sagði hann, „en það er líka heilmargt sem 
ég get gert og því vissum við að við gætum 
þjónað einhversstaðar.

Þegar hann fyllti út umsóknarblöðin, 
merkti hann í reit sem tilgreindi að hann hefði 
verið í herþjónustu. Brátt var hringt í þau frá 
deild hermanntengsla kirkjunnar. „Ég hafði 
aðgangskort að herstöðvum, svo við vorum 
spurð að því hvort við gætum þjónað í trú-
boði við hermannatengsl.“

Mauerman- hjónin voru kölluð til að þjóna 
í herstöð í Norður- Karolínu, Bandaríkjunum. 
Öldungur Mauerman sagði: „Á skiltinu við 
hliðið stóð: ‚Fort Bragg, heimastöð fallhlífa-
hermanna.‘ Þegar verðirnir heilsuðu okkur 

GERIÐ YKKUR 
TILTÆK
„Við þyrfum stöðugt 
á fleiri eldri hjónum 
að halda. . . . Gerið 
eitthvað gagnlegt. 
Þær lífsstundir eru 
fáar þar sem þið 
fáið notið hins ljúfa 
anda og þeirrar 
ánægju sem kemur 
frá slíkri sameig-
inlegri þjónustu í 
verki meistarans.“
Thomas S. Monson „As 
We Meet Together Again,“ 
Liahona, nóv. 2010, 6.



 A p r í l  2 0 1 6  31

með kjörorðum fallhlífahermanna ‚alla leið!‘ hafði ég 
ekki heyrt þau í mörg ár. Mér fannst ég vera kominn heim, 
jafnvel þótt ég hefði aldrei komið til Fort Bragg. Mér varð 
ljóst að trúboðsköllunin hentaði okkur fullkomlega og 
að Drottinn bæri hag minn fyrir brjósti.“

„Við kenndum hvernig verða á sjálfbjarga og þolgóður 
og hvernig styrkja má hjónabandið,“ sagði systir Mauerman. 
„Til að byrja með vildum við ekki segja sögu okkar, en 
komumst svo að því að það gerði gæfumuninn að segja 
hana. Hermenn og makar þeirra litu á okkur og sögðu: 
‚Ef þið getið þetta, þá getum við það líka.‘“

Dvöl Mauermans- hjónanna í Norður- Karolínu var svo 
jákvæð að þau báðu um að fá að þjóna aftur. Í dag aka þau 
tvisvar í viku um 65 kílómetra leið frá heimili sínu í Orem 
til Salt Lake City, til að þjóna í skrifstofu hermannatengsla 
á vegum kirkjunnar. Þau kenna líka eldri hjónum í trú-
boðsskólanum í Provo, þar sem þau sjá að í næstum öllum 
hópum er einhver sem hefur þurft að sigrast á erfiðleikum 
til að geta þjónað.

Alheimstungumál
Randy og Lou Ellen Romrell frá Utah urðu áhyggjufull 

þegar þau voru kölluð til að þjóna í Cuiabá trúboðinu í 
Brasilíu. Þótt öldungur Romrell hefði þjónað í trúboði í 
Brasilíu þegar hann var ungur maður, hafði portúgalskan 

horfið úr minni hans. Systir Romrell talaði ekki portúgölsku. 
Þau lögðu hart að sér við að læra portúgölsku, málið rifjast 
smám saman upp fyrir öldungi Romrell og systir Romrell 
náði framförum. Þau tóku líka með sér smágítarinn.

„Ég ætlaði í raun ekki að taka hann með,“ sagði systir 
Romrell, „en öldungur Romrell fékk hugboð um að taka 
hann með og hann hefur komið mörgu dásamlegu til 
leiðar. Þegar við kennum trúarnemum og vinnum að því 
að virkja og stuðla að vináttu, þá er skemmtilegt að spila á 
hann til að fá fólk til að taka þátt í sálmasöng. Við lærum 
tungumálið og andi sálmanna er áhrifaríkur.

Þótt portúgalskan lærist jafnt og þétt, þá er tónlistar-
kunnátta hennar þegar mjög góð. „Tónlist sameinar fólk,“ 
sagði hún. „Þótt ég skilji ekki allt sem fólkið segir í heim-
sóknum okkar, þá náum við saman þegar sungið er.“ 
Romrell- hjónunum var boðið að kynna þakkargjörðardag 
Bandaríkjamanna í skólum og við það tækifæri sungu þau 
þakkargjörðarsálma — og spiluðu á smágítarinn. Systir 
Romrell spilar líka á hefðbundnara hljóðfæri, píanóið, við 
sálmasöng í kirkju.

Hvað með portúgölskuna? „Þótt maður sé ekki altalandi, 
þá auðveldar það að læra fáein orð,“ sagði hún. „Að geta 
einfaldlega heilsað og kvatt gerir heilmikið. Látið fólkið finna 
að þið eruð að læra. Einfaldið hlutina og treystið andanum.“ 
Mál andans er auðvitað þess eðlis að allir fá skilið það. 

Öldungur og systir Rieta sigruðust 
á fjárhagsáhyggjum og þjóna nú 
í eigin landi, á Filippseyjum.

Það hentar Mauerman- hjónunum fullkomlega 
að þjóna við hermannatengsl. „Okkur líður eins 
og við séum komin heim,“ sögu þau.

Romrell- hjónin fengu hugboð um 
að taka með sér smágítarinn og nota 
hann nú til að miðla alheimstungumáli 
tónlistar, er þau vitja heimila og syngja 
sálma.
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Þjóna heima fyrir
Paul og Mar Jean Lewis frá Utah höfðu 

þegar þjónað í þremur trúboðum saman 
(Palmyra musterinu í New York; Hong 
Kong musterinu í Kína; og Trúarskólanum 
í Króatíu, Serbíu og Slóveníu). Þau voru að 
búa sig undir að þjóna í enn öðru trúboði, 
þegar stikuforseti þeirra spurði: „Mynduð þið 
vilja þjóna hér í stikunni ykkar, með því að 
styðja við trúboðið okkar?“

„Við erum ný hérna, svo þetta var  
dásamlegt tækifæri,“ sagði systir Lewis.  
„Við þjónum með yngri öldungunum og 
systrunum, erum í nánu sambandi við trú-
boðsforsetann, förum á svæðisfundi og 
eigum samvinnu við deildartrúboðsleiðtoga.“ 
Þau heimsækja líka trúarnema og lítt virka 
meðlimi.

„Við höfum kynnst dásamlegu fólki, sem 
við hefðum ekki gert að öðrum kosti,“ sagði 
systir Lewis, „þar á meðal þeim sem hafa 
villst frá. Að sjá þá koma aftur, taka á móti 
helgiathöfnum og fara í musterið, er dásam-
leg blessun.“

„HVERT SEM VILT 
AÐ ÉG FARI“
„Þegar ég hugsa um 
hina miklu þörf fyrir 
eldri trúboðshjón, 
þá verður mér ætíð 
hugsað um okkar 
kæra sálm (Sálmar, 
nr. 104) og boðskap 
hans: ‚Ég fer hvert 
sem vilt að ég fari.‘“
Öldungur Dallin H. Oaks, 
í Tólfpostulasveitinni.

ÞÖRF ER Á  
HJÓNUM
„Skilaboð okkar til 
allra eldri hjóna eru 
einfaldlega þessi: Við 
höfum mikla þörf fyrir 
ykkur. Við gerum allt 
sem við getum til að 
auðvelda ykkur að 
fara. . . . Tímarnir kalla 
á ykkur. Það er fólk 
sem þarfnast ykkar. 
Farið endilega.“
Öldungur Jeffrey R. Holland, 
í Tólfpostulasveitinni,  
Deseret News, 14. sept. 
2011.

„Þegar mörg hjón íhuga að fara í  
trúboð, hafa þau oft áhyggjur af fjarveru  
frá fjölskyldunni eða hvað gera skuli við  
húsið og bílinn,“ sagði öldungur Lewis.  
„Við getum búið í eigin húsi og ekið eigin  
bíl. Við erum hvött til að taka þátt í fjölskyldu-
viðburðum, svo framarlega sem þeir stangast 
ekki á við trúboðsskyldurnar. Við vorum  
meira að segja hér líka þegar eitt barnabarnið 
fæddist.“

Fjölskyldublessanir
Jill og Kent Sorensen, sem eru frá sömu stiku, 

hafa aðra reynslu og segja ekkert hafa styrkt fjöl-
skylduna meira en þjónusta þeirra fjarri heimil-
inu. Systir Sorensen sagði: „Algengustu ástæður 
þess að eldri hjón vilja ekki fara í trúboð eru 
barnabörnin, gift börn sem eiga í erfiðleikum, 
dætur sem eiga von á barni, aldraðir foreldrar — 
allt mögulegt af þessum toga.“ Fjölskyldan er í 
fyrirrúmi og maður saknar hennar dag hvern. Sé 
farið í trúboð, sendir það áhrifarík skilaboð um 
að trúboðsstarfið sé líka mikilvægt.“

Öldungur Sorensen sagði: „Það er 
líka svo auðvelt að vera í sambandi nú 

Lewis- hjónin njóta þess að þjóna frá eigin 
heimili og starfa með trúboðum og meðlimum 
sinnar eigin stiku. 

Sorensen- hjónin gefa skólabörnum á Cook- 
eyjum litla steina, til að minna þau á að vera 
„bjargföst í Kristi.“
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til dags. Það er hægt að tékka á hlutunum hvenær sem er.“
Trúboðsferð Sorensen- hjónanna hófst fyrir þremur árum, 

þegar biskup þeirra bað þau að hýsa mánaðarlegar kvöld-
vökur fyrir hjón sem höfðu áhuga á trúboðsþjónustu. „Eftir að 
hafa rætt stöðugt um trúboðsþjónustu,“ sagði systir Sorensen, 
„urðum við sjálf að fara!“ Þau voru kölluð til að þjóna á Cook- 
eyjum, þar sem afi og amma Jill þjónuðu fyrir 50 árum.

Í dag hafa þau m.a. verið beðin að kenna biblíufræði í skólum. 
„Við tölum um Krist sem bjargið,“ sagði öldungur Sorensen. 

„Við látum nemendur fá lítinn stein og hvetjum þá til að vera 

bjargfasta í Kristi.“ Þegar fólk hittir okkur núna, kallar það 
okkur „Hin bjargföstu!“

Komið til hjálpar
Ef þið veltið fyrir ykkur að fara í fastatrúboð eða kirkju-

legt þjónustutrúboð, þá myndu öll þessi hjón spyrja ykkur 
sömu spurningar og Robison forseti spurði Gerald og Lorna 
Malmrose: „Getið þið komið til hjálpar?“ Þau munu líka segja 
ykkur að hvert sem starf ykkar verður, þá lofum við þessu: 
Það er þörf fyrir ykkur, þið getið lagt hönd á plóg og þið 
verðið blessuð og elskuð. ◼

HEIMILDIR
 1. „Elder Jeffrey Holland: LDS Church Desperately Needs More Senior 

Missionaries,“ Deseret News, 14. sept. 2011, deseretnews.com.

MARGSKONAR ÞJÓNUSTA
Ígrundið tækifærin sem nú bjóðast, hlustið á þá 

sem þegar hafa þjónað og leitið svara við spurningum 
á lds.org/callings/missionary.

ALDREI ÞÆGILEGRA
Sveiganlegar reglur auðvelda hjónum að þjóna.

•  Hjón sem eru í kirkjulegri þjónustu, geta búið 
á eigin heimili og þjónað á heimasvæði sínu.

•  Hjón geta þjónað í 6, 12, 18, eða 23 mánuði. 
Þau geta þjónað erlendis, skemur en 18 mánuði, 
ef þau greiða sjálf ferðakostnað.

•  Hjón geta á eigin kostnað farið heim til að taka 
þátt í mikilvægum fjölskylduviðburðum, yfirleitt 
í 7 til 10 daga.

•  Þak er sett á húsnæðiskostnað. Hjón greiða 
ekki meira en sem nemur fastri upphæð fyrir 
húsnæði, svo sem leigu, hita og rafmagn og 
húsbúnað. 

•  Húsnæði verður öruggt og þægilegt. Trúboðs-  
eða svæðisskrifstofur tryggja að húsnæði sé 
hreint, búið góðum húsbúnaði og sé hagkvæmt.

•  Dagskráin er síður strembin. Þess er ekki vænst að 
hjón fylgi sömu dagskrá, hvað varðar vinnustundir 
og athafnir, og ungir, ógiftir trúboðar gera.

•  Hægt er að hafa oftar samband við fjölskyldu. 
Hjón geta rætt oftar við fjölskyldu sína, en ungir 
ógiftir trúboðar fá að gera.

Hvarvetna um heim segja eldri hjón að auk þess að þjóna öðrum, 
þá styrki þjónusta þeirra hjónabandið og færir þau nær himn-
eskum föður.
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Frá fyrstu hendi hef ég 
séð mátt frelsarans til að 
lækna bæði eiginkonur 
og eiginmenn, er eigin-
menn hafa átt í erfið-
leikum með klámfíkn.

ÞEGAR  
klám hefur 

sýkt heimilið –  
ÞURFA BÆÐI HJÓNIN  

að leita sér lækningar
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Ég hef fundið til samúðar með öllum þessum hjónum 
og upplifað endurleysandi mátt frelsarans, er ég hef reglu-
bundið veitt bræðrunum handleiðslu, til að hjálpa þeim 
að „[hrista af sér] hlekki þess, sem vill fjötra [þá] fasta“ 
(2 Ne 9:45).

Úthelling andans hefur þó kannski verið einna mest, 
þegar ég hef átt viðtal við eiginkonurnar. Ég hef komist að 
því, hvort sem særindin eru ný til komin eða hafa staðið 
yfir árum saman, að allar þessar systur upplifa mikinn and-
legan sársauka, sem stafar af sjálfásakandi spurningum, líkt 
og: „Hvað hef ég gert til þess að hann laðist ekki að mér?“ 
eða „Af hverju kýs hann að ímynda sér að hann sé með 
einhverri annarri en mér?“ 

Þar sem það er eiginmaðurinn sem hefur brotið af sér, 
er biskupi tamt að halda að það sé eiginmaðurinn sem 
hafi mesta þörf fyrir lyklana sem ljúka upp lækningarmætti 
frelsarans, en mér hefur lærst að eiginkonan hafi ekki síður 
þörf á að læknast af sársauka og áfalli en eiginmaðurinn af 
synd og þrálátri fíkn.

Þegar spámaðurinn Jakob prédikaði fyrir Nefítum, þá 
fordæmdi hann karlmennina fyrir að vera ótrúir eigin-
konum sínum, „sem [flestar] hafa mjög viðkvæmar, hreinar 
og ljúfar tilfinningar til Guðs, sem Guði er einmitt mjög 
þóknanlegt“ ( Jakob 2:7). Hann hélt áfram: „Þér hafið sært 
hjörtu blíðlyndra eiginkvenna yðar . . . vegna þess slæma 
fordæmis, sem þér hafið sýnt þeim. Og andvörp hjartna 
þeirra stíga upp til Guðs og tala gegn yður“ ( Jakob 2:35). 
Ég hef sjálfur orðið vitni að slíkri sorg. Oft á hún ekki bara 
rætur í þeirri ótryggð sem eiginkonan upplifir svo sterklega 
vegna klámfíknar eiginmannsins, heldur á hún líka rætur í 
vanvirðandi orðum og stöðugum önugleika eiginmannsins, 
sem stafar af hans innri baráttu. Í raun er það ekki óalgengt 
að sá maður sem upp hefur komist um, varpi sök á eig-
inkonu sínu fyrir eigin breytni, með því að vísa í eitthvað 
sem hún hefur gert eða látið hjá líða að gera. Því miður er 
heldur ekki óalgengt að eiginkonan verði meðvirk í þessu 
og fari jafnvel að leggja trú á ásakanirnar.

Ónafngreint

Á fyrstu sex mánuðum mínum sem biskup, komu  
til mín nokkur hjón í deildinni og trúðu mér  
fyrir því að eiginmaðurinn ætti í erfiðleikum  

með klámfíkn. Í nokkrum tilvikum var eiginkonan í  
áfalli yfir að hafa rétt áður komist að þessu átakanlega 
leyndarmáli og í öðrum tilvikum höfðu þær vitað það  
í mánuði eða ár.
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Ein slík hjón sátu í skrifstofu minni, aðeins fáeinum 
dögum eftir að eiginmaðurinn hafði greint frá klámfíkn sem 
hafði plagað hann allt frá unglingsárum. Eftir að eiginkonan 
hafði hlustað á kennslu í Líknarfélaginu, sem byggðist á 
aðalráðstefnuræðu systur Lindu S. Reeves, frá apríl 2014, 
sem heitir „Vernd frá klámi — Kristur sem þungamiðja 
heimilisins,“ fór hún að sjá í gagnrýnandi viðhorfi eigin-
manns hennar gagnvart henni, ýmsar þær hneigðir sem 
kennarinn fjallaði um. Að lexíu lokinni, lagði hún að eigin-
manni sínum að segja sér sannleikann og hann játaði það 
sem hann hafði svo lengi haldið leyndu. Sjálfsmat hennar 
hafði þegar skaðast og nú bættist við mikil gremja og reiði. 
Á fyrsta fundinum með mér, áttu þau í erfiðleikum með 
að sjá hvernig þau gætu viðhaldið hjónabandinu. Ég full-
vissaði þau um að vonin væri fyrir hendi, veitti þeim fyrstu 

HVERNIG PRESTDÆMISLEIÐTOGAR GETA  
KOMIÐ TIL HJÁLPAR

Þegar leiðtogar hlúa að mökum þeirra meðlima sem stríða 
við klámfíkn og veita þeim almenna leiðsögn, þá er ekki 

síður mikilvægt að þeir finni skilning og að á þá sé hlustað. 
Ígrundið eftirfarandi ábendingar í Ministering Resources 
(ministering.lds.org):

•  Eigið reglubundin viðtöl og veitið stuðning.
•  Leggið áherslu á mátt frelsarans til að græða  

hjarta maka klámfíkilsins (sjá Alma 7:11 og  
Matteus 11:28–30).

•  Þegar það á við, bjóðið þá einstaklingnum að ígrunda 
að sækja fund stuðningshóps fyrir fíkla í batameðferð 
eða álíka stuðningshóp.

•  Hjálpið makanum að skilja að hún eða hann geti fengið 
innblástur fyrir sig til að vita hvernig setja eigi skýr mörk 
í sambandinu og á heimilinu.

•  Hjálpið makanum að finna traustan vin eða fjöl-
skyldumeðlim sem getur veitt stöðugan og innihalds-
ríkan stuðning.

•  Hjálpið þeim einstaklingi sem haldin er klámfíkn að 
axla ábyrgð af eigin breytni og styðja maka sinn.

•  Ígrundið að vísa maka klámfíkilsins til faglegrar 
ráðgjafar. Mælið með þeim aðilum á svæðinu 
sem veita þjónustu sem eru í samhljóm við reglur 
fagnaðarerindisins.
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HANDLEIÐSLA 
OG HUGGUN 
FYRIR MAKA
„Sem leiðtogar þá 
höfum við miklar 
áhyggjur af mökum 
og fjölskyldum þeirra 
sem þjást af klámfíkn. 
Öldungur Richard G. 
Scott sárbændi: ‚Ekki 
þjást að óþörfu vegna 
afleiðinga synda 
annarra, ef þið eruð 
sjálf laus við alvarlega 
synd. . . . Þið getið 
fundið til samúðar. . . . 
En ættuð þó ekki að 
taka á ykkur sjálf ábyrgð 
sökum slíkrar breytni.‘ 
Vitið að þið eruð ekki 
ein. Hjálpin er til staðar. 
Meðferðarfundir fyrir 
maka fíkla eru í boði, 
þar á meðal símafundir, 
sem veita mökum tæki-
færi til að hringja sig 
inn á fund og taka þátt 
heiman frá sér.“
Linda S. Reeves, annar ráðgjafi 
í aðalforsætisráði Líknarfélags-
ins, „Vernd frá klámi — Kristur 
sem þungamiðja heimilisins,“ 
Aðalráðstefna, apríl 2014, 16.

leiðsögn og bauð þeim síðan að koma 
aftur til að hitta mig hvort fyrir sig.

Ásamt því að biðjast fyrir heitt og 
innilega, til að búa mig undir slíka 
fundi, þá ígrundaði ég líka þær ábend-
ingar sem fram koma í Ministering 
Resources á LDS.org, einkum þar 
sem greint er frá því hvernig styðja á 
maka þeirra sem haldnir eru klámfíkn, 
en þar er ritað: „Tjáðu henni persónu-

lega elsku og umhyggju, ekki síður en 
maka hennar. Útskýrðu að hún beri ekki 

ábyrgð á klámfíkn maka síns eða slæmri 
breytni og þess sé ekki vænst að hún líði 
misbjóðandi hegðun.“

Á fundi mínum með þessari systur, veitti 
ég henni þessa leiðsögn og bætti við að 
breytni eiginmanns hennar ætti sér enga 
sök hjá henni, að hún tengdist engu sem 
hún hefði gert eða ekki gert, heldur snérist 
þetta aðeins um hans innri baráttu. Ég fann 
mikinn létti og huggun koma yfir hana, er 
hún meðtók þessi orð, og fann að andinn 
staðfesti að þau væru vissulega sönn. Í lok 
viðtalsins bað hún mig um að veita sér 
prestdæmisblessun. Mér varð ljóst að ég 
var sá eini sem hún gat leitað til eftir slíkri 
blessun, því hún kaus að segja ekki vinum 
og fjölskyldu frá þessum vanda.

Ég bauð eiginmanninum að sækja 
batafundi fyrir Síðari daga heilaga fíkla og 
hvatti eiginkonu hans til að sækja samsvar-
andi fund fyrir maka og fjölskyldumeðlimi. 
Hún sagði mér frá hughreystingunni sem 
hún hafði upplifað frá öðrum systrum, 
sem skildu þjáningar hennar og voninni 

sem hún hlaut við að sjá hjón, sem höfðu 
glímt við sama vanda og tekist að sigrast 
á honum í sameiningu. 

Nokkrir mánuðir hafa nú liðið frá fyrsta 
fundi mínum með þessum hjónum og kær-
leikur minn og umhyggja fyrir þeim hefur 
vaxið sem afleiðing af þeim fjölda funda 
sem við höfum átt saman. Þótt mér sé ljóst 
að ferð þeirra eigi ekki eftir að verða neinn 
dans á rósum, þá finn ég gleði fyrir hvern 
liðinn mánuð sem að eiginmaðurinn hefur 
ekki gefið sig að losta og klámfíkn og einnig 
í því að sjálfsmat og sjálfsöryggi eiginkon-
unnar séu að styrkjast, sem er augljóst.

Á fundum sem ég hef nýlega haft með 
þeim, er oft brosað og jafnvel hlegið, í stað 
tára og angistar á okkar fyrstu fundum. 
Kannski hefur besti árangurinn verið 
vonin — vonin um að þau geti ekki aðeins 
viðhaldið hjónabandi sínu, heldur að það 
geti jafnvel orðið fagurt og upphefjandi.

Því miður er mér líka ljóst að öll hjón ná 
ekki slíkum árangri. Sum hjónabönd geta 
farið út um þúfur, ef klámfíkillinn hafnar 
úrræðum til framfara. Burt séð frá því hvað 
eiginmaðurinn ákveður að gera, þá hef 
ég samt komist að því að það er innblásin 
ráðgjöf að veita eiginkonunum handleiðslu. 
Ég vona að engin systir í aðstæðum sem 
þessum, muni finna að hún sé vanrækt, 
dæmd ranglega eða misskilin af biskupi 
sínum. Handleiðsla biskupsins er lykilþáttur 
í því hvernig frelsarinn opinberar mátt sinn 
til að græða að fullu hvert hjarta — jafn-
vel þeirra sem eru „níst djúpum sárum“ 
( Jakob 2:35). ◼

Að neðan: Kerri varð niðurbrotin þegar hún 
komst að því að eiginmaður hennar átti í erfið-
leikum með klámfíkn, en fann von og lækningu 
í Jesú Kristi og friðþægingu hans.



Varðmenn
Varðmenn voru staðsettir á múrvegg eða í turni til að gæta að og vara við 

aðsteðjandi hættu í tíma. Hlutverk þeirra var að gæta að borgum, vínekrum 
eða beitilandi.

Varðmenn  
Í TURNI

Hinir ýmsu turnar
Borgarturnar voru yfirleitt stað-

settir við borgarhliðið eða á hornum 
múrveggja (sjá 2 Kro 26:9). Bæði frá 
borgarhliðinu og hornum múrveggj-

anna var besta útsýnið til að 
sjá hugsanlegar aðsteðjandi 
hættur og verjast óvinaárásum 
(sjá 2 Kro 26:15).

Borgarvirki eða borg-
arturnar voru yfirleitt sjálfstæðar byggingar sem stóðu hærra eða voru 
staðsettar á öðrum hernaðarlega mikilvægum stöðum. Oft voru þær 
griðarstaður og nægilega rúmmiklar til að rýma alla borgarbúa, ef þeir 

sættu árásum (sjá Dóm 9:46–52).
Turnar á vínekrum, ökrum eða beitilöndum voru minni bygg-

ingar, til að vernda uppskeru og hjarðir gegn þjófum og dýrum (sjá 
2 Kro 26:10; Jes 5:2; 27:3). Oft voru verkfæri geymd á jarðhæðinni.

„Ég hefi skipað varð-
menn yfir múra þína, 
Jerúsalem. Þeir skulu 
aldrei þegja, hvorki 
um daga né nætur. 
Þér sem minnið 
Drottin á, unnið yður 
engrar hvíldar!“
Jes 62:6
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Varðmenn í turni:
Hafa hafa mikla yfirsýn. Guð kallar spámenn sem þjóna sína, sem 

aðskilja sig heiminum, nálgast Guð og er leyft að sjá með aukinni himn-
eskri yfirsýn. 

Sjá það sem aðrir fá ekki séð. „Sjáandi getur vitað jafnt um orðna 
hluti sem óorðna, og með sjáendum mun allt opinberast eða réttara sagt 
hið leynda opinberast, hið hulda kemur fram í ljósið og hið óþekkta 
munu þeir kunngjöra, og auk þess munu þeir kunngjöra það, sem 
annars mundi ekki kunnugt verða“ (Mósía 8:17).

Eru vökulir. Spámenn hafa þá miklu ábyrgð að vara okkur við 
hættum og munu gera það, þrátt fyrir almenningsálit og tískustrauma.

Vara við því sem enn er ókomið. „Spámaður fordæmir syndina 
og segir fyrir um afleiðingar hennar. Hann er boðberi réttlætis. Við 
sérstök tækifæri kann spámanni að vera blásið í brjóst að spá um fram-
tíðina mannkyni til blessunar“ (Leiðarvísir að ritningunum, „Spámaður,“ 
lds.org/scriptures/gs).

Bjóða öryggi og vernd. Við getum fundið öryggi og með hlýðni 
komist hjá þeim hörmungum sem við annars gætum upplifað, einstakl-
ingsbundið eða sameiginlega. ◼

STAÐREYNDIR 
ÚR BIBLÍUNNI

Í Gamla testa-
mentinu er Drottni 
stundum líkt við 
vígi eða borg-
arvirki (sjá Sálm 
18:2; 61:3; Okv 
18:10; 2 Sam 22:3) 
og spámönnum 

er stundum líkt við varðmenn (sjá 
Jes 62:6; Jer 6:17; Esek 3:17; 33:7; 
Hósea 9:8; Míka 7:4).

„Mannsson, ég hefi skipað þig varð-
mann yfir Ísrael. Þegar þú heyrir 
orð af mínum munni, skalt þú vara 
þá við í mínu nafni“ (Esek 3:17; 
sjá einnig Esek 33:1–7).

SÚ SKYLDA 
AÐ VAKA YFIR
„Í aldaraðir hafa 
spámenn framfylgt 
þeirri skyldu að 
vara fólk við að-

steðjandi hættum. Postulum Drott-
ins er skylt að vaka yfir, aðvara og 
liðsinna þeim sem leita svara við 
spurningum lífsins.“
Öldungur M. Russell Ballard í Tólfpostula-
sveitinni, „God Is at the Helm,“ Liahona, 
nóv. 2015, 25.
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F R Á  S Í Ð A R I  D A G A  H E I L Ö G U M

Alltaf þegar hann sá mig, tók hann 
utan um mig og kyssti mig á hvirfilinn.

 Það sem eftir var grunnskólans 
reyndi ég alltaf að forðast hann, þegar 
ég sá hann koma. Þegar hann komst að 
mér og faðmaði mig að sér með sínum 
blauta kossi, umbar ég það með þving-
uðu brosi í fáeinar sekúndur og gekk 
síðan í burtu án þess að segja orð.

„Ó, nei,“ umlaði ég þegar ég sá 
hann á mínum síðustu hljómleikum 
í unglingadeild grunnskóla. Að 
tónleikum loknum, koma hann að-
vífandi þar sem ég stóð með vinum 
mínum fyrir utan hljómleikahöllina.

Vinir mínir stigu til hliðar þegar 
hann kom að mér skælbrosandi, 
með faðminn opinn.

„William!“
Ég snéri mér við og sá konu koma 

skokkandi í átt til okkur.
„Afsakaðu,“ sagði hún og krækti 

arm sinn í hans. „William elskar fið-
luna. Hann sárbað mig að fara með 
sig á þessa kvöldtónleika. Komdu 
nú, elskan.“

Mér varð ljóst að fram til þessa 
hafði ég ekki þekkt 

hann með nafni. Ég 
hafði hitt William 
tveimur árum 
áður en lagt svo 
mikið á mig við að 
forðast hann að ég 

hafði í raun aldrei 
gefið mér tíma til að 

kynnast honum. Þegar 
ég horfði á eftir William og 

móður hans, fylltist ég skömm.

Árum síðar, eftir að ég giftist, fæddi 
ég fallegan lítinn dreng með Downs 
heilkenni, sem fékk nafnið Spencer. 
Mér varð oft hugsað um Williams er 
ég horfði á son minn og velti fyrir 
mér hvort Spencer ætti eftir að upplifa 
eitthvað álíka. Ætti fólk eftir að forðast 
hann, því hann kyssti og faðmaði of 
mikið? Ættu jafnaldrar hans eftir að 
eiga erfitt með að umgangast hann 
sökum fötlunar hans?

Þegar Spencer var fjögurra mán-
aða, fór ég með hann á heilsugæslu 
til skoðunar. Þegar ég tók hann úr 
bílnum, sá ég tvær manneskjur koma 
út úr sjúkrahúsinu. Ég trúði vart eigin 
augum, er ég sá að það voru William 
og móðir hans.

„William!“ Hrópaði ég, þegar við 
nálguðumst, og hjartað sló hraðar.

„Hæ!“ Hann vappaði skælbros-
andi yfir bílastæðið. Hann rétti út 
hendina og tók í mína með innilegu 
handabandi.

„Hvernig hefur þú það?“ spurði 
ég hann.

„Fiðla,“ sagði hann og augun 
ljómuðu.

Fiðla. Hann mundi líka eftir mér. 
„Já,“ sagði ég tárvot og hlæjandi, 
„ég lék á fiðlu.“

Þegar við ræddum saman, var hjarta 
mitt fullt af þakklæti fyrir hina ljúfu 
miskunn míns kærleiksríka himneska 
föður, sem vissi hve heitt ég hafði þráð 
að hitta William aftur. Ég er þakklát fyrir 
að Guð beindi sjónum sínum að mér — 
ungri baslandi móður, sem hafði miklar 
áhyggjur af heilsu og framtíð sonar síns 
— og sá mér fyrir reynslu, sem sýndi 
mér að hann þekkir okkur. ◼
Kaylee Baldwin, Arisóna, Bandaríkjunum

Þegar ég hitti hann í fyrsta skiptið, 
hélt ég á fiðlunni minni.
Hann elti mig þegar ég gekk inn 

í matsalinn og fiðlutaskan, slengdist 
utan í fótlegg minn.

„Fiðla,“ sagði hann, er hann kom 
nær mér.

„Já,“ svaraði ég.
Ég hafði í raun aldrei átt samræður 

við einhvern með fötlun, svo ég vissi 
ekki hvað annað ég gæti sagt. Hann 
elti mig að borðinu mínu, settist við 
hlið mér og benti á fiðlutöskuna.

„Fiðla,“ sagði hann aftur.
Ég opnaði töskuna og augu hans 

ljómuðu. Hann tók of harkalega í 
strengina. Hjartað tók kipp þegar mér 
varð hugsað til þess að strengur gæti 
slitnað, svo ég lokaði töskunni var-
lega. Hann faðmaði mig að sér áður 
en hann fór.

Ég sá hann oft eftir þetta.

„Fiðla,“ sagði William, er hann kom 
nær mér.
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Ég stóð í biðröð á bensínstöð. Fyrir 
framan mig var móðir með tvö lítil 

börn, sem bað um bensín fyrir þrjá 
dollara og tvo vanillu- íspinna.

Ég sá strax að þau höfðu úr litlu 
að moða. Börnin voru berfætt og 
í slitnum fötum.

Ég heyrði fjölda smápeninga skella 
á afgreiðsluborðinu, sem hún hugðist 
greiða með.

Eftir að ég hafði borgað eldsneytið, 
gekk ég út og sá bifreið konunnar. 
Hann var af gamalli árgerð sem trú-
lega eyddi miklu bensíni.

Ég kenndi í brjósti um þessa tveggja 
barna móður, en ræsti vélhjólið mitt 
og hélt ferð minni áfram.

Mínúta hafði vart liðið á ferð minni 
um þjóðveginn, þegar rödd barst mér 

sem sagði: „Snúðu við til að hjálpa 
henni.“ Hugboðið barst mér tvisvar.

Ég hristi höfuðið, því ég taldi að 
hún hefði þegar farið. Hvað gæti ég 
svo sem sagt við hana?

Röddin barst mér greinilega í þriðja 
sinn: „Snúðu við til að hjálpa henni!“

Ég snéri við í átt að bensínstöðinni 
og velti fyrir mér hvað ég ætti að segja 
við hana, ef hún væri þar enn.

Þegar ég koma á staðinn, sá ég 
að hurðirnar á bílunum hennar voru 
opnar. Hún var í ökumannssætinu og 
litlu börnin hennar tvö nutu þess að 
borða ísinn í aftursætinu.

Ég flutti stutta bæn og spurði himn-
eskan föður hvað ég ætti að segja. 
Röddin sagði við mig: „Kynntu þig og 
spurðu hvort þú getir liðsinnt henni.“ 

SNÚÐU VIÐ TIL AÐ HJÁLPA HENNI
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Ég fór upp að bílnum og kynnti 
sjálfan mig. Ég sagði henni að ég hefði 
fundið mig knúinn til að spyrja hvort 
hún væri hjálparþurfi.

Hún brast í grát og sagði: „Ég 
var rétt í þessu að biðja til Jesú og 
biðja hann að senda einhvern til að 
hjálpa mér.“

Himneskur faðir hafði bænheyrt 
hana. Ég lét fylla bensíntankinn 
hennar og greiddi sjálfur fyrir það og 
gaf henni símanúmer hjá manni í öld-
ungasveit minni sem var að ráða fólk í 
vinnu. Ég veit ekki af högum þessarar 
ungu móður eftir þetta, en er þakk-
látur fyrir að hafa farið að hugboðinu 
um að liðsinna henni. ◼

Thomas Robbins, Kaliforníu, 
Bandaríkjunum

Ég heyrði fjölda 
smápeninga skella á 

afgreiðsluborðinu, sem 
hún hugðist greiða með.



Þeir höfðu rétt áður sést í appelsín-
ugulum bíl. Vitni sögðu mennina  
vera forherta og ekki hika við að 
skjóta.“

Vopnuð rán höfðu nýverið verið 
tíð á svæðinu og þrátt fyrir okkar besta 
viðbúnað, höfðu ræningjarnir alltaf 
komist undan. Þessar hugsanir flugu 

Yfir spennu andartaksins, 
heyrði ég í rödd. Hún var 

yfirveguð, valdmannsleg og 
kröftug: „Ekki skjóta!“

Ég og Bob sátum í lögreglubílnum 
og biðum eftir hreyfingu neðar í 

götunni. Við höfðum byrjað eftirlit 
okkar tveimur tímum áður, eftir að 
hafa séð bíl sem varað hafði verið 
við í talstöðinni. 

„Yfirstandandi rán,“ var kallað  
upp. „Tveir karlmenn, báðir vopnaðir. 

í gegnum huga minn, um leið og ég 
kom auga á tvær mannverur koma út 
úr húsi við dimma götuna og stökkva 
inn í appelsínugula bílinn. Bíllinn var 
nú á leið til okkar.

„Við þurfum fleiri menn,“ sagði ég. 
Hinir grunuðu eru á ferð norður af 
staðsetningu okkar.“ TE
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Þegar við þjónuðum í Genf trú-
boðinu í Sviss, var ég kallaður og 

settur í embætti sem greinarforseti og 
eiginkona mín var kölluð sem Líknar-
félagsforseti. Saman lögðum við hart 
að okkur við að blása lífi í greinina 
sem átti í erfiðleikum. Þótt hún hafi 
verið stofnuð árið 1960, hafði engin 

KENNIÐ ÞEIM 
AÐ LESA 
MORMÓNSBÓK

skírn verið í greininni árum saman og 
trúboðar höfðu ekki komið frá henni 
í 15 ár.

Augljóst var að við þurftum hjálp 
Drottins við að leysa hinn mikla vanda 
sem greinin stóð frammi fyrir. Eftir að 
ég hafði beðist fyrir varðandi erfið-
leika greinarinnar, sagði andi Drottins 
við mig: „Kenndu meðlimunum að 
lesa Mormónsbók og þú munt sjá 
árangur.“

Við gerðum þegar í stað áætlun 
um að fá meðlimina til að lesa 
Mormónsbók.

Undraverður árangur náðist. Andi 
friðar og kærleika fyllti greinina. Nýjar 
fjölskyldur gengu í kirkjuna. Ungur 
maður fylgdi þrá sinni til þjónustu 
og fór í trúboð. Nokkur hjónabönd 
styrktust og fjölskyldur urðu nán-
ari. Í dag tekur greinin stöðugum 
framförum.

Við og meðlimir greinarinnar 
urðum af eigin raun vitni að hinum 
undursamlega mætti Mormónsbókar. 
Hún er sannlega burðarsteinn trúar 
okkar og vitnisburðar um fagnaðar-
erindið og Jesú Krist. Hún er okkur 
innilega kær. Hún er uppspretta óend-
anlegrar og óbreytanlegrar þekkingar.

Af þessari reynslu lærðist okkur 
að Mormónsbók er öflugasta verk-
færið til að hjálpa bræðrum okkar og 
systrum að komast undan hinu and-
lega myrkri sem grúfir yfir jörðunni. 
Bókin færir frið, gleði, hamingju og 
djúpa þrá til að fylgja frelsaranum 
Jesú Kristi. ◼
Emilien Rioux, Quebec, Kanada

Þeir sem komu til aðstoðar, tveir 
óeinkennisklæddir rannsóknarlög-
reglumenn í ómerktum bíl, óku á 
undan bíl ræningjanna og ég og Bob 
á eftir honum. Eftir að bílarnir þrír 
óku út á brú nokkra, stöðvuðu hinir 
lögreglumennirnir bílinn skyndilega 
á brúnni, framan við appelsínugula 
bílinn, og við aftan við hann, og 
króuðum þannig hina grunuðu af. 
Bílinn stöðvaðist næstum samstundis 
og báðar mannverurnar beygðu sig 
niður úr augsýn.

„Komið út úr bílnum með hendur 
á höfði!“ skipaði ég, eftir að ég steig 
út úr bílnum. Ekkert svar barst.

Í skotstöðu sagði ég: „Komið út úr 
bílnum með hendur á höfði. Gerið 
það nú þegar!“

Allt í einu reisti ökumaðurinn sig 
upp og snéri sér í áttina að mér. Ég 
sá skína á málmhlut í höndum hans.

Þjálfun mín í lögreglunni og al-
menn skynsemi buðu mér að láta skot 
ríða af til að bjarga eigin lífi. Þrátt fyrir 
spennu andartaksins, heyrði ég í rödd. 
Hún var yfirveguð, valdmannsleg og 
kröftug: „Ekki skjóta!“

Ég vænti þess að fá í mig skot hve-
nær sem var, en beið þess að einhver 
í bílnum hæfi skothríð. Þess í stað 
lyfti ökumaðurinn höndum upp fyrir 
höfuð, svo glitti í eitthvað sem virtist 
vera byssa, og lét síðan hendur falla 
í kjöltu sér.

„Vertu grafkyrr!“ sagði ég og hljóp 
að bílnum. „Hreyfðu þig ekki!“

Þessi stund var eins og sjónvarps-
þáttur — þar til ég uppgötvaði að 

hinir forhertu glæpamenn í bílnum 
voru í raun aðeins tvær skelkaðar 
stúlkur. Það sem ég hélt að væri byssa, 
var aðeins sætisbeltakrækja.

Við fundum brátt út að stúlkurnar 
höfðu lánað vinum sínum bílinn og 
ekki grunað hvaða mann þeir höfðu 
að geyma.

„Ég hélt að þú værir dáinn, Cal!“ 
sagði Bob mér síðar. „Ég var að því 
kominn að hefja skothríð. „Ég veit 
ekki af hverju ég gerði það ekki.

Rannsóknarlögreglumennirnir tveir 
í ómerkta bílnum sögðu það sama, 
þó að enginn hefði heyrt röddina 
nema ég. Ég veit að einungis máttur 
himins megnaði að bjarga stúlkunum 
tveimur frá dauða og fjórum lögreglu-
mönnum frá alvarlegum mistökum. 
Af þessari reynslu hlaut ég trausta 
vitneskju um að himneskur faðir 
getur og mun grípa inn í, okkur til 
farsældar. ◼
Ónafngreint
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Dennis C. Gaunt

Ég var að setja nokkra doll-
araseðla í veskið mitt í matvöru-
búðinni, þegar einn seðillinn 

greip athygli mína. Mér fannst græni 
liturinn vera heldur fölari en á hinum 
seðlunum, svo ég skoðaði hann betur. 
Þá tók ég eftir að myndin af George 
Washington var ekki jafn skýr og 
á hinum seðlunum. Meira að segja 
pappírinn var öðruvísi. Þetta var 
falsaður seðill! Afgreiðslumaðurinn 
tók hann til baka og lét mig fá ófals-
aðan seðil í staðinn og fór með fals-
aða seðlinn til verslunarstjórans.

Eftir þetta hef ég oft hugsað um 
þennan falsaða peningaseðil. Ég 
velti fyrir mér hversu lengi hann 
hafði verið í umferð og hve margir 
hefðu látið blekkjast af honum yfir 
árin. Ef ég hefði ekki verið athugull, 
hefði ég í raun líka látið blekkjast. 
Með því að bera hann saman við 
ófalsaðan seðil og einblýna á það 
sem var ólíkt frekar en það sem þeir 
áttu sameiginlegt, þá sá ég að hann 
var falsaður.

Í Mormónsbók eru ótal dæmi um 
þá sem ástunduðu andlegar blekkingar, 
með því að nota aðferðir Satans til að 
ljúga og blekkja sér í hag. Með því að 
kynna okkur brögð þeirra og aðferðir, 
þá getum við séð í gegnum blekkingar 
þeirra á sama hátt og hið þjálfaða auga 
fær greint á milli ófalsaðs og falsaðs 
seðils. Því betur sem við þjálfum augað 
í því að greina á milli, því auðveldara 
reynist okkur að sjá blekkingar okkar 
tíma og vara okkur á lyginni.

Upplýsingasöfnun um  
eftirlíkingar Satans

Satan reynir að leiða okkur afvega 
með sínum andlegu eftirlíkingum, 
og ef við vörum okkur ekki, munum 
við láta blekkjast. Joseph F. Smith 
forseti (1838–1918) aðvaraði: „Satan er 
slyngur blekkingameistari og þegar hið 
sanna fagnaðarerindi er í síauknum 
mæli boðað heiminum, þá leggur 
hann sig enn betur fram við að dreifa 
blekkingum sinna fölsuðu kenninga. 
Varist hinn falsaða gjaldmiðil hans, 

því með honum er aðeins mögulegt 
að kaupa sér vonbrigði, vansæld og 
andlegan dauða.“ 1

Besta vörnin gegn því að láta blekkj-
ast af eftirlíkingum Satans, er að vera 
eins kunnugur sannleika fagnaðarerind-
isins og mögulegt er. Því betur sem við 
þekkjum sannleikann, því auðveldara 
eigum við með að sjá hvað aðgreinir, 
þegar Satan reynir að blekkja okkur 
með eftirlíkingum sínum. Þegar hann 
reynir það, þurfum við að einblína á LJ
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Þegar við 
stöndum frammi 
fyrir andlegum 

eftirlíkingum, þá 
getur Mormónsbók 
auðveldað okkur 
að greina hvað 
er sannleikur og 

hvað ekki.

Greina  
eftirlíkingar Satans
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það sem aðgreinir, en ekki það sem er 
sameiginlegt, á sama hátt og ég gerði 
með peningaseðilinn, því þannig mun 
lygin alltaf opinberast.

Ezra Taft Benson forseti (1899- 1994), 
kenndi: „Mormónsbók afhjúpar óvini 
Krist. . . . Guð, í sinni alvisku, gerði 
Mormónsbók þannig úr garði, að við 
fengjum greint og vitað hvernig sjá má 
í gegnum ósannar hugmyndir okkar 
tíma, í menntun, stjórnmálum og 
heimspeki.“ 2

Við eigum nú í stríði við Satan. 
Við, líkt og á við um alla herkænsku, 
þurfum að vita hvað óvinurinn hefur 
fyrir stafni. Það getur t.d. verið ómet-
anlegt að vita hvar og hvenær óvin-
urinn lætur til skarar skríða. Af þeirri 
ástæðu er hugtakið yfir slíkt kallað 
„upplýsingasöfnun.“ Við verðum klók-
ari en óvinurinn með því að þekkja 
hann. Mormónsbók auðveldar okkur 
„upplýsingasöfnun“ um eftirlíkingar 
og aðferðir Satans.

Fagurmælgi er eftirlíking
Rúmlega helmingur blekk-

ingameistara Mormónsbókar notar 
fagurmælgi og persónutöfra til að ná 
fram tilgangi sínum. Serem var til að 
mynda „maður lærður, með fullt vald 
á tungu þjóðarinnar. Þess vegna gat 
hann skjallað þá óspart og beitt mikilli 
mælsku í samræmi við vald djöfulsins“ 
( Jakob 7:4) Hinir ranglátu prestar Nóa 
konungs töluðu með „hégómlegum 
skjallyrðum“ (Mósía 11:7) og fengu 
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þannig fólkið til að taka þátt í skurð-
goðadýrkun og öðru guðleysi. Kóríhor 
náði álíka árangri þegar hann var 
uppi, „og leiddi hjörtu margra afvega“ 
(Alma 30:18). Amalikkía og Gadíanton 
notuðu báðir fagurmælgi til að koma 
sér upp herliði ranglátra fylgjenda 
(sjá Alma 46:10; He 2:4).

Þetta er ekki aðeins tilviljun. Fag-
urmælgi ristir grunnt, er fölsk og ýkt. 
Nefí aðvaraði þá sem „þannig munu 
kenna falskar, hégómlegar og fávísar 
kenningar, og verða hrokafullir í hjarta 
og leggjast lágt til að dylja ráð sín fyrir 
Guði. Og verk þeirra verða unnin 
í myrkri“ (2 Ne 28:9).

Fagurmælgi er oft notuð til þess 
að blekkja; að baki hennar býr oft 
dulin ástæða eða dulinn ásetningur. 
Fagurmælgi er umbúðir án innihalds, 
og það höfðar til hégóma og stæri-
lætis hins náttúrlega manns. Spámenn 
Drottins segja okkur aftur á móti hinn 
einfalda en mikilvæga sannleika sem 
við þurfum að heyra.

Fagurmælgi er mál Satans. James E. 
Faust forseti (1920– 2007), annar ráð-
gjafi í Æðsta forsætisráðinu, útskýrði: 
„[Satan] hljómar oft afar sannfærandi 
og auðvelt er að réttlæta það sem 
hann hefur fram að færa. Rödd hans 
er biðjandi, lokkandi og þýð. Hún er 
hvorki ógnvænleg né ósamhljóma. 
Engin myndi hlusta á rödd Satans, 
ef hún hljómaði ógnvænlega eða 
grimmdarlega.“ 3

Þegar heimurinn kemur fram með 
hugmynd, speki eða skoðun, sem 
aðeins virðist höfða til hégóma okkar 
eða stærilætis, eða sem einfaldlega 
hljómar of gott til að vera satt, þá 
ættu viðvörunarbjöllur okkar þegar 
að klingja. Lítið á slíkar hugmyndir 
sem eftirlíkingar. Berið þær saman við 
sannleikann sem spámenn Drottins 
kenna. Beinið athygli að því sem er 
aðgreinandi, en ekki því sem virðist 
eins, og þá verður augljóst að um 
eftirlíkingu hugmyndar er að ræða.

Nehor — vinsæll blekkingameistari
Nehor notaði fagurmælgisaðferð 

Satans án vandkvæða. Við skulum 
taka hann sem dæmi um þann sem 

blekkir andlega. Nehor, sem boðaði 
kenningu sem virtist styðja hugmynd-
ina um frelsara, var gæddur per-
sónutöfrum og var vinsæll prédikari 
meðal Nefíta. Nehor aflaði sér margra 
fylgjenda með því að kenna að „allt 
mannkyn yrði hólpið á efsta degi“ og 
myndi „öðlast eilíft líf“ (Alma 1:4).

Skiljum við afhverju boðskapur 
Nehors var svo vinsæll? Kenning hans 
var um þægilegan og notalegan Guðs 
— Guð sem frelsaði alla, sökum elsku 
sinnar, í hvaða ástandi sem menn væru. 
Að menn gætu hagað sér eins og þeir 
kysu, því allt væri í góðu lagi. Þetta er 
heillandi heimspeki, sem fólk á tíma 
Nehors tók fegins hendi (sjá Alma 1:5), 
rétt eins og margir gera á okkar tíma. 

„Rödd Satans er biðjandi, lokkandi og þýð. Engin myndi hlusta á rödd Satans,  
ef hún hljómaði ógnvænlega eða grimmdarlega.“
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Fólk óskar greinilega eftir því að kom-
ast fyrirhafnarlaust til himins.

Hvað var þá athugavert við boð-
skap Nehors? Við skulum skoða aftur 
megin staðhæfingar hans:

•  Guð skapaði alla menn — rétt.
•  Guð elskar alla menn — rétt.
•  Við ættum ekki að óttast Guð 

— rétt.
•  Við ættum að fagna yfir hjálp-

ræði Guðs — rétt.

Fram til þessa, þá er margt líkt með 
kennslu Nehors og sannleika fagnaðar-
erindisins. Hafið þó í huga — að eins og 
með falsaða peningaseðilinn, þá þurfum 
við að leita að því sem aðgreinir, ekki 
því sem er samsvarandi. Við skulum nú 
skoða síðustu staðhæfingu Nehors:

•  Guð mun veita öllum mönnum 
eilíft líf — rangt!

Hér er hin mikilvæga aðgreining, 
sem segir okkur að Nehor sé að 
blekkja andlega. Sáluhjálp frá líkam-
legum dauða er öllum tryggð, en sálu-
hjálp frá andlegum dauða er háð því 
skilyrði að við séum fús til að iðrast. 
Ef við iðrumst, þá getum við öðlast 
eilíft líf (sjá Jakob 6:11). Fólk kemst 
ekki fyrirhafnarlaust til himins.

Gídeon og Alma sáu í  
gegnum blekkinguna

Illur tilgangur Nehors var afhjúp-
aður daginn sem hann stóð frammi 

mína, þá getum við þjálfað auga 
okkar, huga og anda, til að greina 
á milli sannleika og lygi. Þegar við 
gerum það, munum við átta okkur 
á þeim sem eru að blekkja og hafna 
lygi þeirra. ◼
Höfundur býr í Utah, Bandaríkjunum.
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fyrir Gídeon, réttlátum kennara í kirkju 
Guðs. Gídeon hafði á árum áður 
staðið gegn Nóa konungi og hafði því 
reynslu af því að takast á við andlegar 
blekkingar. (sjá Mósía 19:4–8). Nehor 
„tók að deila harkalega við hann til 
að leiða kirkjunnar fólk frá henni, en 
[Gideon] stóðst hann og áminnti hann 
með orðum Guðs“ (Alma 1:7). Gíd-
eon var ljóst að Nehor var að blekkja. 
Þegar Nehor var afhjúpaður, þá greip 
hann til annarrar aðferðar Satans — 
morðs. Dauði Gídeons varð hins vegar 
ekki til einskis. Fólkið færði Alma 
blekkingamanninn Nehor, til dóms.

Alma varð ljóst að Nehor var 
ekki einungis sekur um prestaslægð 
og morð, heldur einnig að ef hann 
fengi að ganga frjáls meðal þjóðar 
hans „yrði það henni til algjörrar 
tortímingar“ (Alma 1:12). Nehor var 
því dæmdur til dauða og hann leið 
„smánarlegan dauðdaga“ (Alma 1:15).

Gídeon og Alma eru fordæmi fyrir 
okkur. Þegar við höfum andann með 
okkur, munum við sjá og heyra „hlut-
ina eins og þeir í raun eru“ ( Jakob 
4:13). Við munum greina áform og 
blekkingaraðferðir Satans „jafn [skýrt 
og muninn] á dagsbirtu og myrkri“ 
(Moró 7:15).

Óvinurinn reynir að blekkja okkur 
og er klókur, en líkt og Gídeon og 
Alma, þá getum við snúið á hann. Á 
sama hátt og ég tók smám saman að 
átta mig á því sem aðgreindi seðlana 

SATAN 
DREIFIR 
LYGUM
„Satan, óvinur 
okkar, þráir að 

við föllum. Hann dreifir lygum og 
reynir þannig að eyðileggja trú 
okkar. Af kænsku bendir hann á 
að vantrúar-  og efahyggjufólk sé 
snjallt og gáfað, en þeir sem trúa 
á Guð og kraftaverk hans, séu 
barnalegir, blindaðir eða heila-
þvegnir. Satan er talsmaður þess 
að sniðugt sé að efast um and-
legar gjafir og kenningar sannra 
spámanna.“
Dieter F. Uchtdorf, annar ráðgjafi í Æðsta for-
sætisráðinu, „Be Not Afraid, Only Believe,“ 
Liahona, nóv. 2015, 78.
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Mindy Anne Selu
Kirkjutímaritin

Eftir að eiginkona hans hafði 
upplifað fóstulát við fyrstu 
meðgöngu, fannst Solofo 

Ravelojaona þau vera bænheyrð ári 
síðar, er eiginkona hans varð aftur 
þunguð. Honum og eiginkonu hans, 
Hary Martine, finnst fæðing dóttur 
þeirra vera ein mesta blessun þeirra. 
Solofo sagði: „Þar sem við báðum Guð 
um að gefa okkur hana, sem hann og 
gerði, þá gáfum við henni nafn, sem 
á malagísku merkir: ‚Svar Guðs.‘“

Solofo, sem er ungur maður frá 
Madagaskar, býr yfir þeirri vitneskju 
að Guð svarar bænum og með tím-
anum blessar hann hina trúföstu. „Lífið 
er erfitt,“ segir Solofo, „og þegar fólk 
fær ekki það sem það þarf, spyr það 
sig: „‚Af hverju verð ég fyrir þessu?‘ 
Það yfirgefur jafnvel kirkjuna eða 
efast um trú sína á Guð. Þegar við 
lifum eftir fagnaðarerindinu og lesum 
ritningarnar, verður lífið auðveldara. 
Þegar maður lifir í raun eftir fagnaðar-
erindinu, upplifir maður blessanirnar.“

Ástandið í landinu er alvarlegt, 
svo sem mikil örbirgð, óstöðugleiki 
ríkisstjórnar, veikar grunnstoðir og 
afleiðingar náttúruhamfara, og því er 
augljóst afhverju Solofo segir lífið erf-
itt. Hvað hann varðar, þá vega bless-
anir þess að lifa eftir fagnaðarerindinu 
þyngra en hið harðgerða líf. „Ég fæ 
jafnvel ekki talið allar þær blessanir 
sem ég öðlast af því að lifa eftir fagn-
aðarerindinu,“ segir hann.

Þar sem kirkjan er tiltölulega ný á 
Madagaskar (fyrsta greinin var stofnuð 
1990), þá segir Solofo það erfiðasta við 
að vera meðlimur kirkjunnar, sé um-
talið og misskilningurinn um kirkjuna. 
Solofo bendir á að líkt og eigi við um 
sýn Lehís, þá „taki fólk ekki fyllilega á 
móti fagnaðarerindinu, því það fyrir-
verði sig gagnvart vinum sínum og ótt-
ist að vera hafnað af fjölskyldu sinni.“ 
Það sem gerir Solofo frábrugðinn er, 
eins og hann segir sjálfur: „Ég fyrirverð 
mig aldrei. Ég lifi eftir fagnaðarerind-
inu og þrái ávallt að miðla því félögum 
mínum, jafnvel þótt sumir þeirra sýni 
engan áhuga.“ Hann gefur einfaldan 

vitnisburð sinn ítrekað og svo oft 
að samstarfsfélagar hans hafa gefið 
honum viðurnefnið „Prédikarinn.“ 

Mitt í efnahagserfiðleikum og 
stjórnmálakreppu, reiða Solofo og 
Hary Martine sig á blessanir must-
erissáttmála sinna (þau voru gift í 
Jóhannesarborgar- musterinu í Suður- 
Afríku, einu ári eftir að þau þjónuðu 
í trúboði — hann í Úganda og hún 
í Madagaskar), og setja traust sitt á 
Drottin. „Ég hef fagnaðarerindið og  
fel Guði bara líf mitt,“ segir Solofo. 
Hann getur reitt sig á traustan vitn-
isburð sinn, því hann á þegar trú 
á bænheyrslu Guðs.“ ◼ LJ
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Ómældar blessanir á 
Madagaskar

Þrátt fyrir 
umrót og erfitt 

efnahagsástand í 
landi hans, þá reiðir 

Solofo sig á þær 
blessanir sem koma 

frá hinu lifandi 
fagnaðarerindi.
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KIRKJAN Á MADAGASKAR
9190 Síðari daga heilagir
37 deildir og greinar
2 stikur
1 trúboðsstöð

Í TÖLUM TALIÐ
22.005.222 íbúar (miðað við 2012)
Áttatíu prósent dýra sem finnast 

í Madagaskar finnast hvergi 
annarsstaðar á jörðu.

Fjórða stærsta eyja í heimi
Sextíu prósent af vanillu er keypt 

frá Madagaskar

STAÐREYNDIR UM 
MADAGASKAR
Tungumál: Franska, malagíska
Höfuðborg: Antananarivo

MEIRA UM SOLOFO
Hver er uppáhaldsmatur þinn?
Við borðum hrísgrjón — mikið 

af hrísgrjónum. Eitt af því sem 
mér finnst gott er nefnt ravtoto. 
Við notum sérstakt verkfæri til að 
mylja laufblöð kassava trésins og 
berum þau fram með hrísgrjónum 
og svínakjöti.

Hvað finnst þér gaman að  
gera í frítíma þínum?

Mér finnst gaman að spila á 
hljómborð, syngja og lesa. Þegar 
ég kom í greinina, komst grein-
arforsetinn að því að ég hefði 
gaman af að syngja og gæti spilað 
á hljómborð, og því sagði hann: 
„Aaa, við höfum nú einhvern til  
að stjórna kórnum.“ Ég bauð mig 
því fram. Áður höfðum við ekki 
kór, en ég tók að kenna fólkinu  
og nú nýtur það þess.
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Snemma á sautjándu öld skipaði Gústaf II Adolf Svíakonungur smíði á her-
skipi sem átti að fá nafnið Vasa. Skipið var vel útbúið og tiltölulega dýrt 
í smíðum, einkum var eikin dýr sem var smíðaefni skipsins. Gústaf Adolf 

fylgdist náið með smíðinni og reyndi að ganga úr skugga um að Vasa stæði 
algjörlega undir væntingum hans.

Eftir að smíðin hófst, skipaði Gústaf Adolf svo fyrir að skipið Vasa yrði lengt. 
Þar sem þverbjálkarnir höfðu þegar verið smíðaðir úr dýrindis eikinni, þá bauð 
konungur skipasmiðum sínum að lengja skipið án þess að það yrði breikkað 
í sama hlutfalli. Þótt skipasmiðirnir hafi vitað að þessi gjörningur myndi veikja 
sjóhæfni Vasa, þá hikuðu þeir við að upplýsa konunginn um það sem hann vildi 
ekki heyra. Þeir fóru að skipun hans. Gústaf Adolf fór líka fram á að skipið hefði 
ekki aðeins eitt fallbyssuþilfar, eins og venjan var, heldur þrjú fallbyssuþilför, með 
þyngstu fallbyssurnar á efsta þilfari. Skipasmiðirnir fóru að fyrirmælum hans, 
gegn betri vitund.

Hinn 10. ágúst 1628 fór Vasa í jómfrúarferð sína. Eftir að Vasa hélt úr höfn, 
þandi sterkur vindur seglin og skipið varð óstöðugt og tók að halla. Áður en leið 
að löngu, „snérist skipið á hliðina og sjórinn streymdi inn um fallbyssulúgurnar, 
þar til það sökk hægt á fullum seglum, með fána og öllu.“ 1 Jómfrúarferð skipsins 
Vasa var um 1280 metra löng.

Löngun Gústafs Adolfs eftir óhóflega glæsilegu stöðutákni, eyðilagði 
hönnun skipsins, sem hefði orðið glæsilegasta og máttugasta herskip síns tíma. 
Skipasmiðirnir voru tregir til að andmæla — af ótta við vanþóknun konungs — 
svo konungur naut ekki þekkingar þeirra og innsýnis. Allir sem komu að málum 
misstu sjónar á markmiðum framtaksins, sem var að vernda Svíþjóð og efla hags-
muni þess á erlendri grundu. Skip sem ekki samræmist lögmálum eðlisfræðinnar, 
er einfaldlega skip sem ekki flýtur.

Við þurfum að búa yfir nægum andlegum stöðugleika 
til að ferð okkar um jarðlífið verði farsæl og við fáum 

snúið örugg til okkar himnesku heimkynna.

ANDLEGUR STÖÐUGLEIKI:  
SMÍÐA ÓSÖKKVANDI SKIP

Öldungur  
Dale G. Renlund
í Tólfpostula-
sveitinni
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Hlíta leiðsögn og verða 
lærisveinar fyrir lífstíð

í öðru lagi þá þurfum við að hlíta og beina athyglinni 
að trúverðugum heimildum og einsetja okkur að verða 
lærisveinar fyrir lífstíð.

Eitt af því sem kemur í veg fyrir þekkingaröflun er 
drambið sem sýnir sig í því að við teljum okkur vita svo 
mikið að það sér ekkert meira að læra. Þetta höfum við 
öll séð í einstaklingum sem ofmeta eigin gáfur. Það er 
illmögulegt að kenna alvisku.

Henry B. Eyring forseti, og fyrsti ráðgjafi í Æðsta 
forsætisráðinu, sem hafði þetta í huga og þráir að læra 
alla sína ævi, sagði: „Ég er enn barn sem á margt ólært. 
Flestir geta aukið við þekkingu mína.“ 2 Þegar Eyring forseti 
veitti mér köllun mína sem aðalvaldhafi, kenndi hann mér 
mikilvæga lexíu. Hann sagðist spyrja sjálfan sig, þegar hann 
hlýðir á einhvern segja sögu sem hann hefur áður heyrt 
eða nota ritningarvers sem honum er vel kunnugt: „Hvað er 
Drottinn að benda mér á?“ eða „Hvað get ég lært meira af 
þessari sögu eða ritningarversi?“ Ef við óskum að efla okkar 
andlega stöðugleika, þá verðum við að vera fús til að læra 
og nægilega auðmjúk til að taka leiðsögn, óháð aldri og 
reynslu.

Þetta er í raun valbundið. Við getum hlustað á og farið 
eftir leiðsögn kirkjuleiðtoga, einkum þeirra sem við styðjum 
sem spámenn, sjáendur og opinberara, en líka foreldra og 
trúverðugra vina — eða ekki. Við getum verið lærisveinar 
fyrir lífstíð — eða ekki. Við getum aukið okkar andlega 
stöðugleika — eða ekki. Ef okkur tekst ekki að auka okkar 
andlega stöðugleika, verður líkt á komið fyrir okkur og 
Vasa — skipi sem ekki gat flotið.

Ef við eigum að komast klakklaust í gegnum jarðlífsferð 
okkar, þá þurfum við nægan andlegan stöðugleika til að 
takast á við storma og strauma, leiðrétta stefnu og kom-
ast örugg til okkar himnesku heimkynna. Við getum gert 
ýmislegt til að auka okkar andlega stöðugleika. Ég ætla 
að benda á fjögur atriði.

Hlýða boðorðum Guðs
Í fyrsta lagi þá þurfum við að hlýða boðorðum Guðs. 

Á sama hátt og Vasa var háð lögmálum eðlisfræðinnar, 
þá erum við öll háð andlegum lögmálum. Enginn er þar 
undanskilinn. Við þurfum að hlíta þessum andlegu lög-
málum, sem við vísum til sem boðorða Guðs.

Gústaf Adolf kann að hafa fundist það hamlandi við 
skipasmíðina að þurfa að taka lögmál eðlisfræðinnar með 
í reikninginn, en Vasa hefði ekki sokkið áður en ferð þess 
hófst, ef reiknað hefði verið með þeim við smíðina. Hefði 
sú verið raunin, hefði það búið yfir nægu svigrúmi og 
sveigjanleika til að takast áætlunarverk sitt.

Hlýðni við boðorð Guðs varðveitir á sama hátt frelsi 
okkar, sveigjanleika og hæfni til að ná möguleikum  
okkar. Boðorðunum er ekki ætlað að vera hamlandi. 
Hlýðni við þau leiðir til andlegs stöðugleika og  
varanlegrar hamingju.

Hlýðni er valkostur fyrir okkur. Jesús sagði: „Sjá,  
ég hef gefið yður boðorðin. Haldið þess vegna boðorð  
mín“ (3 Ne 15:10). Þetta er ekki flóknara en það. Sættist  
á þetta. Ákveðið núna að vera algjörlega hlýðin. Ekkert  
er öflugra til aukningar andlegs stöðugleika. Ekkert  
annað veitir okkur meira frelsi til að ná fram okkar  
lífsins ætlunarverki.

Hlýða boðorðum Guðs
Í fyrsta lagi þá þurfum við að hlýða boðorðum Guðs. 

Hlíta leiðsögn og verða 
lærisveinar fyrir lífstíð
Hlíta leiðsögn og verða 
lærisveinar fyrir lífstíð
Hlíta leiðsögn og verða 
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Þjóna öðrum
Í þriðja lagi þá eykur það okkar andlega stöðugleika 

að beina athyglinni að öðrum, láta sér annt um aðra og 
þjóna öðrum.

Eilífðin verður skýrari þegar við beinum athyglinni að 
öðrum og reynum að liðsinna börnum himnesks föður. 
Mér hefur reynst mun auðveldar að öðlast innblástur þegar 
ég biðst fyrir til að komast að því hvernig ég get hjálpað 
öðrum, fremur en að þegar ég bið aðeins fyrir sjálfum mér.

Við gætum talið okkur trú um að við verðum betur í stakk 
búin til að hjálpa síðar á ævinni. Í raun þá er nútíðin besti 
tíminn til að gera það. Við látum blekkjast, ef við höldum að 
það verði þægilegra að þjóna öðrum þegar við höfum meiri 
tíma eða meiri peninga eða meira af einhverju öðru. Valið er 
okkar, hverjar sem aðstæður okkar eru. Ætlum við að hjálpa 
öðrum eða ekki? Við föllum á mikilvægu prófi jarðlífsins, ef 

Þjóna öðrum
Í þriðja lagi þá eykur það okkar andlega stöðugleika 

við kjósum að hjálpa ekki hinum nauðstöddu. Ef við hins 
vegar hjálpum, aukum við okkar andlega stöðugleika.

Hafa Jesú Krist sem undirstöðu
Í fjórða lagi þá er mikilvægast fyrir okkur að hafa Jesú 

Krist sem undirstöðu og okkar andlegi stöðugleiki mun 
aukast í réttu hlutfalli við staðfestu okkar við hann.

Án Krists erum við lík skipi sem lætur stjórnast af öldum 
sjávar. Við erum kraftlaus, því seglin vantar. Stöðugleikann 
og festuna vantar, því akkerið er ekki fyrir hendi. Stefnuna 
og tilganginn vantar, því stýrið er ekki fyrir hendi. Við 
verðum að hafa Krist sem undirstöðu.

Ef við viljum takast á við og standast storma og strauma 
lífsins, þá verðum við að halda boðorð Guðs, verða auð-
mjúkir og fúsir lærisveinar fyrir lífstíð, þjóna öðrum og hafa 
Jesú Krist sem undirstöðu lífs okkar. Ef við gerum þetta, 
aukum við okkar andlega stöðugleika. Andstætt Vasa, þá 
munum við komast í örugga höfn, eftir að hafa uppfyllt 
tilgang okkar. ◼
Ræða flutt 16. september 2014 á helgistund í Brigham Young 
háskóla. Hér má lesa alla ræðuna á ensku: speeches.byu.edu.

HEIMILDIR
 1. Bréf frá sænsku ráðgafanefnd konungsdæmis Gústafs II Adolfs;  

vitnað í þýðingu Richards O. Mason, „The Vasa Capsizes,“  
virtualschool.edu/mon/CaseStudies/Vasa/vasa.html. Margar  
frásagnir um Vasa eru til; sjá t.d. vasamuseet.se/en og fleiri hlekki.

 2. Henry B. Eyring, í Robert I. Eaton and Henry J. Eyring, I Will Lead  
You Along: The Life of Henry B. Eyring (2013), 409.

Hafa Jesú Krist sem undirstöðu
Í fjórða lagi þá er mikilvægast fyrir okkur að hafa Jesú 
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Tekið saman og samhæft af Daniel Carter
Kirkjudeild tónlistar og listmenningar
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LÆRIÐ AÐ SPILA SÁLM  
á 10 mínútum!

Setja sig í stöðu til að  
leika á píanóið

1.  Þegar þið hafið sest við 
píanóið með fingurna á 
nótnaborðinu, færið bekkinn 
þá þannig að olnbogarnir séu 
örlítið bognir.

2.  Sitjið á miðjum bekknum, fyrir 
framan miðju nótnaborðsins.

3.  Sitjið framarlega á bekknum, 
bein í baki og hallið örlítið 
fram.

4.  Látið fæturna nema við gólfið.
5.  Látið fara vel um ykkur og 

haldið góðri stöðu.
6.  Gætið þess að lýsingin 

sé nægileg, til að þið sjáið 
nóturnar og nótnaborðið.

Hafi ykkur einhvern tíma langað að leika á píanó, en aldrei lært það, þá gefst ykkur nú tækfæri. Allt sem  
þið þurfið er hljómborð. Ef ekkert hljómborð er heima hjá ykkur, getið þið haft þessa grein með ykkur 
og farið þangað sem píanó eða hljómborð er að finna, til þess að byrja að læra.

Eftir þessa einföldu lexíu ættuð þið að geta spilað sálm. Í raun er það mögulegt að þið getið spilað sálm  
þessarar lexíu eftir 10 mínútur!

Tilbúin? Byrjum þá!
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Spilað eftir fingranúmerum
Við gefum hverjum fingri 

númer, til að hjálpa ykkur að 
staðsetja réttan fingur á viðeigandi 
nótu. Fingranúmerin eru skráð 
við nóturnar á síðunni.

Setjið hönd ykkar ofan við 
einhverjar fimm nótur og hafið 
hvern fingur ofan við eina nótu. 
Æfið fingranúmerin með því að 
spila nóturnar með viðeigandi 
fingri, eins og sýnt er. Nótur 

með upplegg eru fyrir hægri hend-
ina. Nótur með niðurlegg eru fyrir 
vinstri hendina.

7.  Standið upp. Látið hendur 
síga afslappaðar með hliðum. 
Skynjið hina eðlislægu stöðu 
lófanna, líkt og haldið sé 
á bolta. Setjist aftur, setjið 
fingurna á nótnaborðið og 
haldið sömu eðlislægu 
stöðu lófanna.

8. Hafið lófana rétt ofan 
við nótnaborðið og látið 
fingurna snerta miðju 
hins stóra svæðis hvítu 

nótnanna. Hafið lófana ofan 
við nótnaborðið, en látið þá 
ekki hvíla á nótunum eða á 
viðnum neðan við nóturnar.

9.  Sláið á nótuna með svæð-
inu rétt neðan við fing-
urgómana. Hafið alla 
fingurna sveigða og lyftið 
þeim með fingurhnúunum. 
Þegar þið sláið á nóturnar, 
haldið þá sveigðri stöðu 
fingranna. 
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HEIMILDIR
 1. Ef þið hyggist panta 

píanónámshefið, farið 
þá á store.lds.org.

 2. Finnið Laura Lewis 
Brown, „The Benefits 
of Music Education,“ 
pbs.org; Jessica Velasco, 
„How the Arts Can Help 
Students Excel,“ the 
Science of Learning Blog, 
11. des. 2012, scilearn.
com/blog/how- arts-  
help- students- excel; 
„Music Helps Children 
Learn Maths,“ The 
Telegraph, 22. mars 2012,  
telegraph.co.uk.
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Spila „Ég græna hæð í huga lít“
Setjið hendurnar á nótnaborðið 

eins og hér er sýnt.
Notið svörtu nóturnar, tvær eða 

þrjár saman, til að finna finna rétta 
stöðu.

Spilið sálminn með því að slá 
á fingranúmerin eins og sýnt er. 
Nótur með upplegg eru fyrir hægri 
hendi og nótur með niðurlegg 
eru fyrir vinstri hendi. Æfið sálm-
inn þar til þið hafið náð tökum á 
honum. Farið eftir reglunum níu 
um góða fingrasetningu, sem hér 
eru skráðar. 

Nú hafið þið kynnst píanóleik 
og lært einfaldan sálm. Ef þið viljið 
læra fleiri sálma, þurfið þið að læra 
grunvallarreglur um takt, hljóðfall 
og nótur.

Hér er svo það besta: Lexían 
sem þið lærðuð hér, er fyrsta 
lexían í píanónámshefti kirkjunnar, 
sem er fáanlegt á sex tungumálum 
á dreifingarstöðvum kirkjunnar.1 
Leiðbeiningarnar eru auðveldar 
og leiðandi, svo þið getið lært 
einsömul eða með öðrum. Þið 
getið jafnvel fengið alla fjölskyldu 
ykkar til að taka þátt í píanónámi 

á fjölskyldukvöldi. Hægt er að 
ljúka lexíunum á aðeins sex vikum.

Fjöldi kannana sýnir að eink-
anám í píanóleik getur bætt ein-
beitingu nemenda, lærdómshæfni 
og rökhugsun.2

Með því að læra tónlist, þróum 
við hæfileikana sem Drottinn hefur 
gefið okkur, aukum þekkingu 
okkar og uppgötvum margt sem 
við getum gert til að nota kunnáttu 
okkar og hæfileika til að byggja 
upp ríki hans. ◼
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Gretchen Blackburn

Ég rauk inn í húsið, með  
augun full af tárum, eftir  
enn einn misheppnaðan  

píanótíma. Ég var á fjórða ári  
í píanóleik og átti í erfiðleikum  
með að komast í gegnum: „Twinkle, 
Twinkle, Little Star.“ Kennarinn 
minn hafði reynt að segja eitthvað 
jákvætt um hinn ömurlega píanóleik 
minn, en það fékk mig aðeins til að 
líða enn verr. Foreldrar mínir báru 
kostnað af píanókennslu minni,  
sem ég hvorki vildi, né hafði  
beðið um.

Ég vildi fá að hætta með samþykki 
foreldra minna. „Gerið það,“ sárbað 
ég. „Ég skal gera hvað sem er. Hvað 
þarf ég að gera?“

Eftir að þau ræddu saman, sögðu 
þau: „Þú mátt hætta eftir að þú hefur 
lært 50 sálma.“

Ég tók þegar í stað að æfa mig. 
Mig langaði svo innilega að hætta, 
að ég var fús til að verja auknum 
tíma við píanóið. Það tók mig 
næstum mánuð að ná tökum á fyrsta 
sálminum, sem var: „Vorn spámann 
vér þökkum þér, Drottinn“ (Sálmar, 
nr. 7). Ég var enn staðráðin í því að 
hætta, svo ég hélt áfram að æfa mig.

Þá gerðist nokkuð athyglisvert: 
Mér reyndist auðveldar að ná tökum 
á sálmunum. Ég var glaðari alla þá 
viku. Ég stóð mig að því að raula 
sálma á daginn og syngja hærra 
á sakramentissamkomu.

Að því kom, að ég hætti að hugsa 
um hve marga sálma ég hafði náð 
tökum á. Með aukinni píanóleikni, 
varð mér ljóst að ég gat náð tökum 
á nýjum sálmi næstum óaðfinnan-
lega á innan við 30 mínútum.

Þegar ég taldi sálmafjöldann sem 
ég hafði náð tökum á, komst ég að 
því að þeir voru mun fleiri en 50. 
Þegar hér var komið, vildi ég alls ekki 
hætta píanóleiknum. Ég var nú mun 
sjálfsöruggari við píanóið og hafði 
upplifað mátt sálmana í daglegu lífi.

Sálmar eru eins og ritningar: Þeir 
geyma sannleikann. Þegar ég spila 
sálmana, finnst mér það líkt og að 
ígrunda ritningarnar. Að læra að 
spila sálmana, hefur auðveldað mér 
að styrkja vitnisburð minn og læra 
sannleikann. Ég hugsa oft um texta 
hinna ýmsu sálma, til að auðvelda 
mér að komast í gegnum dagana. 
Píanóleikurinn hefur styrkt vitnisburð 
minn og lokið dyrum upp fyrir mér, 
hvert sem ég fer. ◼

Höfundurinn býr í New York, 
Bandaríkjunum.

Þótt ég hefði æft mig árum saman á píanóið, tók ég engum framförum. Foreldrar mínir 
sögðu að ég gæti hætt að einu skilyrði uppfylltu. Ég varð að læra 50 sálma.

STAÐRÁÐIN Í ÞVÍ AÐ hætta
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Þegar ég lít nú til baka á erfiðustu reynslu lífs míns, veit ég að 
himneskur faðir var alltaf með mér á öllu mínu ferðalagi.

Paola Çajupi

Það var árla morguns árið 2008, þegar móðir mín vakti 
mig til að fara í skólann. Ég var mjög hamingjusöm 
í morgunsárið og vissi ekki að dagurinn ætti eftir 

að verða versti dagur lífs míns og síðasti dagurinn okkar 
saman. Ég lauk ekki skóladeginum, því fjölskylduvinur 
þurfti að ná í mig og tilkynna mér að móðir mín hefði 
fyrirfarið sér. Ég var aðeins 12 ára.

Ég hugsaði: „Hvernig get ég lifað án móður minnar?“ 
Hún var minn besti vinur.

Ég grét mánuðum saman. Mig langaði ekki að fara í skól-
ann, því skólafélagar mínir komu öðruvísi fram við mig og 
kenndu í brjósti um mig. Ég hafði ekki hugmynd um hvað 
gera skyldi, aðeins að ég yrði að vera sterk fyrir alla aðra.

Dag nokkurn, fimm eða sex mánuðum eftir lát móður 
minnar, var ég ein við gluggann í herberginu mínu, grát-
andi og að reyna að skilja hver tilgangur minn hér væri. 
Skyndilega heyrði ég rödd hið innra: „Þú ert dóttir mín. 
Ég mun ekki leyfa að þú þjáist.“ Ég vissi að þetta var Guð. 
Þetta kom mér á óvart, því ég trúði ekki lengur á hann, 
einkum þar sem ég taldi Guð hafa tekið móður mína frá 
mér. Þótt ég áttaði mig ekki á merkingu þessara orða, þá 
fann ég til öryggis.

Þremur árum síðar fór ég til Rómar á Ítalíu, til að heim-
sækja frænda minn. Hann sagði mér stöðugt frá kirkjunni 

sem hann sótti. Sunnudag nokkurn tók hann mig með sér. 
Ég gleymi aldrei þegar ég í fyrsta sinn gekk að kirkjudyr-
unum og upplifði elsku himnesks föður þegar inn var 
komið. Mér fannst ég vera komin heim.

Ég fór í kirkju alla sunnudaga og á alla vikulega við-
burði. Ég hafði unun af því að vera með æskufólki kirkj-
unnar. Þau veittu mér gleði. Þau hugsuðu og trúðu líkt og 
ég gerði. Að þremur mánuðum liðnum, lauk sumarleyfinu 
og ég varð að fara aftur til Albaníu.

Þegar ég kom heim, sagði ég föður mínum frá því hve 
vel mér hafði liðið og hve glöð ég hafði verið allan þann 
tíma. Honum líkaði það ekki. Hann sagðist ekki leyfa 
mér að halda áfram að fara í kirkju né að læra meira um 
hana. Ég þyrfti því að sýna biðlund næstu þrjú árin, þar til 
ég yrði 18 ára gömul. Ég gæti þá sjálf tekið ákvörðun og 
látið skírast.

Á þeim tíma naut ég þeirrar blessunar að margir sögðu 
mér frá því sem þeir lærðu hvern sunnudag í kirkjunni. 
Einn af þeim var Stephanie. Hún hafði búið á Ítalíu þegar 
frændi minn gekk í kirkjuna, en hafði farið aftur heim til 
Bandaríkjanna. Frændi minn taldi gott að við skrifuðumst 
á, svo ég bætti henni í vinahópinn minn á Facebook.

Þótt við hefðum aldrei hist í eigin persónu, þá verð ég 
henni ætíð þakklát fyrir að hjálpa mér að efla trú mína og 

ÁFALL,  
SORG OG 
ÁÆTLUN 

GUÐS
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læra meira um fagnaðarerindi Jesú 
Krists. Hún skrifaði mér næstum alla 
sunnudaga og sagði mér frá öllu sem 
hún hafði lært í kirkju og svaraði síðan 
spurningum mínum. Hún var mér afar 
góður vinur.

Loks, eftir áralanga biðlund, lét 
ég skírast tveimur dögum eftir 18 ára 
afmælisdaginn minn. Bráðum mun 
ég líka deila með móður minni þeirri 
gleði sem ég upplifði þann dag, því ég 
mun láta skírast fyrir hana. Ég veit að 
hún verður ánægð með þá lífsstefnu 
sem ég hef kosið mér.

Mér finnst ég blessuð af himneskum 
föður, því hann var á svo margan hátt 
með mér í öllu mínu ferðalagi. Ég varð 
bara að sýna biðlund og þolinmæði, 
því hann hafði áætlun fyrir mig. Hann 
veitir mér styrk til að takast á við allar 
áskoranir lífs míns. Hann var alltaf til 
staðar fyrir mig, til að hjálpa mér að 
verða hamingjusamari. ◼
Höfundur býr í Albaníu.
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Setjið traust ykkar á Drottin og hann mun 
blessa ykkur við að miðla fagnaðarerindinu.

Þ Ó T T Þ Ó T T Þ Ó T T 

Öldungur  
José A. Teixeira
af hinum Sjötíu

Þegar ég hafði rétt hafið störf sem trúboðsforseti í egar ég hafði rétt hafið störf sem trúboðsforseti í 
Brasilíu, átti ég viðtal við nokkra öldunga. Ég bað Brasilíu, átti ég viðtal við nokkra öldunga. Ég bað 
einn þeirra að segja mér frá sjálfum sér.

„Ég er afar óframfærinn,“ sagði hann. Hann hafði áhyggjur „Ég er afar óframfærinn,“ sagði hann. Hann hafði áhyggjur 
af því að það yrði honum til trafala í þjónustu hans.

Ég spurði: „Trúir þú að Drottinn geti hjálpað þér að verða Ég spurði: „Trúir þú að Drottinn geti hjálpað þér að verða 
góður trúboði, þrátt fyrir þetta?“

„Ég trúi að Drottni sé allt mögulegt.“
„Fáðu hann þá til að hjálpa þér. Ertu fús til að gera það.“„Fáðu hann þá til að hjálpa þér. Ertu fús til að gera það.“
„Ég skal gera það,“ sagði hann.
Ég verð að játa að þegar hann fór í burtu, hugsaði ég með Ég verð að játa að þegar hann fór í burtu, hugsaði ég með 

mér: „Ég vona að honum takist þetta.“
Vikur liðu og að því kom að sömu trúboðarnir áttu aftur Vikur liðu og að því kom að sömu trúboðarnir áttu aftur 

viðtal við mig. Í þetta sinn sagði félagi hins óframfærna trúboða: viðtal við mig. Í þetta sinn sagði félagi hins óframfærna trúboða: 
„Forseti, ég veit ekki hvað ykkur fór á milli, en það hafði vissu„Forseti, ég veit ekki hvað ykkur fór á milli, en það hafði vissu-
lega áhrif. Hann nýtur þess að tala við fólk.“ Ég hlakkaði því lega áhrif. Hann nýtur þess að tala við fólk.“ Ég hlakkaði því 
til að ræða við hann aftur.

Þegar hann kom inn í skrifstofuna mína, horfði hann niður Þegar hann kom inn í skrifstofuna mína, horfði hann niður 
fyrir sig. 

„Ég færi þér góðar fréttir,“ sagði hann. „Ég er enn óframfær„Ég færi þér góðar fréttir,“ sagði hann. „Ég er enn óframfær-„Ég færi þér góðar fréttir,“ sagði hann. „Ég er enn óframfær-„Ég færi þér góðar fréttir,“ sagði hann. „Ég er enn óframfær
inn, en ég bað Drottin um hjálp. Eftir það opnaði ég munninn inn, en ég bað Drottin um hjálp. Eftir það opnaði ég munninn 
og tók að tala. Og veistu hvað? Ég geri það nú öllum stundum. og tók að tala. Og veistu hvað? Ég geri það nú öllum stundum. 
Ég man jafnvel ekki það sem ég segi. Hið dásamlega er, að fólk Ég man jafnvel ekki það sem ég segi. Hið dásamlega er, að fólk 

ÞÚ SÉRT
ÓFRAMFÆRINNÓFRAMFÆRINN
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hefur unun af því. Það skynjar andann. Það skilur mig og 
skynjar það sem ég þarf að segja því.

Ég undraðist að sjá hinar miklu framfarir trúboðans, eftir 
að hann hafði sett traust sitt á Drottin. Hann varð öflugt  
verkfæri í að færa mörgum hamingju.

Sigrast á ótta
Stundum verður okkur órótt við að segja öðrum frá fagn-

aðarerindinu, Drottinn mun liðsinna okkur, ef við setjum 
traust okkar á hann, líkt og sannaðist á þessum óframfærna 
trúboða. Heilagur andi mun hjálpa okkur að vita hvað segja 
skal (sjá 2 Ne 32:2–3) og þegar fólk skynjar andann, verða 
viðbrögðin oft jákvæð. Áhugi margra mun vakna á því sem 
við trúum og þeir vilja vita meira.

Mikil gleði
Ég ber vitni um að himneskur faðir mun liðsinna okkur 

í þeirri viðleitni að miðla fagnaðarerindinu og við munum 
upplifa mikla gleði við að gera það. Sú gleði verður í raun 
ekki aðeins okkar í þessu lífi, heldur líka í því næsta. (Sjá 
K&S 18:16.) Það er góð ástæða til þess stíga út úr þægind-
arhring okkar og láta að okkur kveða, jafnvel þótt við séum 
óframfærin. ◼

ÞRENNT SEM ÞIÐ GÆTUÐ  
ÓTTAST OG SIGRAST Á

Auk óframfærni, veit ég um þrennt annað sem einhver okkar 
gætu óttast: „Ég óttast að missa vini mína, ef ég ræði um fagnað-
arerindið.“ Til allrar hamingju, þá er hægt að sigrast á slíkum ótta 
með trú.
1.  ÉG VEIT EKKI NÆGILEGA MIKIÐ.

Fastatrúboðar geta liðsinnt ykkur, ef ykkur skortir þekkingu á 
fagnaðarerindinu. Þeir geta kennt okkur boðskap endurreisn-
arinnar, hjálpað okkur að efla trú okkar á Drottin Jesú Krist 
og skilning okkar á iðrun og hvernig við getum hagnýtt okkur 
hana í lífi okkar og hvers vegna skírnin og gjöf heilags anda 
eru mikilvæg. Annað gott hjálpartæki til fræðslu er Boða fagn-
aðarerindi mitt. Ég hvet alla pilta og stúlkur til að verða sér úti 
um eintak og læra efnið sem hluta af daglegu ritningarnámi.

2.  ÉG HEF ALDREI GERT ÞETTA ÁÐUR.
Æfið með trúboðum, ef þið eru reynslulaus. Þeir geta frætt 
ykkur um hvað ber að segja og ekki að segja við ákveðnar 
aðstæður. Þegar þið verjið tíma með trúboðum, munið þið 
skynja elsku þeirra til fagnaðarerindisins og náungans. Þeir 
hafa tileinkað sér hugrekki til að miðla fagnaðarerindinu og 
geta hjálpað ykkur að gera það sama.

3.  ÉG ÓTTAST AÐ SEGJA FRÁ.
Þegar við gefum vitnisburð okkar, víkkum við sjóndeildarhring 
vina okkar, svo þeir taka að virða og elska okkur og sjá okkur í 
nýju ljósi. Það gerist næstum í öllum tilvikum. Margt ungt fólk 
segir: „Mér fannst þetta erfitt, en þegar ég talaði af einlægni, 
fóru vinir mínir að treysta mér og spyrja fleiri spurninga.“ 
Við ættum ekki að óttast að miðla því sem við höfum. Það er 
dýrmætt, því það er frá Guði. Hvað annað betra gætum við 
svo sem gert, til að sýna vinum okkar elsku, en að miðla því 
sem við vitum að er sannleikur?

„Ég er enn óframfærinn, 
en ég bað Drottin um 

hjálp.“
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BLESSUÐ FYRIR AÐ HLÝÐA TÍUNDARLÖGMÁLINU
Sabrina T., São Paulo, Brasilíu

SÍÐURNAR OKKAR

HEIÐARLEG Í ÖLLU
Alivsi H., Jalisco, Mexíkó
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Þegar ég var barn, tókst fjölskylda mín á við stöðugan 
fjárhagsvanda, þar til ég varð 10 ára. Faðir minn fékk 

ekki vinnu, svo hann starfaði sem götusali með afar lágar 
tekjur. Móðir mín var heima og annaðist mig og yngri 
bróður minn.

Þrátt fyrir alla þessa erfiðleika, þá áttum við vitnisburð 
um greiðslu tíundar og annarra fórna. Í hverjum mánuði 
greiddum við trúföst tíund okkar og liðum engan skort. 
Við vitum af vissu að við njótum stöðugra blessana sökum 

hins óendanlega kærleika Drottins og vegna þess að hann 
stendur við loforð sín, ef við erum hlýðin boðorðum hans. 

Hinn fjárhagslega erfiði tími tók loks enda. Þær blessanir 
sem Drottinn hefur veitt okkur á þessum fáu árum sem liðin 
eru, eru undursamlegar.

Ég veit að þeir sem trúfastlega greiða tíund og fórnir, af 
kærleika til að blessa aðra, munu ekki líða skort og eitthvað 
enn betra gæti líka gerst, líkt og í tilviki fjölskyldu minnar. 
Blessanirnar verða fleiri. Ég veit það. Ég hef upplifað það. ◼

Í upphafi hverrar skólaannar fáum 
við námsgagnapakka sem í eru 

glósubók, dagskrá og gjafapakki með 
ýmsum öðrum gögnum. Eitt árið fór ég 
í röð til að taka á móti mínum náms-
pakka og sá að gjafapakkinn var mér 
afar nytsamlegur.

Í lok dags sá ég að verið var að 
útdeila sama gjafapakkanum aftur. 
Auðvelt var fyrir mig að fara í röðina 
aftur til að fá annan pakka og ég 
ætlaði einmitt að gera það. Ég þurfti 
jú ekkert að borga fyrir pakkana og 
hafði þörf fyrir gögnin.

Ég kom við á snyrtingunni og 
sá þar farsíma sem einhver stúlkan 

hafði gleymt af slysni. 
Hann var af nýjustu 
tegund og ég hafði 
týnt mínum farsíma 
vikunni áður. Mér datt samt 
alls ekki í hug að eigna mér 
hann. „Það er þjófnaður,“ sagði ég 
við sjálfa mig.

Á leið minni til að ná í annan 
ókeypis pakka, rann upp fyrir mér að 
það væri ekki síður óheiðarlegt en að 
eigna sér símann, því ég yrði að segja 
að ég hefði engan pakka fengið, sem 
væri ósatt.

Ég er þakklát fyrir þessa litlu 
reynslu, sem kenndi mér heilmikið. 

Ég skilaði af mér farsímanum og fór 
heim með aðeins eina glósubók, eina 
dagskrá og einn gjafapakka og leið vel 
yfir því að hafa verið heiðarleg í öllu, 
hversu smávægilegt sem það er. ◼
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„Það er gert grín að mér í skóla 
fyrir að vera SDH. Ég veit 
að ég þarf að standa á eigin 
sannfæringu en það er afar 
erfitt! Hvernig hlýt ég nægilegt 
hugrekki til þess?“

Þú þarft vissulega hugrekki til að takast á við þessar 
aðstæður. Jesús hefur boðið okkur: „Rísið og látið 
ljós yðar skína, svo að það verði þjóðunum tákn“ 
(K&S 115:5). Að hafa hugrekki til þess að láta ljós sitt 
skína, getur falist bæði í því að mæla móti þeim sem 

hæðast að ykkur og líka að gera það ekki.
Í hvoru tilviki, getið þið nýtt þá andstöðu sem hvatningu til að 

verða betri manneskja. Þegar þið keppið að því að styrkja vitnis-
burð ykkar, getið þið þróað það sem kalla má þögult hugrekki, 
sem auðveldar ykkur að mæla fram eða einfaldlega halda áfram 
að gera það sem rétt er, þrátt fyrir hæðni annarra.

Sífelld stríðni getur verið þreytandi, en minnist þess að þið 
getið beðist fyrir til að fyllast kærleika, svo aðrir skynji elsku 
Krists í ykkur (sjá Moró 7:48). Þar sem allar aðstæður eru sér-
stakar, þá ættuð þið að leita andans, til að vita hvernig bregðast 
á kristilega við í öllum tilvikum.

Best gæti verið að ræða einslega við þann sem hæðst hefur 
að ykkur, sem þó er háð aðstæðum, eða jafnvel leiða hjá sér hina 
óvinsamlegu hæðni og láta sem ekkert hafði í skorist. Ef aðrir 
hafa ekki áhuga á að hlusta á ykkur, gæti fordæmi ykkar um 
góðvild, fyrirgefningu og einlægni verið áhrifaríkasta leiðin. 

Sýnið sanna hugdirfsku
Þeir sem hæðast að ykkur láta kannski 
ekki af þeirri iðju einungis vegna þess 
að þið eruð nægilega hugrökk til að 
biðja þau að hætta slíku. Þegar þið 
hins vegar lifið hugrökk eftir trú ykkar 
— sem Síðari daga heilagir — gætu 
þeir séð að sér. Áður en þið vitið af, 
mun ljómi og velþóknun himnesks 
föður falla yfir ykkur, svo þeir fái 
hugsanlega séð hið endurreista fagn-
aðarerindi í lífi ykkar. 
Bright U., 17 ára, Imo fylki, Nígeríu

Finnið styrk í undirstöðuatriðunum 
Bæn og fasta eru mikilvægir þættir 
í því að takast á við hæðni og áreiti í 
skólanum, á sama hátt og Jesú tókst 
á við stöðuga hæðni þegar hann var 
á jörðunni. Bæn og fasta mun hjálpa 
ykkur að þróa aukna elsku og þolin-
mæði gagnvart öðrum.
Walter C., 15 ára, Jaén, Perú

Bænahandleiðsla
Í langan tíma var ég 
eini kirkjumeðlimurinn 
í skólanum mínum. 
Bestu vinir mínir virtust 

skilja mig, en aðrir skólafélagar gerðu 
gys að mér. Dag einn baðst ég fyrir 
og fann þörf á að ræða við forsprakk-
ann. Ég útskýrði að ég væri honum 
ekki reiður en bað hann að sýna mér 
þá virðingu sem hann kysi sjálfum 

Svörin eru aðeins til hjálpar og til að öðlast annað sjónarmið en ekki yfirlýstar kenningar kirkjunnar.
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sér. Eftir að hafa heyrt samtal okkar, 
reyndi einn kennarinn alltaf að koma 
mér til varnar þegar hann sá að eitt-
hvað var í bígerð. Ég veit að Drottinn 
mun vera með ykkur er þið ræðið við 
þá sem þannig breyta.
Shanela S., 14 ára, Pangasinan, Filippseyjum

Styrkið vitnisburð ykkar
Öðlist fyrst vitnisburð um þann sann-
leika sem þið viljið miðla öðrum. 
Elskið síðan þá sem hæðast að ykkur 
og látið ekki leiðast út í þrætur, því 
Guð hefur aldrei velþóknun á þrætum 
(sjá 3 Ne 11:29). Mikilvægast er þó 
að keppa að því að hafa andann ætíð 
með sér. Andinn mun hjálpa ykkur að 
efla elsku ykkar og hugrekki og gera 
orð ykkar áhrifaríkari.
Julia F., 19 ára, Hesse, Þýskalandi

Elskið óvini ykkar
Ég hef upplifað álíka 
aðstæður. Ef þið sýnið 
trú og auðmýkt, munið 
þið blessuð með styrk 

og trú til að „[elska] óvini yðar, og 
[biðja] fyrir þeim, sem ofsækja [ykkur]“ 
(Matt 5:44). Ég hvet ykkur til að rann-
saka ritningarnar til að skilja hvernig 
hægt er að sýna styrk í þessum að-
stæðum. Biðjist fyrir þegar þið upplifið 
ykkur ein í trúnni. Róm 8:31 segir: 
„Hvað eigum vér þá að segja við 
þessu? Ef Guð er með oss, hver er þá 

HUGREKKI OG SANNFÆRING
„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 
hughreystandi: ‚Drottinn er ljós mitt 
og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? 
Drottinn er vígi lífs míns, hvern ætti 
ég að hræðast?‘ [Sálm 27:1]. Þegar 
við höfum Krist að miðpunkti lífs 
okkar, mun hugrekki og sannfæring 
koma í stað ótta.“
Thomas S. Monson forseti, „Be an Example 
and a Light,“ Liahona, nóv. 2015, 88.

NÆSTA SPURNING

á móti oss?“ Guð er ykkar megin! Allt 
er mögulegt.
Regan T., 15 ára, Utah, Bandaríkjunum

Óttist ekki
Ræðið oftar um trú 
ykkar eða gerið 
eitthvað sem leiðir til 
þess að hún kemur 

til tals. Ég var í álíka aðstæðum og 
ritaði á skólatöskuna mína: „Ég elska 
að vera SDH.“ Með þessu opnaði 
ég dyr fyrir trúboð og sýndi fólki að 
ég hræddist ekki að láta það vita að 
ég væri SDH. Hvað sem þið takið til 
ráðs, verið þá viss um að þeim takist 
ekki að draga ykkur niður. Biðjið fyrir 
þeim og ykkur sjálfum. Þið munuð 
brátt komast að því, ef þið reynið að 
færa öðrum hjálpræði, að þið óttist 
síður að segja þeim frá sannleika 
fagnaðarerindis föður okkar.
Savanna P., 14 ára, Texas, Bandaríkjunum

„Hvernig veit 
ég hvort Guð 
hlustar á bænir 
mínar?“

Sendið svör ykkar, og ef þið viljið, ljósmynd í 
hárri upplausn, fyrir 1. maí 2016, á liahona. lds. 
org, með tölvupósti til liahona@ ldschurch. org 
eða með hefðbundnum pósti (sjá póstfang á 
síðu 3).

Eftirfarandi upplýsingar og heimild verða að 
fylgja í bréfi ykkar eða tölvupósti: (1) fullt nafn, 
(2) fæðingardagur, (3) deild eða grein, (4) stika 
eða umdæmi, (5) skriflegt leyfi ykkar, eða 
foreldra ykkar, ef þið eruð undir 18 ára aldri, 
(tölvupóstur er viðunandi), til að birta svar ykkar 
og ljósmynd af ykkur.

Svartexti kann að verða styttur eða lagaður til.
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Postular eru þjónar Drottins. Þeir ferðast um heiminn 
til að vitja meðlima kirkjunnar.

Í minni fyrstu ferð sem postuli hitti ég mann sem átti erfitt 
með að lifa eftir Vísdómsorðinu. Ég sagði við hann: „Drottinn 

sendi mig hingað til að færa þér þessa orðsendingu: ‚Þú getur gert 
þetta Ég lofa þér hjálp hans þegar þú tekst á við þessa áskorun.‘“

Sendir Drottinn einn af postulum sínum á enda veraldar til 
hjálpar aðeins einni manneskju? Svarið er já. Hann gerir það 
öllum stundum. ◼

Öldungur og systir Bednar í heimsútsendingu þáttarins Nærmynd.

Hvað gera postular?
S V Ö R  P O S T U L A

Öldungur  
David A. Bednar
í Tólfpostulasveitinni

TE
IK

N
IN

G
: S

CO
TT

 G
RE

ER



 A p r í l  2 0 1 6  67

BÖ
RN 

Þegar ég var átta ára, sá ég spá-
manninn, David O. McKay forseta 

(1873–1970). Hann kom til að vígja 
nýja kirkjubyggingu í Palmyra, New 
York, Bandaríkjunum. Fjölskylda mín 
fór á vígsluathöfnina. Fjöldi fólks var 
þar saman kominn. Við hlökkuðum 
öll til að sjá spámanninn!

Ég var nokkuð ung, svo mér 
reyndist erfitt að sjá fyrir mann-
fjöldanum. Ég skynjaði samt elsku 
McKays forseta. Ég sá honum rétt 
bregða fyrir, hvíthærðum með ljúf an 
svip. Ég hugsaði með mér: „Svo 
þannig lítur spámaður Guðs út.“ 

Ég hafði lesið um spámenn í ritn-
ingunum, en þetta var í fyrsta sinn 
sem ég sá spámann eða einhvern 
aðalvaldhafa í eigin persónu. Mér 
varð ljóst að spámenn eru venjulegir 
menn. Þeir elska okkur! Ég gleymi 
aldrei þeim kærleika og friði sem 
ég upplifði þennan dag. 

Þegar ég var 11 ára upplifði 
ég aðra reynslu þar sem ég fann 
frið í hjarta mínu. Stikuráðstefna 
var fyrir höndum og ég fékk að 
syngja í stikukórnum. Ég hlakk-
aði mikið til þess! Ég var í fallegri 
hvítri skyrtu og mér fannst ég afar 

Friður  
í hjarta

sérstök. Í söngtextanum voru orð 
úr Jóhannes 14:27: „Frið læt ég yður 
eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef 
ég yður eins og heimurinn gefur. 
Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist.“

Þessi orð höfðu mikil áhrif á mig 
og ég hef æ síðan minnst þeirra. 
Þegar ég söng þessi orð, vissi ég að 
þau væru sönn. Ég fann heilagan 
anda segja að við finnum frið með því 
að fylgja Jesú Kristi. Upp frá þessu, 
kemur þetta ritningarvers í huga minn 
þegar ég á erfitt og veitir mér frið. Sá 
sannleikur sem ég lærði sem barn, 
hefur blessað mig alla ævi. ◼
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Carol F. McConkie
fyrsti ráðgjafi í 
aðalforsætisráði 
Stúlknafélagsins
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Larry Hiller
Byggt á sannri sögu

„Hlustið, hlustið, heilagur andi hvíslar. 
(„The Still Small Voice,“ Children’s 
Songbook, 106)

Einar sat í samverustund og horfði á 
besta vin sinn, Samúel, gefa vitnis-

burð. Vinkona hans, Sara, beið eftir að 
röðin kæmi að sér. Samúel ræddi um 
þjónustuverkefni sem hann gerði. Hann 
sagðist eiga vitnisburð um þjón-
ustu. Sara bar vitni um fjölskyldur. 
Kennari Einars gaf líka vitnisburð 
sinn. Hann ræddi um musteris-
starf. Öll báru þau vitni um að 
kirkjan væri sönn. Allir virtust 
eiga vitnisburð nema Einar.

„Um hvað á ég vitnis-
burð?“ velti Einar fyrir sér.

Honum varð hugsað 
um þegar hann og vinir 
hans skírðust, fyrir fáeinum árum. 
Barnafélagskennari hans, systir Klara, 
hafði flutt ræðu um heilagan anda.

„Heilagur andi getur látið brjóst 
okkar brenna. Hann getur hjálpað 
okkur að þekkja sannleikann,“ hafði 
hún sagt. „Það er þannig sem við 
fáum vitnisburð um trú okkar.“

Einar reyndi að breyta rétt, svo 
hann gæti skynjað heilagan anda. 
Hann las ritningarnar og baðst fyrir. 
Hann hafi þó aldrei fundið 
þennan bruna í brjóst-
inu sem fólk ræddi 

VITNISBURÐUR 
Einars

Allir virtust 
eiga vitnisburð 
nema Einar.
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um. Þýddi það að hann ætti ekki 
vitnisburð?

Þessi spurning fyllti huga Einars 
allan næsta dag. Hún var enn í huga 
hans þegar hann og Samúel fóru á 
hlaupabrettið eftir skóla. Hann velti 
fyrir sér hvort hann ætti að spyrja 
Samúel um þetta.

„Heyrðu, Samúel,“ spurði Einar 
loks, „varstu óttaslegin þegar þú 
gafst vitnisburð þinn í gær?“

Samúel hoppað af brettinu sínu 
og gekk að grasflötinni. „Ekki get 
ég nú sagt það,“ sagði hann og 

settist á grasið, „ég hef gefið vitnis-
burð minn áður á fjölskyldukvöldi.“

Einar settist við hlið hans með 
hlaupabrettið í fanginu. „En hvernig 
veistu að þú átt vitnisburð?“

„Ég baðst fyrir og upplifði góðar 
tilfinningar.“

Einar kinkaði hægt kolli og snéri 
hjóli með hendinni. Honum langaði 
nú svolítið að upplifa þetta líka.

Um kvöldið, þegar húsið var 
dimmt og þögult, kraup Einar við 
rúmið sitt til að biðjast fyrir.

„Himneskur faðir,“ sagði hann, 

TEIKNING EFTIR MELISSA MANWILL

„hjálpaðu mér að eignast vitnisburð. 
Hjálpaðu mér að vita að kirkjan er 
sönn, að Joseph Smith var spámaður 
og að Mormónsbók er sönn.“

Í miðri bæn staldraði Einar við. 
Hann hugleiddi um stund. Síðan 
spurði hann sjálfan sig: „Veit ég 
eitthvað núna?“

Þá fylltist hann ljúfri friðsæld. 
Það var ekki kröftugur bruni í brjóst-
inu. Einari var ljóst að þetta var 
heilagur andi.

Einar fékk þá þessa hugsun: 
„Ég veit að ég veit.“ Þegar hann 
hugsaði um þetta, rann upp fyrir 
honum að hann hafði upplifað 
slíka friðsæld áður.

Í hvert sinn sem hann las 
Mormónsbók, fannst honum það 
gott og rétt. Nú vissi hann að þessi 
tilfinning var heilagur andi að vitna 
fyrir honum. Þegar hann fór í kirkju 
og honum fannst gott og rétt að vera 
þar, var það líka heilagur andi. Hann 
hafði þegar hlotið vitnisburð!

Hann þurfti ekki að vita alla skap-
aða hluti þessa stundina. Hann vissi 
að heilagur andi væri raunverulegur 
og gæti hjálpað honum að þróa með 
sér vitnisburð.

Einar hóf aftur að biðjast fyrir. 
Í þessa skipti færði hann þakkir. ◼
Höfundur býr í Utah, Bandaríkjunum.
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Angela Peña Dahle

„Boðorðin haldið. Það veitir öryggi 
og frið“ (Barnasöngbókin, 68).

A na tuggði síðasta bitann 
af flatkökunni. Hún 

var mjúk og bragðgóð. Ana 
elskaði flatkökur ömmu 
sinnar. Þær voru það besta 
við morgunmatinn.

Ana horfði á ömmu 
sína, Abuela, vaska upp 
diskana.

Þessi morgun var 
eins og allir aðrir. 

Eitt var þó 
öðruvísi.

Abuela var vön að fara fótgang-
andi í markaðinn til matarkaupa. 
Þó ekki í dag. Í dag voru ekki til 
peningar til matarkaupa.

„Hvað munum við borða 
á morgun?“ velti Ana fyrir sér.

Þá rann upp ljós fyrir Ana. 
Hún vissi hvar einhver peningaupp-
hæð var! Í gærkvöldi hafði hún séð 
Abuela setja fáeina pesóa í lítinn 
hvítan klút.

„Abuela, varstu búin að gleyma 
þessu? Þú átt peninga til að 
kaupa mat.“

„Hvaða peninga?“ spurði Abuela.
Ana hljóp til að ná í peningana. 

Hún hristi litla peningapokann. 
Klink! Klink!

Abuela brosti. „Þetta er tíundin 
okkar, Ana. Það eru Hans peningar.“

„Hvað munum við þá borða á 
morgun?“ spurði Ana.

„Hafðu engar áhyggjur,“ sagði 
Abuela. „Ég trúi að himneskur faðir 
muni hjálpa okkur.“

Daginn eftir gaf Abuela Ana 
síðustu flatkökuna. Síðan settist hún 
í stólinn sinn. Hún saumaði rauð TE
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Pesóar handa  
himneskum föður



BÖ
RN 

blóm í kjól og sagði sögur frá því að 
hún var lítil telpa. Hún virtist engar 
áhyggjur hafa.

Ana heyrði þá knúið á dyr. Hún 
hljóp til að opna dyrnar.

„Pedro frændi!“
„Mér fannst eins og ég ætti að 

heimsækja ykkur,“ sagði Pedro 
frændi. Hann setti þrjá poka á borðið. 
Í einum var kornhveiti fyrir flatkökur. 
Í öðrum var kjötmeti. Í þeim þriðja 
var nýtt grænmeti frá markaðinum.

„Ó, minn elskulegi sonur,“ sagði 
Abuela. „Ég ætla að búa til fyrir 
þig bestu kjötsúpuna mína!“

„Súpan þín er sú besta í heimi,“ 
sagði Pedro.

Ana hló og klappaði saman 
höndum.

Hún hætti snöggvast. Það var 
nokkuð sem hana langaði að vita. 
„Abuela, vissir þú að Pedro frændi 
kæmi í dag?“ „Er það þess vegna 
sem þú hafði ekki áhyggjur?“

„Nei,“ sagði Abuela. „Þegar ég 
greiði tíund, þá trúi ég að himn-
eskur faðir muni blessa mig.“ 
Hann gerði það einmitt!“

Ana faðmaði Abuela. Henni 
fannst hún vera hamingjusamasta 
telpan í Mexíkó. Hún og Abuela 
settu traust sitt á himneskan föður. 
Nú gat hún vart beðið þess að borða 
hina bragðgóðu súpu Abuela! ◼
Höfundurinn býr í Norður- Karólínu í 
Bandaríkjunum.

himneskum föður
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Fylgja spámönnum  
og postulum

Guð kallar spámenn og 
postula til að kenna það 

sem Guð ætlar okkur að læra. 
Í ritningunum getum við lesið 
um spámenn, líkt og Nóa, Nefí 
og Joseph Smith og postula, 
eins og Pétur og Pál. Við höfum 
spámenn og postula á okkar 
tímum!

Jenna Koford
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Spámaður mælir fyrir munn 
Guðs.

Sjáandi getur greint fortíð, 
nútíð og framtíð.

Opinberari gerir vilja Guðs 
ljósann.

•  Allir meðlimir Æðsta forsætisráðsins 
eru spámenn, sjáendur og opinberarar. 
Það á líka við um alla postulana.

•  Aðeins forseti kirkjunnar hefur vald frá 
Guði til að leiða kirkjuna í heild.

•  Hve marga lifandi spámenn, sjáendur 
og opinberara höfum við alls?

Svar: 15

12 15 3 1

Hvað er „spámaður, 
sjáandi og opinberari“?

Spámaður er eins og sá sem hefur yfirsýn úr turni 
(sjá einnig bls. 38). Hann getur séð aðsteðjandi 
hættur og sagt hvernig við getum verið örugg. 
Hann hjálpar okkur að fylgja Jesú Kristi.

Af hverju er 
mikilvægt að fylgja 

spámanninum?

Hvað hefur 
spámaðurinn beðið 

okkur að gera?

Spámaður okkar í dag er Thomas S. Monson forseti. Hér er eitthvað 
af því sem hann hefur boðið okkur að gera.

•  Fylgja fordæmi Jesú og elska alla.

•  Greiða tíund og gefa í trúboðssjóð.

•  Horfa ekki á slæmar kvikmyndir, sjónvarpsþætti og annað fjölmiðlaefni.

•  Hafa mynd af musterinu í öllum svefnherbergjum.

•  Læra aðalráðstefnuræður.

•  Vitja aldraðra og vera góður nágranni.

Veljið eitt á listanum sem þið getið gert þennan mánuð. Hvað ætlar  
þú að gera? ◼



Alma var prestur hins rangláta Nóa konungs. Hann hlýddi á spámanninn Abínadí kenna boðorðin. Alma 
vissi að hann þurfi að breyta eigin lífi og fylgja Guði, í stað þess að breyta ranglega. Hann skrifaði hjá 

sér það sem Abínadí kenndi. Hann tók að kenna öðrum fagnaðarerindið. Síðar eignaðist hann fjölskyldu 
og nefndi einn son sinn Alma.
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□  Lærið utanbókar Mósía 18:9.

□  Skrifið eða teiknið eitthvað sem  
spámaðurinn sagði á aðalráðstefnu.

□  Veljið eitthvað eitt sem þið getið  
gert til að verða betri. Reynið að  
gera það í þessum mánuði.

□  Ég ætla að reyna að . . .

Ég var í fótboltaleik sem 
markvörður og stóð mig 
afar vel. Í leiknum mundi 
ég eftir því að ég þurfti 
að iðrast fyrir að segja 
eitthvað miður fallegt í 
gær. Ég þurfti að gera 

það, en var í miðjum fótboltaleik. Ég mundi 
þá eftir nokkru. Hægt er að biðjast fyrir hvar 
sem er, sé þörf á því! Eftir að ég baðst fyrir, 
leið mér betur að hafa iðrast.
Peter G., 8 ára, Utah, Bandaríkjunum

Ég get iðrast!

A L M A

Alma iðraðist

Klippið, brjótið og geymið þetta áskorunarspjald!

Damon B., 8 ára, Utah, Bandaríkjunum
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A lma faldi sig fyrir hinum rangláta Nóa konungi, nærri frið-
sælum stað sem nefndur var Mormónsvötn. Margir komu til 

að hlýða á Alma kenna fagnaðarerindið. Fólkið vildi láta skírast. 
Þegar Alma skírði fólkið, gerði það sömu loforð eða sama sáttmála 
og við gerðum þegar við vorum skírð. Þið getið lesið meira um 
þessi loforð á næstu síðu. ◼
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Þið getið prentað út fleiri eintök á liahona.lds.org.

É G  G E T  L E S I Ð  M O R M Ó N S B Ó K

Mormónsvötn

Ritningarvers fyrir þennan mánuð
Eftir að þið hafið lesið ritningarversin, litið þá viðeig-
andi númeraða reiti myndarinnar Mormónsvötn! 

1   Mósía 21:14–16, 32–35
2   Mósía 22:2, 10–16
3   Mósía 24:8, 10–14
4   Mósía 27:8, 11, 18–24
5   Mósía 27:30–37
6   Mósía 28:3, 5–15, 20
7   Alma 8:11–16, 18–27
8   Alma 11:38–46
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Abínadí var spámaður. Hann 
kenndi fólkinu að trúa á Jesú og láta 
af öllu illu. Ranglátur konungur að nafni 
Nóa, reiddist Abínadí. Nóa vildi ekki iðrast.

Alma skírir marga menn

Maður að nafni Alma trúði 
Abínadí. Hann komst undan 
og faldi sig fyrir reiðum 
konungnum. Hann sá eftir 
því að hafa breytt ranglega 
og iðraðist, í samhljóm 
við kennslu Abínadís.



 A p r í l  2 0 1 6  77

BÖ
RN 

Fólkið klappaði saman lófum 
af gleði. Það lofaði að hugga 
hvert annað. Það lofaði að 
elska Guð og segja öðrum 
frá honum. Það var undir 
það búið að láta skírast.

Margir komu til að 
hlýða á Alma kenna um 

Jesú Krist. Alma kenndi að ef 
fólkið iðraðist og fylgdi Jesú, gæti 

það látið skírast.
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Alma skírði fólkið, eitt af öðru. Það var afar hamingjusamt 
að tilheyra kirkju Jesú.

Þegar við erum skírð, lofum við því sama og fólk Alma 
gerði. Við munum þá líka tilheyra kirkju Jesú! ◼

Úr Mósía 16–18.
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Hvíldardagurinn  
er sérstakur dagur
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Allir karlar og konur í kirkju Krists 
geta notið gjafa anda Guðs, sem 

þeim veitist samkvæmt trú þeirra og 
vilja Guðs. . . .

Hve mörg ykkar . . . leita þeirra 
gjafa sem Guð hefur lofað að gefa 
okkur? Hve mörg ykkar keppa að því 
að hljóta þessar gjafir, er þið krjúpið 
frammi fyrir himneskum föður með 
fjölskyldu ykkar eða í einrúmi? Hve 
mörg ykkar biðja föðurinn, í nafni 
Jesú, um að staðfesta sig sjálfan fyrir 
ykkur með slíkum krafti og gjöfum? 
Eruð þið kannski föst í viðjum van-
ans, leiðið hugann ekkert að þessu, 
iðkið ekki trú og teljið sáluhjálp ykkar 
trygga af því að þið eruð skírðir 
meðlimir kirkjunnar? . . .

. . . Ég veit að Guð er fús til að 
lækna sjúka, að hann er fús til að 
veita gjöf til að greina anda, gjöf visku, 

þekkingar, spádóms og aðrar þær 
gjafir sem þörf er á. Ef eitthvert okkar 
er ófullkomið, er það skylda okkar að 
biðjast fyrir til að hljóta þá gjöf sem 
fullkomnar okkur. Hef ég einhverja 
lesti? Ég hef fullt af þeim. Hver er þá 
skylda mín? Að biðja Guð að gefa mér 
þær gjafir sem fullkomna mig. Ef reiðin 
býr í mér, er það skylda mín að biðja 
um kærleika, sem er langlundaður og 
góðviljaður. Er ég fullur öfundar? Sé 
svo, er það skylda mína að sækjast eftir 
kærleika, sem öfundar ekki. Þetta á 
við um allar gjafir fagnaðarerindisins. 

LEITA 
ANDLEGRA 
GJAFA
Hve mörg ykkar leita þeirra gjafa sem 
Guð hefur lofað að gefa okkur?

U N S  V I Ð  H I T T U M S T  Á  N Ý

Þær eru gefnar í þessum tilgangi. Engin 
ætti að segja: „Ég get ekkert við þessu 
gert; þannig er ég bara.“ Hann réttlætist 
ekki þannig, því Guð hefur lofað að 
sjá okkur fyrir nægilegum styrk til að 
bæta okkur og veita okkur þær gjafir 
sem bæta upp veikleika okkar. Ef 
einhverjum skortir visku, ber honum 
skylda til að biðja Guð um visku. Það 
sama gildir um allt annað. Þetta er 
tilgangur Guð varðandi kirkju hans. 
Hann þráir að hans heilögu fullkomnist 
í sannleikanum. Í þeim tilgangi veitir 
hann þessar gjafir, þeim sem eftir þeim 
sækjast, til þess að þeir geti verið kjörið 
fólk á jörðu, þrátt fyrir eigin veikleika, 
því Guð hefur lofað að sjá þeim fyrir 
þeim gjöfum sem nauðsynlegar eru 
til fullkomnunar. ◼

Úr The Latter- day Saints Millennial Star, 23. apríl 
1894, 258–61; stafsetning færð í nútímahorf. LJ
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George Q. Cannon 
forseti (1827–1901)
fyrsti ráðgjafi í Æðsta 
forsætisráðinu
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Hvernig getur trú á unga árum þróast í þekkingu og vitnisburð?

Öldungur Ronald A. Rasband í Tólfpostulasveitinni, „I Stand All Amazed,“ Liahona, nóv. 2015, 90.

„Ég minnist þess ekki að hafa ekki trúað á himneskan föður og Jesú Krist. Ég hef unað þeim frá því ég lærði um  
þá frá móður minni er hún las í ritningunum og sagði sögur fagnaðarerindisins. Þessi trú, sem kom snemma,  
hefur þróast í vitneskju og vitni um kærleiksríkan himneskan föður sem heyrir og svarar bænum okkar.“
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Hér er eitt lykilatriði til að greina á milli lyga 
Satans og sannleika Drottins.
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Eruð þið óframfærin eða eigið erfitt  
með að miðla fagnaðarerindinu?  

Hér eru þrjár tillögur.

Fylgja spámönnum 
og postulum
Getið þið gert eitthvað eitt ákveðið  
þennan mánuð til að fylgja spámanninum,  
Thomas S. Monson forseta?

eftirlíkingar Satans
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	34 Þegar klám hefur sýkt heimilið – þurfa bæði hjónin að leita sér lækningar
	38 Varðmenn í turni

	ÞÆTTIR
	8 Hugleiðingar: Eru leiðbeiningarnar auðskiljanlegar?
	9 Þjóna í kirkjunni: Þakka þérfyrir þjónustu þína
	10 Sígildar trúarsögur:Prestdæmið: Öruggt akkeri
	40 Frá Síðari daga heilögum
	80 Uns við hittumst á ný:Leita andlegra gjafa
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