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Hin guðlega gjöf 
þakklætisins
Þakklátt hjarta . . . öðlumst við með því að færa föður okkar 
á himnum þakkir fyrir blessanir hans og samferðafólk 
okkar og allt sem það færir okkur í lífinu.

Þetta hefur verið dásamleg ráð-
stefnusamkoma. Þegar ég var 
tilnefndur sem forseti kirkjunnar, 

sagði ég: „Eitt verkefni tek ég sjálfur 
að mér. Ég verð leiðbeinandi fyrir 
Laufskálakórinn.“ Ég er afar stoltur af 
kórnum mínum!

Móðir mín sagði eitt sinn við mig: 
„Tommy, ég er afar stolt af öllu sem 
þú hefur áorkað. En ég gef þér eina 
ábendingu. Þú hefðir átt að halda þig 
við píanóið.“

Ég gekk því að píanóinu og lék 
lag fyrir hana: „Nú höldum við, 
[höldum við], í afmælisveislu.“ 1  
Síðan kyssti ég hana á ennið og  
hún faðmaði mig að sér.

Mér er hugsað til hennar. Mér 
er hugsað til föður míns. Mér er 
hugsað til allra þeirra aðalráðstefna 
sem hafa haft áhrif á mig, og aðra, 
þar á meðal ekkjurnar sem ég heim-
sótti—85 að tölu—með kjúkling 
fyrir ofninn og stundum nokkra 
aura fyrir vasann.

Eina heimsótti ég síðla kvölds. 
Það var miðnætti og ég fór á 

hjúkrunarheimilið og móttökustjór-
inn sagði: „Ég er viss um að hún 
sefur, en hún bauð mér að vekja 
sig, því hún sagði: ‚Ég veit að hann 
kemur.‘“

Ég tók um hönd hennar; hún 
nefndi mig með nafni. Hún var 
glaðvakandi. Hún þrýsti hönd minni 
að vörum sínum og sagði: „Ég vissi 
að þú kæmir.“ Hvað annað kom til 
greina?

Fögur tónlist snertir þannig við mér.
Kæru bræður og systur, við 

höfum hlýtt á innblásinn boðskap 
sannleika, vonar og kærleika. Hugs-
anir okkar hafa beinst til hans sem 
friðþægði fyrir syndir okkar, sem 
sýndi okkur hvernig við eigum að 
lifa og hvernig að biðja, og sýndi 
með eigin verkum blessanir þjón-
ustunnar—já, til Drottins okkar og 
frelsara, Jesú Krists.

Í Lúkasarguðsjalli, 17. kapítula, 
lesum við um hann:

„Svo bar við á ferð hans til  
Jerúsalem, að leið hans lá á  
mörkum Samaríu og Galíleu.
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Thomas S. Monson forseti
Og er hann kom inn í þorp nokk-

urt, mættu honum tíu menn líkþráir. 
Þeir stóðu álengdar,

hófu upp raust sína og kölluðu: 
‚Jesús, meistari, miskunna þú oss!‘

Er hann leit þá, sagði hann við þá: 
‚Farið og sýnið yður prestunum.‘ Þeir 
héldu af stað og nú brá svo við, að 
þeir urðu hreinir.

En einn þeirra sneri aftur, er hann 
sá, að hann var heill orðinn, og lof-
aði Guð hárri raustu.

Hann féll fram á ásjónu sína að 
fótum Jesú og þakkaði honum. En 
hann var Samverji.

Jesús sagði: ‚Urðu ekki allir tíu 
hreinir? Hvar eru hinir níu?

Urðu engir til þess að snúa aftur 
að gefa Guði dýrðina nema þessi 
útlendingur?‘

Síðan mælti Jesús við hann: ‚Statt 
upp, og far leiðar þinnar. Trú þín 
hefur bjargað þér.‘“ 2

Með guðlegri íhlutun var hinum 
líkþráu hlíft við grimmilegum og 
hægfara dauða og gefið tækifæri til 
nýs og betra lífs. Þakklæti hins eina 
verðskuldaði blessun meistarans, 
vanþakklæti hinna níu vakti von-
brigði hans.

Bræður og systur, munum við 
eftir að þakka þær blessanir sem við 
hljótum? Einlægar þakkir gera okkur 
ekki aðeins ljósar blessanirnar sem 
við hljótum, heldur ljúka þær einnig 
upp dyrum himnaríkis, þannig að við 
finnum ást Guðs.

Minn kæri vinur, Gordon B. 
Hinckley forseti, sagði: „Þegar þið 
gangið í þakklæti, gangið þið ekki 
í hroka, oflæti og eigingirni; þið 
gangið í anda þakkargjörðar sem  
fer ykkur vel og mun blessa líf 
ykkar.“ 3
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Í Matteusarguðspjalli í Biblíunni 
er önnur frásögn um þakklæti, í það 
skiptið sem tjáning frelsarans. Þegar 
hann hafði ferðast um óbyggðirnar 
í þrjá daga fylgdu honum rúmlega 
4.000 manns og ferðuðust með 
honum. Hann kenndi í brjósti um 
fólkið, því vera má að það hafi 
einskis matar neytt alla þrjá dagana. 
Lærisveinarnir spurðu þó: „Hvar 
fáum vér nóg brauð til að metta allt 
þetta fólk hér í óbyggðum?” Líkt og 
mörg okkar sáu lærisveinarnir aðeins 
það sem skorti.

„Jesús spyr: ‚Hve mörg brauð 
hafið þér?‘ [Lærisveinarnir] svara:  
‚Sjö, og fáeina smáfiska.‘

Þá bauð [ Jesús] fólkinu að setjast 
á jörðina,

tók brauðin sjö og fiskana, gjörði 
þakkir og braut þau og gaf lærisvein-
unum, en lærisveinarnir fólkinu.“

Takið eftir að frelsarinn þakk-
aði fyrir það sem þeir höfðu—og 
kraftaverk fylgdi. „Allir neyttu og 
urðu mettir. Síðan tóku þeir saman 
leifarnar, sjö körfur fullar.“ 4

Við höfum öll átt þær stundir, 
þegar við einblínum á það sem 
skortir, frekar en á blessanir okkar. 
Gríski heimspekingurinn Epiktetos 
sagði: „Sá er vitur maður, sem syrgir 
ekki það sem hann á ekki, heldur 
gleðst yfir því sem hann á.“ 5

Þakklæti er guðleg regla. Drottinn 
sagði í opinberun til spámannsins 
Josephs Smith:

„Þú skalt færa Drottni Guði þínum 
þakkir í öllu. . . .

Og í engu misbýður maðurinn 
Guði, eða gegn engum tendrast 
heilög reiði hans, nema þeim, sem 
ekki játa hönd hans í öllu.“ 6

Í Mormónsbók er okkur sagt, að 
„[lifa] í daglegri þakkargjörð fyrir 
hina miklu miskunn og þær mörgu 
blessanir, sem hann veitir [okkur].“ 7

Hverjar sem aðstæður okkar eru 
eigum við öll mikið sem við getum 
verið þakklát fyrir, ef við aðeins 
stöldrum við og hugleiðum bless-
anir okkar.

Þetta er dásamlegur tími til að vera 
á jörðu. Þótt margt sé rangt í heimi 

nútímans, er þar margt sem er rétt og 
gott. Það eru hjónabönd sem stand-
ast, foreldrar sem elska börn sín og 
fórna fyrir þau, vinir sem láta sér annt 
um okkur og hjálpa okkur, kennarar 
sem kenna. Við njótum blessunar í lífi 
okkar á óteljandi vegu.

Við getum risið hærra og jafn-
framt lyft öðrum, þegar við höfnum 
neikvæðum hugsunum og leggjum 
rækt við þakklætið í hjörtum okkar. 
Ef vanþakklæti telst meðal hinna 
alvarlegustu synda, þá telst þakk-
læti meðal hinna göfugustu dyggða. 
Sumir hafa sagt að þakklætið sé ekki 
aðeins mesta dyggðin heldur séu 
allar aðrar dyggðir af því sprottnar.“ 8

Hvernig getum við ræktað þakk-
lætisviðhorf í hjörtum okkar? Joseph F. 
Smith, sjötti forseti kirkjunnar, veitti 
okkur svarið. Hann sagði: „Hinn 
þakkláti maður sér svo margt í heim-
inum sem þakka má, og hjá honum 
vegur hið góða þyngra en hið illa. 
Elskan sigrar öfundina, og ljósið hrekur 
myrkrið út úr lífi hans.“ Hann hélt 
áfram: „Drambið eyðir þakklætinu 
og eigingirnin kemur þess í stað. Hve 
miklu hamingjusamari við erum í návist 
þakklátrar og elskandi sálar, og hve 
vandlega við ættum, með bænheitu lífi 
okkar, að temja okkur þakklátt viðhorf 
til Guðs og manna!“ 9 

Smith forseti segir okkur að bæn-
heitt líf sé lykillinn að því að eiga 
þakklátt hjarta.

Gera efnislegar eigur okkur ham-
ingjusöm og þakklát? Kannski um 
stundarsakir. En það sem veitir okkur 
djúpa og varanlega hamingju og 
þakklæti er engu að síður það sem 
ekki verður keypt fyrir peninga. Fjöl-
skylda okkar, fagnaðarerindið, góðir 
vinir, heilsa okkar og geta, elskan 
sem okkur er sýnd af þeim sem með 
okkur eru. Því miður leyfum við 
okkur að taka sumt af þessu sem 
sjálfsagðan hlut.

Enski rithöfundurinn Aldous  
Huxley skrifaði: „Flestar mannverur 
taka nær yfirleitt öllu sem sjálf-
sögðum hlut.“ 10

Við tökum oft sem gefna einmitt 
þá, sem mest eiga skilið þakklæti 

okkar. Bíðum ekki þar til það er 
orðið of seint að láta þakklætið í 
ljós. Maður einn talaði um ástvini 
sem hann hafði misst og lét í ljós 
eftirsjá sína: „Ég minnist þessara 
hamingjudaga og oft óska ég þess 
að geta í eyru hinna dánu látið í ljós 
það þakklæti sem þau áttu skilið í lífi 
sínu en fengu ekki.” 11

Ástvinamissi fylgir óhjákvæmilega 
einhver eftirsjá í hjarta. Drögum eins 
mikið úr slíkum tilfinningum og 
mannlega er unnt með því að láta oft 
í ljós ást okkar og þakklæti til þeirra. 
Við vitum aldrei hve fljótt það getur 
orðið of seint.

Þakklátt hjarta öðlumst við með 
því að láta í ljós þakklæti til föður-
ins á himnum fyrir blessanir hans 
og þakkir til þeirra sem með okkur 
eru fyrir allt sem þeir færa okkur í 
lífinu. Þetta krefst samviskusamlegrar 
áreynslu—að minnsta kosti þar til 
við höfum sannlega lært og öðlast 
þakklátt viðhorf. Oft erum við þakk-
lát og ætlum að láta í ljós þakklæti 
okkar, en gleymum því eða látum 
aldrei verða af því. Einhver sagði að 
þakklætistilfinning sem ekki er látin 
í ljós sé líkt og að pakka inn gjöf en 
gefa hana ekki. 12

Þegar við mætum vanda og 
erfiðleikum í lífinu, reynist okkur 
oft erfitt að horfa á blessanir okkar. 
Ef við köfum þó nógu djúpt og 
skoðum nógu vel, munum við geta 
fundið og séð hve mikið okkur 
hefur verið gefið.

Ég deili með ykkur frásögn einnar 
fjölskyldu sem gat séð blessanir mitt 
í alvarlegum vanda. Þetta er frásögn 
sem ég las fyrir mörgum árum og hef 
geymt vegna þess boðskapar sem 
hún geymir. Hana skrifaði Gordon 
Green og birtist hún í amerísku tíma-
riti fyrir rúmum 50 árum.

Gordon segir frá uppeldi sínu á 
bóndabæ í Kanada, þar sem hann 
og systkini hans urðu að flýta sér 
heim úr skólanum, þegar önnur 
börn fóru í boltaleik eða í sund. 
Faðir þeirra gat þó gert þeim skilj-
anlegt að vinna þeirra var einhvers 
virði. Þetta átti sérstaklega við eftir 
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uppskerutímann, þegar fjölskyldan 
hélt þakkargjörðardag hátíðlegan, 
því að þann dag gaf faðir þeirra 
þeim mikla gjöf.  Hann gerði skrá 
yfir allt sem þau áttu.

Að morgni þakkargjörðardagsins 
fór hann með þau niður í kjallarann, 
þar sem eplin stóðu í tunnum,  
rófur í kössum, gulrætur pakk-
aðar í sand og staflar af kartöflum 
í sekkjum; einnig baunir, maís, 
belgaldin, hlaup, jarðarber og aðrar 
niðursuðuvörur sem fylltu hillurnar.  
Hann lét börnin telja allt vandlega. 
Síðan héldu þau út í hlöðuna og 
áætluðu hve mörg tonn af heyi 
væru þar og hve margar skeppur 
af korni í kornhlöðunni. Þau töldu 
kýrnar, svínin, hænsnin, kalkúnana 
og gæsirnar. Faðir þeirra sagðist 
vilja sjá hvernig málin stæðu, en 
þau vissu að hann vildi í raun gera 
þeim ljóst á þessum hátíðardegi, 
hve ríkulega Guð hafði blessað 
þau og brosað til þeirra allar þeirra 
vinnustundir. Þegar þau að lokum 
settist við borðið til þeirrar hátíðar 
sem móðirin hafði undirbúið, fundu 
þau þær blessanir.

Gordon gat þess þó, að sá 
þakkargjörðardagur sem hann væri 
þakklátastur fyrir væri árið sem þau 
virtust ekki hafa neitt til að vera 
þakklát fyrir.

Árið hafði byrjað vel. Þau áttu 
afgangshey, mikið af fræjum, fullt af 
grísum; og faðir þeirra átti nokkurt 
sparifé, svo að hann gæti einhvern 
tíma keypt sér heyvinnutæki—
dásamleg tæki sem flesta bændur 
dreymdi um að eignast.  Þetta  
var líka árið sem rafmagnið kom  
í bæinn þeirra—þótt það kæmi  
ekki til þeirra, því þau höfðu ekki 
efni á því.

Eitt kvöldið þegar móðir Gordons 
stóð við enn einn stórþvottinn, kom 
faðir hans, sagðist skyldi taka við 
þvottinum, og sagði konu sinni að 
hvíla sig við prjónana sína.  Hann 
sagði: „Þú eyðir meiri tíma í þvottana 
en svefninn. Heldurðu að við ættum 
ekki að slá til og fá okkur rafmagn?“ 
Þótt hún hrifist af hugmyndinni, féllu 

eitt tár eða tvö þegar hún hugsaði 
um heyvinnutækið sem ekki yrði 
keypt.

Og því kom rafmagnslína upp 
heimreiðina það árið. Þau fengu 
þvottavél og þótt hún væri ekki 
tilkomumikil þvoði hún sjálf allan 
þvottinn, og skínandi ljósaperur 
héngu niður úr hverju lofti. Ekki 
þurfti að fylla fleiri lampa af olíu, 
ekki klippa fleiri kveiki, enga fleiri 
sótuga skorsteina að hreinsa. Lamp-
arnir fóru hljóðlega upp á háaloft.

Koma rafmagnsins í bæinn 
þeirra var nærri það eina góða 
sem gerðist hjá þeim það árið. Rétt 
þegar plönturnar voru að koma 
upp úr jörðinni, hófust rigningarnar. 
Loksins þegar vatninu slotaði var 
ekki ein einasta planta eftir. Þau 
sáðu aftur, en aftur hafði regnið 
yfirhöndina. Kartöflurnar rotnuðu í 
bleytunni. Þau seldu tvær kýr og öll 
svínin og önnur dýr sem þau höfðu 
ætlað sér að halda, og fengu fyrir 
þau mjög lágt verð, því allir aðrir 
urðu að gera það sama. Það eina 
sem þau uppskáru það ár var poki 
af næpum sem einhvern veginn 
höfðu staðist storminn.

Þá var komið að þakkargjörðar-
degi. Móðir þeirra sagði: „Kannski 
ættum við að gleyma honum þetta 
árið. Við eigum enga gæs eftir.“

Að morgni þakkargjörðardags 
kom faðir Gordons þó með stórvax-
inn héra og bað konu sína að elda 
hann. Með tregðu hóf hún eldunina, 
en sagði að það tæki langan tíma 
að elda þetta seiga og eldgamla dýr. 
Þegar hérinn var loksins kominn 
á borðið ásamt nokkrum næpum 
sem bjargast höfðu, neituðu börnin 
að borða. Móðir Gordons grét, 
og þá gerði faðir hans nokkuð 
skrýtið. Hann fór upp á háaloft, 
sótti olíulampa, fór með hann að 
borðinu og kveikti á honum. Hann 
sagði börnunum að slökkva á raf-
magnsljósunum. Þegar aðeins logaði 
á lampanum gátu þau varla trúað 
því að svo dimmt hefði verið áður. 
Þau hugleiddu hvernig þau hefðu 
geta séð nokkuð án þessara björtu 

ljósa sem rafmagnið veitti þeim.
Maturinn var blessaður og allir 

borðuðu hann. Að honum loknum 
sátu þau öll þögul. Gordon skrifaði:

„Í daufri skímunni frá gamla lamp-
anum tókum við öll að sjá greinilega 
aftur. . . .

Þetta var yndisleg máltíð. Hérinn 
bragðaðist eins og kalkúnn, og næp-
urnar voru þær ljúffengustu sem ég 
man eftir. . . .

. . . Þrátt fyrir skortinn, 
fannst . . . [okkur] heimilið 
ríkmannlegt.“ 13

Bræður mínir og systur, að láta 
í ljós þakklæti er náðarsamlegt og 
virðingarvert; að temja sér að sýna 
þakklæti er veglundað og göfugt; en 
að lifa með stöðugt þakklæti í hjarta 
er himneskur vottur.

Þegar ég lýk þennan morgun, er 
það bæn mín, að auk alls þess sem 
við erum þakklát fyrir, sýnum við 
ætíð þakklæti fyrir Drottin okkar og 
frelsara, Jesú Krist. Hans dýrðlega 
fagnaðarerindi veitir svör við stærstu 
spurningum lífsins: Hvaðan komum 
við? Hvers vegna erum við hér? 
Hvert fara andar okkar þegar við 
deyjum? Þetta fagnaðarerindi færir 
þeim sem í myrkri lifa ljós guðlegs 
sannleika.

Hann kenndi okkur hvernig á að 
biðja. Hann kenndi okkur hvernig á 
að lifa. Hann kenndi okkur hvernig 
á að deyja. Líf hans er kærleiksarfur. 
Hinn sjúka læknaði hann; hinum 
niðurnídda lyfti hann; hinn synduga 
frelsaði hann.

Að lokum stóð hann einn. Sumir 
postularnir efuðust; einn sveik hann. 
Rómversku hermennirnir stungu síðu 
hans. Reiður múgurinn tók líf hans. 
Enn hljóma frá Golgata hæðinni 
samúðarfull orð hans: „Faðir, fyrirgef 
þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir 
gjöra.“ 14

Hver var þessi „harmþrungni 
maður, . . . kunnugur sorginni“? 15 
„Hver er þessi konungur dýrðar-
innar,“ 16 Drottinn drottnanna? Hann 
er meistari okkar. Hann er frelsari 
okkar. Hann er sonur Guðs. Hann er 
höfundur sáluhjálpar okkar.  
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Hann biður: „Fylgið mér.“ 17 Hann 
leiðbeinir: „Far þú og gjör hið 
sama.“ 18 Hann þrábiður: „Haldið 
boðorð mín.“ 19

Fylgjum honum. Förum að dæmi 
hans. Hlýðum orðum hans. Með því 
að gjöra svo færum við honum hina 
guðlegu gjöf þakklætis.

Einlæg hjartans bæn mín er sú, 
að við megum, hvert og eitt, sýna í 
lífi okkar hina undursamlegu dyggð 
þakklætisins. Megi hún fylla sjálfa sál 
okkar, nú og ævinlega. Í hinu helga 
nafni Jesú Krists, frelsara okkar, 
amen.
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Kennsla fyrir okkar tíma

Á fjórða sunnudegi hvers 
mánaðar skulu Melkísedeks-
prestdæmið og Líknarfélagið 

kenna námsefnið „Kennsla fyrir 
okkar tíma.“ Hverja lexíu má setja 
saman úr einni ræðu eða fleirum 
frá síðustu aðalráðstefnu. Stikufor-
setar og umdæmisforsetar geta valið 
hvaða ræður skal kenna, en þeim 
er einnig heimilt að fela biskupum 
og greinarforsetum þá ábyrgð. 
Leiðtogar ættu að leggja áherslu á 
að sama námsefnið sé kennt fyrir 
bræðurna í Melkísedeksprestdæm-
inu og systurnar í Líknarfélaginu á 
sömu sunnudögum.

Þau ykkar sem sitja kennslu-
stund á fjórða sunnudegi eru hvött 
til að kynna ykkur síðasta hefti 
aðalráðstefnu.

Ábendingar um lexíur úr ræðum
Biðjið þess að heilagur andi 

verði með ykkur þegar þið nemið 
og kennið ræður. Þið getið freist-
ast til þess að nota annað efni, en 

ráðstefnuræður er það námsefni 
sem nota skal. Verkefni ykkar er 
að hjálpa öðrum að læra fagnað-
arerindið og lifa eftir því, líkt og 
kennt er á síðustu aðalráðstefnu 
kirkjunnar.

Lesið ræðurnar og gætið að 
reglum og kenningum sem nem-
endur ykkar hafa þörf fyrir. Gætið 
einnig að frásögnum, tilvísunum 
í ritningarnar og yfirlýsingum í 
ræðunum, sem auðvelda ykkur að 
kenna sannleikann.

Gerið drög að því hvernig þið 
kennið reglurnar og kenningarnar. 
Í kennsludrögum ykkar ættu að 
vera spurningar sem gagnlegar eru 
nemendum:

•  Gætið að reglum og kenningum 
í ræðunum.

•  Hugsið um merkingu þeirra.
•  Miðlið hugmyndum, lífsreynslu 

og vitnisburði.
•  Heimfærið reglur og kenningar 

upp á líf þeirra.

MÁnuðir nÁMsefni fjórða sunnudags
nóvember 2010– 
apríl 2011
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Merkilegt er hversu mikið við 
getum lært um lífið með því 
að kanna náttúruna. Vís-

indamenn geta til að mynda skoðað 
árhringi trjáa og dregið fræðilegar 
ályktanir um loftslag og vaxtarskilyrði 
fyrir hundruðum og jafnvel þús-
undum ára. Eitt af því sem við getum 
lært af því að kynna okkur vaxtar-
skilyrði trjáa er að á góðum tíma-
bilum vaxa tré á eðlilegum hraða. Á 
slæmum vaxtatímabilum hægir aftur 
á móti á vexti trjáa og orka þeirra fer í 
aðra grunnþætti til lífsviðhalds.

Þegar hér er komið, gætuð þið 
hugsað með ykkur: „Allt þetta er gott 
og gilt svo langt sem það nær, en 
hvernig tengist þetta flugi flugþota?“ 
Já, ég ætla að segja ykkur það.

Hafið þið einhvern tíma upp-
lifað ókyrrð í flugvélum? Algengasta 
ástæða ókyrrðar er skyndileg breyting 
loftstreymis, sem veldur því að flugvél 
steypist og kastast til og frá. Þótt 
flugvélar séu byggðar til að standast 
mun meiri ókyrrð en fólk getur upp-
lifað í venjulegu flugi, getur slíkt samt 
valdið farþegum óþægindum.

Hvað haldið þið að flugmenn geri 
þegar ókyrrð skellur á? Flugnemi kann 

að álykta að hraðaaukning sé gott 
ráð, því þannig komist þeir fyrr út úr 
ókyrrðinni. En það gæti verið röng 
ákvörðun. Fagflugmenn vita að til er 
kjörhraði sem lágmarkar neikvæð áhrif 
ókyrrðar. Og yfirleitt þarf þá að draga 
úr hraðanum. Sama reglan á einnig við 
um hraðahindranir á vegum.

Þess vegna er gott ráð að hægja 
aðeins á sér, festa stefnuna og beina 
athyglinni að grundvallaratriðum 
þegar óhagstæð skilyrði koma upp.

Hraði nútímans
Lexía þessi er einföld en mikilvæg.  

Reglur þessar virðast skynsamlegar í 
tengslum við tré eða ókyrrð, en furðu 
sætir hve auðvelt er að sniðganga 
þær í okkar daglega lífi. Þegar streitan 
tekur að aukast og armæða og ógæfa 
kveða dyra, reynum við of oft að halda 
sama ógnarhraða, eða aukum hann 
jafnvel, og hugsum sem svo að okkur 
líði því betur sem hraðinn er meiri. 

Eitt af því sem einkennir nútím-
ann er síaukinn hraði, þrátt fyrir alla 
ókyrrð og fyrirstöðu.

Verum nú einlæg, það er fremur 
auðvelt að verða önnum kafin. Öll 
getum við hugsað um fjölda verkefna 

sem gætu yfirfyllt dagskrá okkar. 
Sumum kann jafnvel að finnast 
sjálfsmat sitt vera háð því hve langur 
verkefnalistinn er. Þeir fylla út í allar 
tímaeyður með fundum og smáat-
riðum—jafnvel á tímum streitu og 
áreynslu. Þar sem þeir gera líf sitt 
flókið að nauðsynjalausu, upplifa þeir 
oft aukið ráðleysi, skort á gleði, og 
tilgangsleysi í lífi sínu.

Sagt er að sérhver dyggð verði að 
lesti þegar út í öfgar er farið. Að yfir-
fylla dagskrá okkar mundi vissulega 
falla þar undir. Þau mörk eru til þar 
sem afrek og ofmetnaður geta orðið 
sem myllusteinn um háls okkar. 

Hvað er til ráða?
Hinir vitru skilja og hagnýta sér 

kennsluna um árhringi trjáa og ókyrrð 
í lofti. Þeir sporna gegn þeirri freist-
ingu að festast í ógnarhraða hins dag-
lega lífs. Þeir fylgja þessu ráði: „Lífið 
er meira en síaukinn hraði.“ 1 Í stuttu 
máli beina þeir sjónum sínum að því 
mikilvægasta.

Öldungur Dallin H. Oaks kenndi 
nýverið á aðalráðstefnu: „Við þurfum 
að sleppa sumu góðu til þess að velja 
annað sem er betra eða best, vegna 
þess að það eykur trú á Drottin Jesú 
Krist og styrkir fjölskyldu okkar.“ 2

Þeir leita þess besta, sem óhjá-
kvæmilega leiðir til grundvallar-
kenninga fagnaðarerindis Jesú 
Krists— hins einfalda og fagra sann-
leika sem ástríkur, eilífur og alvitur 
himneskur faðir hefur opinberað 
okkur.  Þessar grundvallarkenningar 
og reglur veita svör við flóknustu 
spurningum lífsins, þótt svo einfaldar 
séu að barn fái skilið þær.

Það felst fegurð og skýrleiki í ein-
faldleikanum, sem við sjáum stundum 

Það sem mestu skiptir
Ef lífið og hraði þess, og margir streituvaldar hafa dregið úr 
gleði ykkar, væri kannski gott að endurmeta nú það sem 
mestu skiptir. 

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 ,  n ó v e m B e r  2 0 1 0

Dieter F. Uchtdorf forseti
annar ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu
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ekki í kappsamri leit okkar að marg-
brotnum úrlausnum.

Nokkru eftir að geimfarar fóru út 
fyrir gufuhvolf jarðar, uppgötvuðu 
þeir t.d. að í geimnum var ekki hægt 
að nota kúlupenna. Því var fluggáf-
uðu fólki falið að leysa vandann. 
Þúsundir klukkustunda og milljónir 
dollara fóru í úrlausnarefnið, og að 
lokum varð til penni sem hægt var að 
nota alls staðar, í hvaða hitastigi sem 
var og á næstum hvaða yfirborði sem 
var.  En hvernig komust geimfararnir 
af fram að lausn vandans? Þeir not-
uðu einfaldlega blýant.

Sagt er að Leonardo da Vinci hafi 
sagt: „Einfaldleikinn er hin endanlegu 
gæði.“ 3  Þegar við íhugum grundvallar-
kenningar sæluáætlunarinnar, sáluhjálp-
aráætlunarinnar, sjáum við og skiljum 
einfaldleika hennar og fegurðina og 
glæsileikann sem bera vott um visku 
himnesks föður.  Þegar við svo látum af 
okkar háttum og tileinkum okkur hans 
hætti tökum við að vaxa að visku.

Máttur undirstöðuatriða
Sú saga er sögð að hinn frægi 

fótboltaþjálfari, Vince Lombardi, hafi 
viðhaft ákveðinn gjörning á fyrsta 
þjálfunardegi sínum. Hann hóf fótbolta 
á loft, sýndi hann liðsmönnum sem 
verið höfðu mörg ár í íþróttinni, og 
sagði: „Herramenn, . . . þetta er fótb-
olti!“ Hann ræddi um stærð hans og 
lögun, hvernig hægt væri að sparka 
honum, halda á honum og senda hann 
á milli. Hann fór með liðsmennina út á 
auðan keppnisvöllinn og sagði: „Þetta 
er fótboltavöllur.“ Hann rölti með þá 
um völlinn og lýsti umfangi hans og 
stærð, reglunum og hvernig ætti að 
bera sig að við leikinn.4

Þjálfara þessum var ljóst að jafnvel 
slíkir reynsluboltar, og reyndar liðið 
allt, gætu aðeins orðið mikilhæfir ef 
þeir hefðu undirstöðuatriðin algjörlega 
á hreinu. Þeir hefðu getað tekið tíma 
í að æfa flóknar leikaðferðir, en þeir 
yrðu aldrei meistarar fyrr en þeir hefðu 
lært undirstöðuatriðin fullkomlega.

Ég held að flest okkar hafi góðan 
skilning á mikilvægi undirstöðu-
atriða. Það er bara svo margt annað 

spennandi sem stundum dregur 
athyglina frá þeim.

Prentað efni, víðtækir upplýsinga-
miðlar, ýmis rafeindatæki ‒ sem allt 
er gagnlegt sé það rétt notað—getur 
orðið skaðleg dægrastytting eða misk-
unnarlausar vistarverur einangrunar.

Og mitt í fjölda radda og valkosta 
stendur hinn auðmjúki maður frá 
Galelíu með útbreiddan faðminn. Boð 
hans er einfalt: „Kom, fylg [þú] mér.“ 5 
Hann mælir ekki með öflugu gjall-
arhorni, heldur sem hvíslandi blíður 
vindblær.6 Það er svo auðvelt að glata 
undirstöðuatriðum boðskapar fagnað-
arerindisins mitt í upplýsingaflæðinu 
sem hvarvetna á okkur dynur.

Hinar helgu ritningar og hið talaða 
orð lifandi spámanna leggja áherslu 
á undirstöðureglur og kenningar 
fagnaðarerindisins. Ástæða þess að 
við rifjum svo oft upp þessar grund-
vallarreglur, þessar hreinu kenningar, 
er vegna þess að þær eru hliðið að 
merkingu djúpstæðs sannleika. Þær 
eru dyrnar að mikilvægri og háleitri 
upplifun sem við annars fengjum 
ekki skilið. Þessar einföldu undir-
stöðureglur eru lykill að því að lifa 
í samhljómi við Guð og menn. Þær 
eru lykilþættir í að ljúka upp gáttum 
himins. Þær leiða okkur til þess friðar, 
gleði og skilnings sem himneskur 
faðir hefur lofað þeim börnum sínum 
sem hlusta á hann og hlýða.

Bræður og systur, okkur væri 
hollt að hægja aðeins á okkur, stilla á 
kjörhraða okkar aðstæðna, einblína á 
aðalatriðin og ljúka upp augum okkar 
til að sjá hvað raunverulega skiptir 
mestu. Verum minnug þeirra lífsreglna 
sem faðir okkar á himnum hefur gefið 
börnum sínum, sem eru undirstaða 
ríkulegs og auðugs jarðlífs, með fyr-
irheiti um eilífa hamingju. Þær munu 
kenna okkur „að allt þetta sé gjört með 
visku og reglu, því að ekki er ætlast til 
að maðurinn hlaupi hraðar en styrkur 
hans leyfir.  Hins vegar er honum 
ráðlegast að starfa af kappi og vinna 
þannig til verðlaunanna.“ 7

Bræður og systur, að gera af kost-
gæfni það sem mestu skiptir, mun 
leiða okkur til frelsara heimsins. Þess 

vegna tölum við um Krist, fögnum í 
Kristi, prédikum um Krist og spáum 
um Krist, svo að við vitum til hvaða 
uppsprettu við getum leitað til fyrir-
gefningar synda okkar.8 Í hinu flókna, 
ruglingslega og hraða lífi nútímans er 
þetta „hin háleitari leið.“ 9

Hver eru undirstöðuatriðin?
Þegar við snúum okkur til himn-

esks föður og leitum visku hans um 
það sem mestu skiptir, lærum við 
aftur og aftur um mikilvægi fjögurra 
lykilsambanda: Við Guð, fjölskyldu 
okkar, samferðafólk okkar og okkur 
sjálf. Þegar við erum fús til að skoða 
líf okkar, munum við sjá hvar okkur 
hefur borið af hinni háleitari leið.  
Augu skilnings okkar munu ljúkast 
upp, og við sjáum hvað gera þarf til 
að hreinsa hjarta okkar og endursetja 
stefnuna.

Í fysta lagi er samband okkar við 
Guð afar heilagt og mikilvægt. Við 
erum börn hans. Hann er faðir okkar. 
Hann þráir að við verðum hamingju-
söm. Þegar við leitum hans, lærum 
um son hans, Jesú Krist, og ljúkum 
upp hjarta okkar fyrir áhrifum heilags 
anda, verður líf okkar traustara og 
öruggara. Við upplifum aukinn frið, 
gleði og fyllingu, er við gerum okkar 
besta til að lifa eftir eilífri áætlun Guðs 
og halda boðorð hans.

Við bætum samband okkar við 
himneskan föður með því að læra um 
hann; eiga samskipti við hann, iðrast 
synda okkar og fylgja Jesú Kristi í verki; 
því „enginn kemur til föðurins, nema 
fyrir [Krist].“ 10 Til að efla samband okkar 
við Guð, þurfum við innihaldsríkar 
stundir í einrúmi með honum. Daglegar 
hljóðar einkabænir og ritningarnám og 
að vera alltaf verðug þess að hafa must-
erismeðmæli—er þess virði að helga 
tíma og erfiði til að nálgast himneskan 
föður.  Við skulum gefa gaum að þessu 
boði í Sálmunum: „Haldið ró yðar og 
vitið að ég er Guð!“ 11

Annað lykilsambandið er við fjöl-
skyldu okkar. Þar sem „enginn sigur 
á öðru sviði getur bætt fyrir mistök“ 12 
hér, verðum við að hafa fjölskyldu 
okkar í fyrirrúmi. Við stuðlum að góðu 
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og ástríku fjölskyldusambandi með því 
að gera einfalda hluti saman, líkt og að 
snæða saman kvöldverð, hafa fjöl-
skyldukvöld og bara skemmta okkur 
saman. Hvað fjölskyldusambönd varða 
er tími mælieining elsku. Að gefa hvert 
öðru tíma er lykill að einingu á heim-
ilinu. Við tölum við, fremur en um, 
hvert annað. Við lærum af hvert öðru 
og metum það sem skilur okkur að, 
sem og sameiginlega eiginleika okkar. 
Við myndum guðleg bönd sem tengja 
okkur saman þegar við nálgumst Guð 
í fjölskyldubæn, með ritningarnámi og 
tilbeiðslu á sunnudögum.

Þriðja lykilsambandið er við 
samferðarfólk okkar. Við byggjum 
upp samband við einn einstakling í 
einu—með því að vera næm á þarfir 
annarra, þjóna þeim og gefa af tíma 
okkar og hæfileikum. Systir nokkur, 
aldurhnigin og sjúk, sagði að þótt hún 
gæti ekki afrekað neitt merkilegt, þá 
gæti hún þó hlustað. Og því fylgdist 
hún í hverri viku með því hvort fólk 
virtist þjakað eða vonlítið og notaði 
tíma sinn til að hlusta á það. Hve hún 
var mörgum til mikillar blessunar.

Í fjórða lagi er það sambandið sem 
við eigum við okkur sjálf. Það kann 
að virðast skrítið að eiga samband við 
okkur sjálf, en þannig er það. Sumu 
fólki semur ekki vel við sjálft sig. Það 

gagnrýnir og lítillækkar sjálft sig dag-
inn út og inn, uns það hættir að þola 
sjálft sig. Ég legg til að þið dragið úr 
hraðanum og gefið ykkur örlítinn 
tíma til að kynnast ykkur sjálfum. 
Farið út í náttúruna, njótið sólskins-
ins og sköpunarverks Guðs, íhugið 
sannleika hins endurreista fagnaðar-
erindis og merkingu hans fyrir ykkur 
sjálf. Lærið að sjá ykkur sjálf eins 
og himneskur faðir sér ykkur—sem 
dýrmæta dóttur sína eða son, sem býr 
yfir guðlegum möguleikum.

Fagna í hinu sanna fagnaðarerindi
Bræður og systur, verum skynsöm. 

Snúum okkur að hinni hreinu kenn-
ingarlegu uppsprettu hins endur-
reista fagnaðarerindis Jesú Krists. Við 
skulum teyga fagnandi af einfaldleika 
hennar og látleysi.  Himnunum hefur 
verið upp lokið að nýju. Fagnaðarer-
indi Jesú Krists er enn að nýju á jörðu 
og einfaldur sannleikur þess er auðug 
uppspretta gleði!

Bræður og systur, vissulega höfum 
við ríka ástæðu til að gleðjast. Ef lífið 
og hraði þess, og margir streituvaldar 
hafa dregið úr gleði ykkar, væri 
kannski gott að endurmeta nú það 
sem mestu skiptir. 

Styrkur hlýst ekki af fjölda verk-
efna, heldur af því að eiga sér örugga 

undurstöðu sannleika og ljóss. Hann 
hlýst af því að beina athygli okkar 
og erfiði að undirstöðuatriðum hins 
endurreista fagnaðarerindis Jesú Krists. 
Hann hlýst af því að beina athygli 
okkar að hinu guðlega sem mestu 
skiptir.

Við skulum einfalda líf okkar ör-
lítið. Við skulum gera nauðsynlegar 
breytingar til að laga líf okkar að 
nýju að hinni háleitu fegurð einfald-
leikans, að hinum auðmjúka vegi 
hins kristna lærisveins—veginum 
sem alltaf leiðir til lífsfyllingar, gleði 
og friðar.  Fyrir þessu bið ég og læt 
ykkur eftir blessun mína, í nafni 
Jesú Krists, amen. 
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