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Thomas S Monson forseti sagði „Mikilvægasta lexían 
sem við getum lært í jarðlífinu er sú að sýna hlýðni 
þegar Guð talar, því þá munum við ávallt gera það 

sem rétt er.“ 1

Við verðum líka blessuð. Monson forseti sagði líka 
nýlega á aðalráðstefnu: „Hann veit að þegar við höld-
um boðorðin, verður líf okkar hamingjuríkara, fyllra og 
einfaldara. Okkur mun reynast auðveldara að takast á við 
erfiðleika okkar og áskoranir og við munum hljóta fyrir-
heitnar blessanir hans.“ 2

Í eftirfarandi útdrætti kenninga Monsons forseta, sem 
forseta kirkjunnar, brýnir hann fyrir okkur að boðorðin séu 
öruggasta leiðin til hamingju og friðar.

Ferðavegvísir
„Boðorð Guðs eru ekki gefin til að ergja okkur eða 

hindra hamingju okkar. Þvert á móti er það sem réttara 
reynist. Sá sem skapaði okkur og elskar okkur fullkom-
lega, veit hvernig við þurfum að haga lífi okkar til að hljóta 
mesta mögulega hamingju. Hann hefur séð okkur fyrir 
leiðsögn sem markar veg okkar til öryggis í gegnum þetta 
oft svo viðsjárverða jarðlíf. Munum við eftir orðum okkar 
kæra sálms: ‚Boðorðin haldið, því það veitir öryggi, það 
veitir frið‘ [sjá „Boðorðin haldið,“ Sálmar, nr. 113].” 3

Styrkur og þekking
„Hlýðni er aðalsmerki spámanna; hún hefur fært þeim 

styrk og þekkingu um aldir. Okkur er nauðsynlegt að 

vita að við eigum líka rétt á þessari uppsprettu styrks og 
þekkingar. Hún stendur okkur öllum til boða í dag, er við 
hlítum boðorðum Guðs. . . .

Þekkingin sem við leitum, svörin sem við þráum og 
styrkurinn sem við sækjumst eftir, til að takast á við áskor-
anir hins flókna og síbreytilega heims, geta orðið okkar, ef 
við lifum fúslega eftir boðorðum Drottins.“ 4

Veljið að trúa
„Samhljómur okkar tíma er frjálslyndi. Tímarit og sjón-

varp draga upp myndir af kvikmyndastjörnum og íþrótta-
hetjum ‒ af þeim sem svo margt ungt fólk þráir að líkjast 
‒ sem skeytir engu um lögmál Guðs og flaggar syndugu 
lífi, sem virðist ekki hafa neinar slæmar afleiðingar. Trúið 
því ekki! Það er tími reikningsskila ‒ já, tími endanlegs 
uppgjörs. Sérhver Öskubuska á sér sitt miðnætti ‒ ef ekki 
í þessu lífi, þá því næsta. Dómsdagur kemur yfir alla. . . . 
Ég sárbið ykkur um að velja að hlýða.“ 5

Gleði og friður
„Ykkur kann stundum að finnast að þeir sem í heim-

inum eru njóti meiri skemmtunar en þið gerið. Sumum 
ykkar kann að finnast þið heft af þeim lífsgildum sem 
við í kirkjunni lifum eftir. Bræður og systur, ég stað-
hæfi við ykkur að það er ekkert sem getur fyllt líf okkar 
meiri gleði eða sál okkar meiri friði, en andinn sem 
okkur veitist þegar við fylgjum frelsaranum og höldum 
boðorðin.“ 6
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Blessanir hlýðni

Thomas S. Monson forseti
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Verið grandvör
„Ég ber ykkur vitni um að þær blessanir sem lofað er, 

eru ómælanlegar. Þótt skýastrókar hrannist upp og regnið 
falli, þá mun vitneskjan um fagnaðarerindið og ást okkar á 
himneskum föður og frelsara okkar hughreysta okkur og 
styðja og færa okkur gleði í hjarta, þegar við erum grand-
vör og höldum boðorðin. Ekkert í þessum heimi fær sigrað 
okkur.“ 7

Fylgið frelsaranum
„Hver var þessi harmþrungni maður, kunnugur sorg-

inni? Hver er konungur dýrðarinnar, Drottinn hersveitanna? 
Hann er meistari okkar. Hann er frelsari okkar. Hann er 
sonur Guðs. Hann er höfundur sáluhjálpar okkar. Hann 
biður: ‚Fylgið mér.‘ Hann leiðbeinir: ‚Far þú og gjör hið 
sama.‘ Hann biður: ‚Haldið boðorð mín.‘

Fylgjum honum. Förum að dæmi hans. Hlýðum orðum 
hans. Með því að gjöra svo færum við honum hina guð-
legu gjöf þakklætis.“ 8

HEIMILDIR
1. „They Marked the Path to Follow,“ Liahona, okt. 2007, 5.
2. „Keep the Commandments,“ Liahona, nóv. 2015, 83.
3. „Keep the Commandments,“ 83.
4. „Obedience Brings Blessings,“ Liahona, maí 2013, 90, 92.
5. „Believe, Obey, and Endure,“ Liahona, maí 2012, 129.
6. „Stand in Holy Places,“ Liahona, nóv. 2011, 83.
7. „Be of Good Cheer,“ Liahona, maí 2009, 92.
8. „Finding Joy in the Journey,“ Liahona, nóv. 2008, 88.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Monson forseti segir frá hinum mörgu blessunum 
sem geta orðið okkar, ef við erum hlýðin, svo sem styrk, 
þekkingu, gleði og frið. Hugleiðið að spyrja þau sem 
þið kennið hvernig þau hafa verið blessuð af því að 
halda boðorðin. Þið getið hvatt þau til að halda áfram 
að ígrunda eigin blessanir og skrifa hugsanir sínar og 
reynslu í dagbók. Þið getið líka hvatt þau til að sýna 
Guði þakklæti fyrir blessanir þeirra, með því að vera 
stöðugt hlýðin.

ÆSKUFÓLK
Eldur og lexía um hlýðni

Thomas S. Monson forseti sagði eitt sinn frá því 
þegar hann lærði mikilvægi þess að hlýða. Þegar 

hann var átta ára fór fjölskylda hans í fjallakofa sem 
hún átti. Hann og félagi hans hugðust rýma grasivaxinn 
blett til að búa til eldstæði. Þeir reyndu að reita grasið 
með höndum og rykktu og toguðu af öllum kröftum, 
en náðu aðeins handfylli af illgresi. Monson forseti 
sagði: „Þá spratt upp í minn átta ára huga nokkuð sem 
mér fannst fullkomin hugmynd. Ég sagði við Danny: 
‚Við þurfum bara að bera eld að illgresinu. Við brennum 
bara illgresið og myndum þannig hring!‘“

Þótt honum væri ljóst að hann mætti ekki nota 
eldspýtur, þá hljóp hann upp að kofanum, náði í þær og 
hann og Danny kveiktu lítinn eld á grasblettinum. Þeir 
væntu þess að eldurinn slökknaði af sjálfu sér en þess 
í stað varð hann að miklu og hættulegu báli. Hann og 
Danny hlupu eftir hjálp og hinir fullorðnu komu þegar í 
stað til að slökkva eldinn, áður en hann náði til trjánna.

Monson forseti sagði síðan: „Danny og ég lærðum 
nokkrar erfiðar en mikilvægar lexíur dag þennan – ekki 
hvað síst mikilvægi þess að hlýða.“ (Sjá „Obedience 
Brings Blessings,“ Liahona, maí 2013, 89–90.)

Hafið þið, líkt og Monson forseti, einhvern tíma þurft 
að læra erfiða lexíu um hlýðni? Hvaða markmið getið 
þið sett til að tryggja öryggi ykkar í framtíðinni með því 
að hlýða?

BÖRN
Veljið hið rétta

Þegar við veljum hið rétta, komumst við nær himn-
eskum föður og Jesú Kristi. Það gerir okkur líka kleift 

að njóta hamingju og öryggis. Dragið hring um það sem 
rétt er að velja.

Svindla í skóla
Lesa ritningarnar
Fara í kirkju
Fara í heilbrigða leiki
Rífast við systkini ykkar
Þjóna öðrum
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„Í texta [Barnafélagssöngsins], 
‚Fjölskyldan er Guðs‘, . . . er 

vísað í hreina kenningu,“ sagði 
Carole M. Stephens, fyrsti ráðgjafi 
í aðalforsætisráði Líknarfélags-
ins. „Við lærum ekki einungis að 
fjölskyldan er Guðs heldur einnig 
að við erum öll hluti af fjölskyldu 
Guðs. . . .

. . . Áætlun föðurins fyrir börn 
hans, er kærleiksáætlun. Hún miðar 
að því að sameina börn hans –  
fjölskyldu hans – honum.“ 1

Öldungur L. Tom Perry (1922- 
2015) í Tólfpostulasveitinni sagði: 
„Við trúum ekki aðeins að sterkar 
hefðbundnar fjölskyldur séu grunn-
eining samfélagsins, stöðugs efna-
hags og menningargilda – heldur 
líka grunneining eilífðar og ríkis og 
valdstjórnar Guðs.

Við trúum að skipulag valdstjórn-
ar himins sé ofið í kringum kjarna-
fjölskyldur og stórfjölskyldur.“ 2

„Allir, burtséð frá hjónabandsstöðu 
þeirra eða fjölda barna, geta verið 

Fjölskyldan er vígð af Guði

verjendur áætlunar Drottins sem 
lýst er í fjölskylduyfirlýsingunni,“ 
sagði Bonnie L. Oscarson, aðalforseti 
Stúlknafélagsins. „Ef þetta er áætlun 
Drottins þá ætti hún einnig að vera 
okkar áætlun!“ 3

Viðbótarritningagreinar
Kenning og sáttmálar 2:1–3; 132:19

Kenning um fjölskylduna
Systir Julie B. Beck, fyrrverandi 

aðalforseti Líknarfélagsins, sagði að 
kenningin um fjölskylduna byggðist 
á sköpuninni, fallinu og friðþæg-
ingu Jesú Krists:

„Með sköpun jarðar var fjöl-
skyldum séð fyrir stað til að lifa á. 
Guð skapaði karl og konu, sem 
voru hvort um sig, mikilvægur hluti 
fjölskyldu. Það var hluti af áætl-
un himnesks föður að Adam og 
Eva væru innsigluð og mynduðu 
umgjörð eilífrar fjölskyldu.

. . . Fallið gerði þeim mögulegt 
að eignast syni og dætur.

Friðþæging [Krists] gerir fjöl-
skyldunni kleift að innsiglast að 
eilífu. Hún gerir fjölskyldum kleift 
að vaxa og fullkomnast að eilífu. 
Sæluáætlunin, sem líka er kölluð 
sáluhjálparáætlunin, var áætlun 
gerð fyrir fjölskyldur. . . .

. . . Það var kenning Krists. . . . 
Án fjölskyldunnar er engin áætlun; 
jarðlífið væri þá tilgangslaust.“ 4

HEIMILDIR
1. Carole M. Stephens, „The Family Is of 

God,“ Liahona, maí 2015, 11, 13.
2. L. Tom Perry, „Why Marriage and Family 

Matter – Everywhere in the World,“ 
Liahona, maí 2015, 41.

3. Bonnie L. Oscarson, „Defenders of the 
Family Proclamation,“ Liahona, maí  
2015, 15.

4. Julie B. Beck, „Teaching the Doctrine of 
the Family,“ Liahona, mars 2011, 32, 34.
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Kynnið ykkur efnið sem hér er í bænaranda og leitið innblásturs til að vita hverju best 
er að miðla. 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
Hvers vegna er fjölskyldan 
mikilvægasta einingin um tíma 
og eilífð?


