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John Linford var 43 ára þegar hann og eiginkona 
hans, Maria, og þrír sona þeirra tóku þá ákvörð-
un að yfirgefa heimilið sitt í Gravely, Englandi, og 

takast á við mörg þúsund kílómetra leið til að sameinast 
hinum heilögu í hinum mikla Saltvatnsdal. Þau skildu 
fjórða son sinn eftir heima, sem var við trúboðsþjónustu, 
seldu eigur sínar og tóku sér far með skipinu Thornton 
í Liverpool.

Ferðin yfir haf til New York borgar og því næst yfir land 
til Iowa, var heldur tíðindalaus. Erfiðleikarnir hófust hins 
vegar nokkru eftir að Lindford fjölskyldan og fleiri heilagir 
er sigldu með Thornton héldu frá Iowa borg, 15. júlí 1856, 
í hinum óheilavænlega handvagnahópi James G. Willie.

Hin illfæra og veðramikla ferð varð mörgum í hópnum 
erfið, þar með talið John. Hann varð að lokum svo veikur 
að það þurfti að draga hann í einum handvagnanna. Þegar 
hópurinn kom loks til Wyoming, hafði honum versnað 
til muna. Björgunarleiðangur frá Salt Lakeborg náði til 
hópsins 21. október, aðeins fáeinum klukkustundum eftir 
að John lauk jarðneskri dvöl sinni. Hann hafði látist árla 
morguns þann dag, ekki fjarri bökkum Sweetwater árinnar.

Var John fullur eftirsjár yfir að hafa yfirgefið þægindin 
fyrir erfiðleikana, bjargarleysið og vosbúðina sem fylgdu 
því að koma fjölskyldu sinni til Síonar? 

„Nei, Maria,“ sagði hann við eiginkonu sína, rétt fyrir  
andlát sitt. „Ég gleðst yfir því að við komum hingað. Ég  
mun ekki lifa það að sjá Saltvatnsdalinn, en þú og 
drengirnir munuð gera það, og ég hef enga eftirsjá yfir 

því sem við höfum upplifað, ef drengirnir okkar fá að alast 
upp og stofna fjölskyldu í Síon.“ 1

Maria og synir hennar komust á leiðarenda. Þegar Maria 
lést, um 30 árum síðar, skildu hún og John eftir sig arfleifð 
trúar, þjónustu, hollustu og fórnar.

Það að vera Síðari daga heilagur, er að vera brautryðj-
andi, því brautryðjandi er skilgreindur sem „sá sem fer á 
undan og greiðir öðrum leið.“ 2 Brautryðjandi er sá sem 
kunnugur er fórn. Þótt meðlimir kirkjunnar séu ekki lengur 
beðnir um að segja skilið við heimili sín, til að fara til Síonar, 
þurfa þeir oft að segja skilið við venjur, siði og mikils met-
inn vinskap. Sumir taka þá sáru ákvörðun að segja skilið 
við fjölskyldumeðlimi, sem setja sig upp á móti kirkjuaðild 
þeirra. Síðari daga heilagir sækja samt fram og biðja þess 
jafnframt að ástvinir þeirra muni síðar skilja og samþykkja.

Vegur brautryðjandans er ekki auðveldur, en við fylgjum 
í fótspor hins mikla brautryðjanda – já, frelsarans – sem fór 
á undan og sýndi okkur veginn sem fylgja ber.

„Kom . . . og fylg mér,” 3 bauð hann.
„Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið,“ 4 lýsti hann yfir.
„[Kom] . . . til mín,“ 5 sárbað hann.
Vegurinn getur verið torveldur. Sumum reynist erfitt 

að takast á við hæðandi og andstyggilegar athugasemd-
ir hinna heimsku, sem hæðast að skírlífi, heiðarleika og 
hlýðni við boðorð Guðs. Heimurinn hefur ávallt gert lítið 
úr tryggð við lífsgildi. Þegar Nóa var boðið að smíða örk-
ina, litu hinir heimsku á heiðskíran himininn og skopuðust 
og spottuðust—allt þar til regnið tók að falla.
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Sönn í trú  
áa okkar
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Á meginlandi Ameríku, fyrir mörgum öldum, efaðist 
fólkið, véfengdi og óhlýðnaðist, allt þar til eldur kviknaði í 
Sarahemlaborg, jörðin reis yfir Moróníaborg og hún sökk 
niður í djúp sjávar. Hæðnin,spottið,klúryrðin og synd-
in voru ei lengur við lýði. Þeirra í stað ríktu dauðaþögn 
og niðamyrkur. Þolinmæði Guðs hafði þrotið, tími hans 
uppfyllst.

Maria Linford glataði aldrei trú sinni, þrátt fyrir ofsóknir 
í Englandi, hina löngu og ströngu ferð við að „[finna] stað-
inn, þann sem Guð oss gaf,“ 6 og þær raunir sem hún síðar 
þoldi fyrir fjölskyldu sína og kirkjuna.

Við minningarathöfn, til heiðurs Mariu, árið 1937, spurði 
öldungur George Albert Smith (1870- 1951) afkomendur 
hennar: „Munið þið vera sönn trú áa ykkar? . . . Keppið 
að því að vera verðug allra fórna [þeirra] í ykkar þágu.” 7

Þegar við keppum að því að byggja upp Síon í hjört-
um okkar, samfélögum og löndum, ættum við að minnast 
hugrekkis og trúar þeirra sem fórnuðu öllu sínu, til þess að 
við mættum njóta blessana hins endurreista fagnaðarerind-
is, og vonar og fyrirheita þess fyrir tilverknað friðþægingar 
Jesú Krists.
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2. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (1971), „Pioneer.“
3. Lúk 18:22.
4. Jóh 14:6.
5. Jóh 7:37; sjá einnig 3 Ne 9:22.
6. „Ó, kom þú örugg Herrans heilög sveit,“ Sálmar, nr. 13.
7. Sjá Olsen, The Price We Paid, 203–4.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Íhugið að spyrja þá sem þið kennið að hugsa um 
einhverja látna sem þeir þekktu og voru þeim brau-
tryðjendur. Spyrjið síðan að því hvenær þau hafi greitt 
öðrum leið sem brautryðjendur. Biðjið þau að hugsa um 
eigin fórnir og ígrunda ástæður þess að þær voru erfið-
isins virði. Þið getið síðan hvatt þau til að skrá vitnisburð 
sinn um „hinn mikla brautryðjanda,“ frelsarann. 

ÆSKUFÓLK
Sönn í trú þeirra

Monson forseti segir frá brautryðjendafjölskyldu 
einni og vitnar síðan í George Albert Smith for-

seta: „Munið þið vera sönn trú áa ykkar? . . . Keppið að 
því að vera verðug allra fórna [þeirra] í ykkar þágu.” 
Leitið þið fyrirmynda um trú, handleiðslu og styrk, hvort 
sem þið eigið áa sem brautryðjendur eða eruð fyrstu 
kynslóðar- meðlimir í kirkjunni? Hér er góð leið til að 
byrja á því:

1. Skráið nöfn þeirra sem vekja aðdáun ykkar. Þeir 
geta verið eigin fjölskyldumeðlimir (lifandi eða látnir), 
vinir, kirkjuleiðtogar eða persónur í ritningunum.

2. Skráið hina góðu eiginleika sem þeir búa yfir og 
vekja ykkur aðdáun. Er móðir ykkar einstaklega þolin-
móð? Kannski á vinur ykkar auðvelt með að sýna öðrum 
góðvild? Getur verið að þið dáist að hugrekki Morónís 
hershöfðingja?

3. Veljið einn eiginleika sem þið skráið og spyrjið ykk-
ur sjálf: „Hvernig get ég öðlast þennan eiginleika? Hvað 
þarf ég að gera til að tileinka mér hann?“

4. Skráið áætlun um hvernig þið hugsið ykkur að 
tileinka ykkur þennan eiginleika og setjið hana á áber-
andi stað, til að minna ykkur á markmið ykkar. Biðjið 
himneskan föður um liðsinni og metið framfarir ykkar 
reglubundið. Þegar ykkur finnst þið hafa tileinkað 
ykkur þennan eiginleika nægjanlega, veljið þá annan 
góðan eiginleika til að vinna með.

Hafið í huga að þegar við tileinkum okkur góða eig-
inleika, erum við ekki aðeins að heiðra trú og fórnir áa 
okkar, heldur getum við líka haft áhrif á aðra til góðs.

BÖRN
Þið eruð líka brautryðjendur!

Brautryðjendur eru þeir sem fara á undan og greiða 
öðrum leið.

Teiknið eða finnið mynd af einum áa ykkar. Getið þið 
fundið frásögn um hvernig hann eða hún greiddi ykkur 
leið? Skráið eitthvað tvennt sem þið getið gert til að 
vera brautryðjandi ykkar tíma. Þið getið miðlað hug-
myndum ykkar á næsta fjölskyldukvöldi!
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„Nauðsynlegt var að andabörn 
Guðs fæddust í jarðlífið og 

ættu kost á að þróast í átt að eilífu 
lífi,“ kenndi öldungur Dallin H. 
Oaks, í Tólfpostulasveitinni. „Í ljósi 
lokatakmarks hinnar miklu sælu-
áætlunar, þá trúi ég að börnin okkar 
og afkomendur séu mesti fjársjóður 
á jörðu og himni.“ 1

Öldungur Neil L. Andersen, 
í Tólfpostulasveitinni, sagði:

„Við trúum á gildi fjölskyldna 
og barna. . . .

„‚. . . Guð sagði við [Adam og 
Evu]: Verið frjósöm, margfaldist og 
uppfyllið jörðina‘ [1 Mós 1:28]. . . .

Þetta boðorð hefur ekki ver-
ið afnumið eða fallið í gleymsku 
í Kirkju Jesú Krists hinna Síðari 
daga heilögu.“ 2

Þótt við verðum ekki öll foreldrar 
í þessu lífi, þá getum við alið önn 
fyrir börnum á öllum aldri. Við njót-
um þeirra blessana að tilheyra fjöl-
skyldu himnesks föður og upplifum 
gleði og áskoranir þess að tilheyra 

Möguleikar okkar á 
að verða foreldrar

jarðneskri fjölskyldu. Margir bíða 
þess að uppfylla foreldrahlutverkið 
í komandi eilífðum. 

Viðbótarritningagreinar
Sálm 127:3; Matt 18:3–5; 1 Ne 7:1; 
HDP Móse 5:2–3

Raunverulegir atburðir
„Margar raddir í heimi okkar tíma 

rýra gildi þess að hjón eignist börn 
eða tala máli þess að barneignum 
verði frestað eða þær takmarkaðar,“ 
sagði öldungur Andersen. „Dætur 
mínar bentu mér nýlega á blogg 
kristinnar fimm barna móður (ekki 
okkar trúar). Hún skrifaði: ‚Það 
er erfitt að tileinka sér hið biblíu-
lega viðhorf móðurhlutverksins, 
alist maður upp í menningu okkar 
tíma. . . . Börnin eru sett skör talsvert 
lægra en háskólagangan. Vissulega 
skör lægra en heimsferðalögin. Skör 
lægra en að geta farið óheft út á 
kvöldin. Skör lægra en líkamsrækt-
in. Skör lægra en hverskyns atvinna 

sem fólk hlýtur eða sækist eftir. 
Hún sagði síðan: Að vera móðir 
er ekki áhugamál, heldur köllun. 
Við söfnum ekki börnum vegna 
þess að okkur finnist þau krúttlegri 
en frímerki. Þau eru ekki eitthvað 
sem við sinnum ef tími leyfir. Þau 
eru ástæða þess að Guð gaf okkur 
tíma.‘“ 3
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Kynnið ykkur efnið sem hér er í bænaranda og leitið að því sem miðla á. Hvernig getur 
skilningur á „Fjölskyldan: Yfirlýsing til heimsins“ aukið trú ykkar á Guð og blessað þær 
konur sem þið vakið yfir með heimsóknarkennslu? Frekari upplýsingar má finna á  
reliefsociety.lds.org.

Trú, fjölskylda, líkn

Til hugleiðingar
Hvað á jarðnesk fjölskylda okkar 
sameiginlegt með himneskri 
fjölskyldu okkar?


