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Standið á heilögum 
stöðum
Kæru bræður og systur, samskipti okkar við himneskan 
föður—þar með taldar bænir okkar til hans og innblástur 
hans til okkar—eru nauðsynleg til að lægja storma og 
erfiðleika lífsins.

Kæru bræður og systur, við 
höfum hlýtt á yndislegan 
boðskap nú í morgun og ég lofa 

alla sem tekið hafa þátt. Það er okkur 
sérstök ánægja að öldungur Robert D. 
Hales er meðal okkar að nýju við 
betri heilsu. Við elskum þig Bob.

Ég hef íhugað hver boðskapur 
minn til ykkar ætti að vera í dag og 
fundið mig knúinn til að deila með 
ykkur ákveðnum hugsunum sem 
mér finnast viðeigandi og tímabærar. 
Ég bið þess að njóta leiðsagnar í máli 
mínu.

Ég hef nú lifað á þessari jörðu í 
84 ár. Ég ætla að veita ykkur nokkra 
yfirsýn. Ég fæddist sama ár og Charles 
Lindbergh flaug fyrstur einn síns 
liðs í eins hreyfils vél beint frá New 
York til Parísar. Margt hefur breyst 
á þeim 84 árum. Maðurinn hefur 
farið til tunglsins og til baka aftur. 
Vísindaskáldskapur gærdagsins er nú 
orðinn að veruleika. Og sá raunveru
leiki, þökk sé tækni okkar tíma, tekur 

svo hröðum breytingum að við fáum 
vart haldið í við hann —ef okkur 
tekst það þá. Þau okkar sem muna 
eftir skífusímunum og gömlu ritvélu
num finnst tæknin undraverð.

Siðferðisvitund samfélagsins hefur 
líka breyst hröðum skrefum. Hegðun 
sem áður taldist óviðeigandi og 
ósiðleg er nú ekki aðeins umborin, 
heldur telja stöðugt fleiri hana 
ásættanlega. 

Ég las nýlega grein í Wall Street 
Journal eftir Jonathan Sacks, breskan 
yfirrabbína. Hann ritaði meðal 
annars: „Í næstum öllum vestrænum 
samfélögum átti sér stað siðferðis
bylting á sjötta áratugnum, þar sem 
gengið var gegn öllum hefðbund
num siðferðisgildum sjálfstjórnar. 
Og Bítlarnir sungu að ástin væri allt 
sem við þyrftum. Hinum gyðinglega 
og kristilega staðli var varpað fyrir 
róða. Í hans stað komu [spakmælin]: 
[Gerðu] allt sem þú hefur hag af. 
Boðorðin tíu voru endurskrifuð sem 

Thomas . Monson forseti Hinar tíu skapandi tillögur.“
Sacks rabbíni heldur harmandi 

áfram:
„Við höfum sóað siðferðisgildum 

okkar af sama ákafa og við höfum 
sóað fjármunum okkar. . . .

Í stórum hluta heimsins heyra 
trúarbrögð fortíðinni til og engar 
raddir heyrast sem vilja kaupa þau, 
flagga þeim eða heyra um þau, líkt og 
þau væru einhvers virði. Skilaboðin 
eru þau að siðferði sé orðið úrellt, 
samviskan sé fyrir gungur og 
orðsendingin sem hæst heyrist er: ‚Þú 
skal ekki láta koma upp um þig.‘ “ 1

Bræður mínir og systur, þessi orð 
lýsa — því miður — að miklu leyti 
heiminum umhverfis okkur. Erum við 
stundum örvæntingarfull og veltum 
fyrir okkur hvernig við fáum komist 
af í slíkri veröld? Nei, því vissulega 
höfum við fagnaðarerindi Jesú Krists 
og við vitum að siðferði er ekki úrelt, 
að samviskan er til að leiða okkur og 
að við erum ábyrg gerða okkar.

Þótt heimurinn hafi breyst, þá 
eru lögmál Guðs þau sömu. Þau 
hafa ekki breyst; þau munu ekki 
breytast. Boðorðin tíu eru einmitt 
það — boðorð. Þau eru ekki tillögur. 
Þau eru alveg jafn ómissandi í dag 
og þau voru þegar Guð gaf þau 
Ísraelsmönnum. Ef við aðeins hlustum, 
heyrum við rödd Guðs hljóma  
til okkar nú:

„Þú skalt ekki hafa aðra guði  
en mig.

Þú skalt engar líkneskjur gjöra 
þér. . . .

Þú skalt ekki leggja nafn Drottins 
Guðs þíns við hégóma. . . .

Minnstu þess að halda hvíldar
daginn heilagan. . . .

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 ,  N Ó V E M B E R  2 0 1 1



2

Heiðra föður þinn og móður. . . .
Þú skalt ekki morð fremja.
Þú skalt ekki drýgja hór.
Þú skalt ekki stela.
Þú skalt ekki bera ljúgvitni. . . .
Þú skalt ekki girnast.“ 2

Siðferðisgildi okkar eru endanleg; 
þau eru ekki umsemjanleg. Þau eru 
ekki aðeins sett fram í Boðorðunum 
tíu, heldur líka í Fjallræðunni, sem 
frelsarinn flutti okkur þegar hann var 
á jörðinni. Þau finnast hvarvetna í 
kenningum hans. Þau finnast í orðum 
nútíma opinberana.

Faðir okkar á himnum er hinn 
sami í gær og í dag og að eilífu. 
Spámaðurinn Mormón segir að Guð 
sé „óumbreytanlegur frá allri eilífð til 
allrar eilífðar.“ 3 Í þessum heimi, þar 
sem allt virðist breytingum háð, er 
óumbreytanleiki hans eitthvað sem 
hægt er að reiða sig á, haldreipi sem 
við getum haldið fast í og fundið 
öryggi, ef við viljum ekki falla í 
gruggug vötn.

Ykkur kann stundum að finnast að 
þeir sem í heiminum 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 
staðhæfi 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. Sá 
andi fær ekki dvalið við þá breytni 
sem svo margir í heiminum temja sér. 
Páll postuli mælti þennan sannleika: 
„Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku 
því, sem Guðs anda er, því að honum 
er það heimska og hann getur ekki 
skilið það, af því að það dæmist 
andlega.“ 4 Orðin án anda geta átt við 
hvert okkar, ef við leyfum okkur að 
verða svo.

Við verðum að vera vökul í heimi 
sem hefur vikið svo langt af leið hins 
andlega. Mikilvægt er að við höfnum 
öllu því sem ekki samræmist stöðlum 
okkar, og neitum að gefa upp á 
bátinn það sem við þráum mest 
— eilíft líf í ríki Guðs. Stormarnir 
munu endrum og eins halda áfram 

að dynja á dyrum okkar, því þeir 
eru óhjákvæmilegur hluti af hinni 
jaðnesku tilveru. Við verðum þó 
mun betur í stakk búin til að fást við 
þá, læra af þeim og sigrast á þeim, 
ef við lifum eftir fagnaðar erindinu 
og berum elsku frelsarans í hjör
tum okkar. Jesaja spámaður sagði: 
„Ávöxtur réttlætisins skal vera friður, 
og rósemi og öryggi að eilífu.“ 5

Þar sem við erum í heiminum en 
ekki af heiminum, er nauðsynlegt að 
við eigum samskipti við himneskan 
föður í bæn. Hann þráir að við gerum 
það; hann mun svara bænum okkar. 
Frelsarinn aðvarar okkur, líkt og skáð 
er í 3. Nefí 18, um að „halda vöku 
[okkar] og biðja án afláts, svo að [við 
föllum] ekki í freistni. Því að Satan 
þráir að eignast [okkur]. . . .

Þess vegna verðið þér ávallt að 
biðja til föðurins í mínu nafni.

Og hvers sem þér biðjið föðurinn 
í mínu nafni, sem er rétt, og í trú, að 
þér hljótið það, sjá, það mun yður 
hlotnast.“ 6

Ég hlaut vitnisburð um mátt 
bænarinnar þegar ég var um 12 ára 
gamall. Ég hafði lagt hart að mér við 
að vinna mér inn peninga og leggja 
fyrir 5 dollara. Það var í kreppunni 
miklu, þegar 5 dollarar voru heil
miklir peningar — einkum fyrir 12 
ára dreng. Ég lét föður minn fá alla 
smápeningana, samtals 5 dollara, 
og hann lét mig fá 5 dollara seðil í 
staðinn. Ég veit að ég hugðist kaupa 
eitthvað sérstakt fyrir þessa 5 dollara, 
en ég hreinlega man ekki hvað það 
var eftir öll þessi ári. Ég man bara hve 
peningarnir voru mér mikilvægir.

Á þessum tíma áttum við ekki 
þvottavél, svo móðir mín sendi 
óhreinu fötin okkar í þvottahúsið 
í hverri viku. Að nokkrum dögum 
liðnum barst okkur það sem nefndist 
„blautþvottur“ og móðir mín hengdi 
hann á þvottasnúrurnar bak við hús, 
til þerris.

Ég hafði smeygt 5 dollara seðlin
 um í gallabuxnavasann. Eins og 
ykkur grunar kannski þegar, þá voru 
buxurnar sendar í þvottahúsið með 
seðlinum í vasanum. Þegar mér varð 

ljóst hvað hafði gerst varð ég sjúkur 
af áhyggjum. Ég vissi að venjan var 
að farið var í vasana til öryggis áður 
en þvegið var. Mér var ljóst, að ef 
seðillinn minn hefði ekki fundist 
og einhver tekið hann, væri næst
 um öruggt að hann hefði dottið úr 
vasanum í meðferðinni og einhver 
verkamaðurinn gert kröfu til hans, 
þar eð hann vissi ekki hver væri réttur 
eigandi hans, jafnvel þótt hann hefði 
gjarnan viljað skila honum. Líkurnar 
á að ég fengi 5 dollara seðilinn aftur 
voru afar litlar — staðreynd sem 
móðir mín staðfesti eftir að ég hafði 
sagt henni frá því að ég hefði gleymt 
honum í vasanum.

Ég vildi fá peningana aftur; ég þurfti 
á þeim að halda; ég hafði lagt hart að 
mér við að afla þeirra. Mér varð ljóst 
að það var aðeins eitt sem ég gat gert. 
Í örvæntingu minni leitaði ég til föður 
míns á himnum og sárbændi hann um 
að varðveita seðilinn í vasanum, uns 
blautþvotturinn kæmi til baka. 

Tveimur löngum dögum síðar, 
þegar ég vissi að þvottabíllinn var á 
leiðinni, sat ég og beið við gluggann. 
Þegar bíllinn ók í hlaðið tók hjartað 
að hamast. Um leið og blautu fötinn 
voru komin í hús, þreif ég buxurnar 
og hljóp inn í herbergið mitt. Ég fór 
skjálfandi höndum í buxnavasann. 
Þegar ég fann ekkert strax, hélt ég að 
féð væri glatað. En þá snertu fingur 
mínir blautan 5 dollara seðilinn. Þegar 
ég dró hann upp úr vasanum, fann ég 
til mikils léttis. Ég flutti þakkarbæn til 
föður míns á himnum, því ég vissi að 
hann hafði bænheyrt mig.

Frá þeirri löngu liðinni stundu hef 
ég hlotið ótal bænheyrslur. Sá dagur 
hefur ekki liðið að ég hafi ekki talað 
við föður minn á himnum í bæn. 
Það er mér kært samband — sem 
ég væri í raun glataður án. Ef þið 
eigið ekki nú slíkt samband við föður 
ykkar á himnum, þá hvet ég ykkur 
til að vinna að því. Þegar þið gerið 
það, eigið þið rétt á innblæstri og 
handleiðslu hans í lífi ykkar — sem 
nauðsynlegt er hverju okkar, ef við 
eigum að lifa af andlega í dvöl okkar 
hér á jörðu. Innblástur og handleiðsla 
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hans eru gjafir sem hann gefur 
fúslega, ef við aðeins sækjumst eftir 
þeim. Hve dýrmætar þær eru!

Ég er alltaf auðmjúkur og þakk
látur þegar himneskur faðir talar til 
mín með innblæstri sínum. Mér hefur 
lærst að þekkja hann, reiða mig á 
hann og fylgja honum. Ég hef ótal 
sinnum notið slíks innblásturs. Ein slík 
fremur áhrifamikil reynsla átti sér stað 
í ágúst 1987, meðan á vígslu Frankfurt
musterisins í Þýskalandi stóð. Ezra 
Taft Benson forseti hafði verið með 
okkur fyrstu einn eða tvo dagana, en 
snúið síðan heim, og því gafst mér 
það tækifæri að stjórna þeim vígslu
athöfnunum sem eftir voru.

Á laugardegi var vígsluathöfn fyrir 
hollenska meðlimi sem voru á svæði 
Frankfurtmusterisins. Ég var vel 
kunnugur einum af okkar hæfustu 
leiðtogum frá Hollandi, bróður Peter 
Mourik. Nokkru fyrir vígsluna hlaut 
ég greinilegan innblástur um að kalla 
bróður Mourik til að tala til hollensku 
samlanda sinna í víglsuathöfninni 
og að hann ætti í raun að vera fyrsti 
ræðumaður. Þar sem ég varð ekki var 
við hann í musterinu um morgun
inn, sendi ég fyrirspurn til öldungs 
Carlos E. Asay, svæðisforsetans, 
og spurði hvort Peter Mourik væri 
viðstaddur vígsluna. Rétt áður en 
ég stóð upp til að hefja vígsluna, 
barst mér svar frá öldungi Asay, þar 
sem sagði að bróðir Mourik væri í 
raun ekki viðstaddur, að hann væri 
að sinna öðrum erindagjörðum, en 
hygðist sækja vígsluathöfnina sem 
vera ætti í musterinu daginn eftir fyrir 
herþjónustustikurnar.

Þegar ég stóð þarna við ræðu
stólinn og bauð fólk velkomið og 
greindi frá dagskránni, hlaut ég aftur 
greinilegan innblástur um að ég ætti 
að tilkynna Peter Mourik sem fyrsta 
ræðumann. Það gekk gegn allri minni 
skynsemi, því ég hafði rétt í þessu 
heyrt frá öldungi Asay að bróðir 
Mourik væri örugglega ekki í muster
inu. Ég reiddi mig þó á innblásturinn 
og tilkynnti söng kórsins, bænina 
og loks að fyrsti ræðumaðurinn yrði 
bróðir Peter Mourik.

Þegar ég sneri aftur til sætis míns 
sá ég aðvarandi svip öldungs Asay. 
Hann sagði mér síðar, að þegar ég 
hefði tilkynnt bróður Mourik sem 
fyrsta ræðumann, hefði hann ekki 
trúað sínum eigin eyrum. Hann 
sagðist hafa vitað að mér hafði borist 
svarbréfið og að ég hefði lesið það og 
því hefði hann engan veginn getað 
skilið hvers vegna ég tilkynnti bróður 
Mourik sem ræðumann, vitandi að 
hann væri hvergi í musterinu.

Meðan á öllu þessu stóð var Peter 
Mourik á fundi í svæðisskrifstofunni 
í Porthstrasse. Á miðjum fund
inum sneri hann sér skyndilega að 
öldungi Thomas A. Hawkes yngri, 
sem þá var svæðisfulltrúi, og spurði: 
„Hversu fljótt getur þú komið mér til 
musterisins?“

Öldungur Hawkes, sem var þekktur 
fyrir að aka fremur greitt í litla sport
bílnum sínum, svaraði: „Ég get komið 
þér þangað á tíu mínútum! En af 
hverju þarftu að fara í musterið?“

Bróðir Mourik sagðist ekki vita 
hvers vegna hann þyrfti að fara í 
musterið, aðeins að hann yrði að gera 
það. Þeir tveir fóru þegar í stað til 
musterisins.

Meðan kórinn söng stórkostlega, 
skimaði ég í kringum mig og hélt 
ég mundi sjá Peter Mourik birtast 
á hverri stundu. Það gerði ég ekki. 
Furðulegt fannst mér þó að ég skynj
aði enga viðvörun. Ég fann aðeins 
ljúfa, óyggjandi fullvissu um að allt 
færi vel.

Bróðir Mourik kom inn um aðaldyr 
musterisins rétt í þann mund sem 
bæninni lauk og vissi enn ekki 
ástæðu þess að hann var þarna. 
Þegar hann gekk hratt inn salinn, sá 
hann mig á skjánum og heyrði mig 
tilkynna: „Við munum nú heyra frá 
bróður Peter Mourik.“

Öldungi Asay til mikillar furðu 
gekk Peter Mourik rakleiðis inn í  
herbergið og beint að ræðustólnum.

Eftir vígsluna ræddum ég og bróðir 
Mourik um það sem gerst hafði áður 
en þessi óvænti ræðuflutningur átti 
sér stað. Ég hef íhugað innblástur 
þessa dags, sem ég hlaut ekki einn, 

heldur líka bróðir Peter Mourik. Þessi 
undraverða reynsla hefur verið mér 
óyggjandi vitnisburður um mikilvægi 
þess að vera verðugur þess að hljóta 
slíkan innblástur og að reiða sig 
síðan á hann — og fylgja honum —
þegar hann hlýst. Ég veit án nokkurs 
vafa að Drottinn ætlaði þeim sem 
voru viðstaddir þessa vígsluathöfn 
í Frankfurtmusterinu að hlýða á 
hinn kröftuga og hjartnæma vitnis
burð þessa þjóns síns, bróður Peters 
Mourik.

Kæru bræður og systur, samskipti 
okkar við himneskan föður — þar 
með taldar bænir okkar til hans 
og innblástur hans til okkar — eru 
nauðsynleg til að lægja storma og 
erfiðleika lífsins. Drottinn býður 
okkur: „Nálgist mig og ég mun 
nálgast yður. Leitið mín af kostgæfni 
og þér munuð finna mig.“ 7 Þegar 
við gerum það, munum við skynja 
anda hans í lífi okkar, sem vekur með 
okkur þrá og hugrekki til að standa 
stöðug og óhagganleg í réttlæti — að 
„[standa] . . . á heilögum stöðum og 
[haggast] ekki.“ 8

Þegar vindar snúast og 
siðferðisþræðir samfélaga halda áfram 
að flosna upp fyrir augum okkar, 
skulum við minnast hinna dýrmætu 
loforða Drottins til þeirra sem reiða 
sig á hann: „Óttast þú eigi, því að ég 
er með þér. Lát eigi hugfallast, því 
að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég 
hjálpa þér, ég styð þig með hægri 
hendi réttlætis míns.“ 9

Hvílíkt loforð! Af einlægni bið ég 
okkur slíkrar blessunar, í hinu helga 
nafni Drottins okkar og frelsara, Jesú 
Krists, amen.

HEIMILDIR
1. Jonathan Sacks, „Reversing the Decay of 

London Undone,“ Wall Street Journal, 
20. ágúst 2011, online.wsj.com; skále-
trað hér. Ath.: Lord Sacks er yfirrabbíni 
í United Hebrew Congregations of the 
Commonwealth.

2. 2 Mós 20:3–4, 7–8, 12–17.
3. Moró 8:18.
4. 1 Kor 2:14.
5. Jes 32:17.
6. 3 Ne 18:18–20.
7. Kenning og sáttmálar 88:63.
8. Kenning og sáttmálar 87:8.
9. Jes 41:10.



4

© 2011 Intellectual Reserve, Inc. Allur réttur áskilinn. Printed in Germany. Samþykkt á ensku: 6/10. Þýðing samþykkt: 6/10. Þýðing á First Presidency Message, 
November 2011. Icelandic. 09771 190

Kennsla fyrir okkar 
Á fjórða sunnudegi 

hvers mánaðar skulu 
Melkísedeksprestdæmi 

og Líknarfélag kenna námsefnið 
„Kennsla fyrir okkar tíma.“ Nota 
má eina ræðu eða fleiri frá nýjustu 
aðalráðstefnu til að undirbúa lexíu 
(sjá töflu hér á eftir). Stikuforsetar 
og umdæmisforsetar geta valið 
hvaða ræður skal kenna og 
þeim er einnig heimilt að fela 
biskupum og greinarforsetum 
þá ábyrgð. Leiðtogar ættu að 
leggja áherslu á að sama náms
efnið sé kennt fyrir bræðurnar 
í Melkísedeksprestdæminu og 
systurnar í Líknarfélaginu á sömu 
sunnudögum.

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

Ábendingar um lexíur úr ræðum
Biðjið þess að heilagur andi 

verði með ykkur þegar þið nemið 
og kennið ræður. Þið getið freistast 

* Ræður þessar eru aðgengilegar á mörgum tungumálum á conference .lds .org.

til þess að nota annað efni, en 
ráðstefnuræður er það námsefni 
sem nota skal. Verkefni ykkar er 
að hjálpa öðrum að læra fagn
aðarerindið 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 staðhæfingum 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.

MÁNAÐARLEGAR LEXÍUR ERU 
KENNDAR

NÁMSEFNI FJÓRÐA SUNNUDAGS

Nóvember 2011–apríl 2012 Ræður gefnar út í Líahóna *nóvember 
2011

Maí 2012–október 2012 Ræður gefnar út í Líahóna *maí 2012
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Móse, einn mesti spámaður 
sem heimurinn hefur nokkru 
sinni átt, var alinn upp af 

dóttur Faraós og eyddi fyrstu 40 árum 
ævi sinnar í hinum konunglegu sölum 
Egyptalands. Hann þekkti af eigin 
raun dýrð og glæsileika hins forna 
ríkis.

Nokkrum árum síðar stóð Móse á 
tindi fjarlægs fjalls, víðs fjarri glæsi
mennsku og mikilleik hins mikla 
Egyptalands, og hann stóð þar í návist 
Guðs og ræddi við hann augliti til 
auglitis, líkt og vinir ræðast saman.1 
Meðan á því stóð sýndi Guð Móse 
verk handa sinna, gaf honum sýn inn 
í verk sitt og dýrð. Þegar sýninni lauk 
féll Móse til jarðar og lá þar í margar 
stundir. Þegar hann loks fékk aftur 
styrk sinn, varð honum ljóst það sem 
hann hafði aldrei áður séð öll árin sín 
við hirð Faraós.

„Af þessu veit ég,“ sagði hann,  
„að maðurinn er ekkert.“ 2

Við erum minni en við ætlum
Því meira sem við lærum um 

alheiminn, þess betur skiljum við 
— að minnsta kosti að hluta — það 
sem Móse vissi. Alheimurinn er svo 
stór, leyndardómsfullur og dýrðlegur 

að hann er óskiljanlegur hinum 
mannlega huga. „Ótal heima hef 
ég skapað,“ sagði Guð við Móse.3 
Fegurð næturhiminsins er fallegur 
vitnisburður þess sannleika.

Það eru nokkrir hlutir sem hafa 
fyllt mig slíkri andakt og undri, til 
dæmis að fljúga í svartnætti yfir höf 
og meginlönd og horfa úr flug
stjórnarklefa mínum á hina  
takmarkalausu dýrð milljóna  
stjarna.

Stjörnufræðingar hafa reynt að 
telja fjölda stjarnanna í alheiminum. 
Einn hópur vísindamanna telur að 
fjöldi stjarnanna innan sviðs stjörnu
sjónauka okkar sé 10 sinnum fleiri 
en öll sandkornin á öllum ströndum 
heims og eyðimörkum.4

Sú niðurstaða er sláandi lík 
yfirlýsingu hins forna spámanns 
Enoks: „Og væri manninum unnt 
að telja öreindir jarðar, já, milljóna 
jarða sem þessarar, þá næði það ekki 
upphafstölu sköpunarverka þinna.“ 5

Þegar víðfeðmi sköpunarverks 
Guðs er haft í huga, er ekki að undra 
þótt Benjamín konungur hafi ráðlagt 
fólki sínu „að [muna og varðveita] 
ætíð í hug yðar mikilleik Guðs og 
smæð yðar.“ 6

Við erum stærri en við ætlum
En jafnvel þótt maðurinn sé ekkert, 

fyllist ég undri og lotningu yfir því 
hve „verðmæti sálna er mikið í augum 
Guðs.“ 7

Og þótt við getum litið víðáttu 
alheimsins og sagt: “Hvað er 
maðurinn í samanburði við dýrð 
sköpunarinnar?” Hefur Guð sjálfur 
sagt að við séum ástæðan fyrir því að 
hann skapaði alheiminn. Verk hans 
og dýrð — tilgangur þessa undur
samlega alheims — er að frelsa og 
upphefja mannkyn.8 Með öðrum 
orðum er víðátta eilífðarinnar, dýrðir 
og leyndardómar hins takmarkalausa 
tíma og rúms, allt gert til heilla og 
hags venjulegum dauðlegum verum, 
líkt og ykkur og mér. Himneskur faðir 
skapaði alheiminn til að við gætum 
náð möguleikum okkar sem synir 
hans og dætur.

Þetta er þversögn mannsins. Í 
samanburði við Guð er maðurinn 
ekkert; en samt erum við Guði allt. 
Þótt við getum, andspænis hinni 
algjöru sköpun, virst vera ekkert, þá 
brennur í brjósti okkar neisti hins 
eilífa elds. Við eigum hið óskiljan
lega fyrirheit um upphafningu — 
óendanlega heima — innan seilingar 
okkar. Og Guð þráir heitt að hjálpa 
okkur að ná því.

Heimska drambsins
Hinn mikli blekkjari veit að 

ein áhrifaríkasta leiðin til að leiða 
börn Guðs afvega er að höfða til 
öfganna í þversögn mannsins. Hjá 
sumum höfðar hann til drambsamra 
tilhneiginga þeirra, hrósar þeim í 
hástert og hvetur þá til að trúa á sitt 
eigið mikilvægi og ósigrandi mátt. 
Hann segir þeim að þeir séu ofar hinu 

Þið skiptið hann máli
Drottinn notar allt annan mælikvarða til að vega og meta 
verðleika sálarinnar.

Dieter F. Uchtdorf forseti
annar ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu
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venjulega og það vegna getu sinnar, 
fæðingarréttar eða félagslegrar stöðu, 
að þeir standi framar öllum öðrum 
sem umhverfis þá eru. Hann telur 
þeim trú um að þeir séu þess vegna 
ekki undir annarra reglur settir og láti 
sig engu varða annarra vandamál.

Abraham Lincoln er sagður hafa 
unnað þessu ljóði sem hljóðar svo:

Hvers vegna ætti andi hinna 
dauðlegu að vera hreykinn?

Líkt og hrapandi stjarna, eða  
hraðfleygt ský,,

sem eldingsleiftur, eða alda sem 
brotnar,

Maðurinn yfirgefur lífið til hvíldar 
í gröfinni.9

Lærisveinar Jesú Krists skilja að í 
samanburði við eilífðina er dauðleg 
tilvera okkur aðeins „örskotsstund“ í 
tíma og rúmi.10 Þeir vita að hið sanna 
gildi mannsins á ekkert skylt við það 
sem heimurinn hefur í hávegum. 
Þeir vita að við gætum safnað saman 
öllu því fjármagni sem til er í heimin
 um, en gætum ekki keypt fyrir það 
brauðhleif á himnum.

Þeir sem munu „[erfa] Guðs ríki“ 11 
eru þeir sem hafa orðið „sem barn, 
undirgefinn, hógvær, auðmjúkur, 
þolinmóður, elskuríkur.“ 12 Því að 
„hver sem upphefur sjálfan sig, 
mun auðmýktur verða, en sá sem 
auðmýkir sjálfan sig, mun upp 
hafinn verða.“ 13 Slíkir lærisveinar 
skilja „að þegar þér eruð í þjónustu 
meðbræðra yðar, eruð þér aðeins í 
þjónustu Guðs yðar.“ 14

Við erum ekki gleymd
Önnur leið Satans til að blekkja er 

með vonleysi. Hann reynir að beina 
sjónum okkar að eigin lítilvægi þar til 
við tökum að efast um að við séum 
einhvers virði. Hann segir okkur að 
við séum of smá til að tekið sé eftir 
okkur, að við séum gleymd —  
einkum Guði.

Má ég segja ykkur frá persónulegri 
reynslu sem gæti hjálpað þeim sem 
finnst þeir léttvægir, gleymdir eða 
einir.

Fyrir mörgum árum var ég við 
flugþjálfun í flugher Bandaríkjanna. 
Ég var víðs fjarri heimili mínu, ungur 
hermaður frá VesturÞýskalandi, 
fæddur í Tékkóslóvakíu, en ólst upp 
í Austurþýskalandi og ég átti mjög 
erfitt með að tala ensku. Ég man 
greinilega ferð mína á æfingastöðina 
í Texas. Ég var í flugvél, sat næstur 
farþega sem talaði með miklum 
suðurríkja hreim. Ég skildi varla 
orð af því sem hann sagði. Ég fór 
í raun að hugleiða hvort mér hefði 
verið kennt rangt tungumál. Mér 
stóð ógn af því að þurfa að keppa 
um eftirsóknanverð toppsæti í flug
þjálfuninni við nema sem áttu ensku 
að móðurmáli.

Þegar ég kom á flugstöðina í 
smábænum Big Spring í Texas, 
leitaði ég að og fann kirkjugrein 
Síðari daga heilagra, en í henni voru 
nokkrir dásamlegir meðlimir sem 
komu saman í leiguhúsnæði á  
sjálfum flugvellinum. Meðlimirnir 
voru að byggja lítið samkomuhús 
sem verða myndi varanlegri staður 
fyrir kirkjuna. Á þeim tímum sáu 
meðlimirnir mikið um vinnuna við 
nýjar byggingar.

Dag eftir dag sótti ég flugþjálfunina 
og lagði eins hart að mér við námið 
og ég gat, og síðan fóru frítímarnir að 
mestu í vinnu við samkomuhúsið. Þar 
lærði ég að tvisvar sinnum fjórir eru 
ekki dansspor heldur mál á timbri. Ég 
lærði einnig þá mikilvægu lexíu að 
slá ekki á þumalfingurinn þegar ég 
hamraði naglann.

Ég eyddi svo miklum tíma við 
samkomuhúsið að greinarforsetinn 
— sem einnig reyndist vera einn af 
flugkennurunum — lét í ljós áhyggjur 
af því að ég vanrækti námið.

Vinir mínir og samnemendur voru 
líka önnum kafnir í frítíma sínum, 
þótt ég telji næsta víst að það sem 
þeir gerðu í frímtíma sínum sam
ræmdist ekki bæklingnum Til styrk-
tar æskunni. Hvað mig varðar naut 
ég þess að taka þátt í starfi þessarar 
litlu kirkjugreinar í Texas, æfa mig í 
trésmíði og bæta enskukunnáttu mína 
samtímis því að sinna þeim köllunum 

mínum að kenna í öldunga sveitinni 
og í sunnudagaskólanum.

Á þeim tíma var Big Spring 
fámenn ur, óverulegur og óþekktur 
staður. Og mér fannst oft að ég væri 
eins — óverulegur, óþekktur og 
aleinn. Engu að síður hugleiddi ég 
það aldrei að Drottinn hefði gleymt 
mér, eða hvort hann gæti fundið 
mig þarna. Ég vissi að einu gilti fyrir 
himneskan föður hvar ég væri, hvar 
í röðinni ég stæði gagnvart öðrum í 
flugnámi mínu, eða hver kirkjuköllun 
mín væri. Það sem skipti hann máli 
var að ég væri að gera mitt besta, að 
hjarta mitt hneigðist að honum, og 
að ég væri fús til að hjálpa þeim sem 
með mér voru. Ég vissi að ef ég gerði 
eins vel og ég gat, færi allt vel.

Og allt fór vel.15

Hinir síðustu verða fyrstir
Drottin skiptir það engu hvort  

við vinnum í marmarasölum eða 
gripahúsum. Hann veit hvar við erum, 
sama hve fátæklegar aðstæður okkar 
eru. Hann mun nota — á sinn hátt 
og í sínum tilgangi — þá sem beina 
hjörtum sínum til hans.

Guð veit að sumar stærstu 
sálirn ar sem nokkru sinni hafa lifað 
eru þær sem aldrei fá nöfn sín skráð 
í veraldarsögunni. Þær eru blessaðar, 
auðmjúkar sálir sem fylgja fordæmi 
frelsarans og eyða ævidögum sínum  
í að gjöra gott.16

Ein slík hjón, foreldrar vinar 
míns, eru í mínum huga gott dæmi 
um þá reglu. Eiginmaðurinn vann í 
stálverksmiðju í Utah. Í hádegistíma 
sínum dró hann upp ritningarnar 
eða kirkjutímarit og las. Þegar aðrir 
vinnufélagar hans sáu þetta, hæddu 
þeir hann og rengdu trú hans. Alltaf 
þegar þeir gerðu það, talaði hann 
til þeirra af góðvild og öryggi. Hann 
lét óvirðingu þeirra aldrei reita sig til 
reiði eða óhugsaðra orða.

Nokkrum árum síðar varð einn 
þeirra sem hæddust að honum mjög 
veikur. Áður en hann dó bað hann 
þennan auðmjuka mann að tala við 
útför hans — sem hann og gerði.

Þessi dyggi meðlimur kirkjunnar 
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naut aldrei hárrar stöðu eða auðæfa, 
en hann hafði djúp áhrif á alla sem 
þekktu hann. Hann dó í vinnuslysi, 
er hann stansaði til að hjálpa öðrum 
verkamanni sem stóð fastur í snjó.

Áður en ár var liðið gekkst ekkja 
hans undir heilaskurðaðgerð, og 
hefur síðan ekki getað gengið. En 
fólk nýtur þess að koma og vera hjá 
henni vegna þess að hún hlustar. Hún 
man. Hún lætur sér annt um aðra. 
Hún getur ekki skrifað og leggur því 
símanúmer barna sinna og barna
barna á minnið. Hún man afmælis
daga og aðra minnisverða daga.

Þau sem heimsæka hana fara frá 
henni með betri tilfinningar varðandi 
lífið og þau sjálf. Þau finna elsku  
hennar. Þau vita að hún lætur sér 
annt um þau. Hún kvartar aldrei 
heldur ver dögum sínum í að blessa 
aðra. Ein vinkona hennar sagði þessa 
konu vera eina af þeim fáu sem hún 
hefði nokkru sinni kynnst sem sann
lega tæki sér elsku og líf Jesú Krists til 
eftirbreytni.

Þessi hjón hefðu orðið fyrst til að 
segja að þau hafi ekki verið mikilvæg 
í þessum heimi. En Drottinn notar 
allt annan mælikvarða til að vega og 
meta verðleika sálarinnar. Hann  
þekkir þessi staðföstu hjón. Hann 
elskar þau. Gerðir þeirra eru lifandi 
vitni um sterka trú þeirra á hann.

Þið skiptið hann máli
Kæru bræður og systur, það kann 

að vera satt að maðurinn sé ekki neitt 
í samanburði við mikilleik alheimsins. 
Stundum finnst okkur ef til vill að við 
skiptum litlu máli, séum ósýnileg, 
alein og gleymd. En munið ávallt — 
þið skiptið hann máli! Ef þið efist 

einhvern tíma, íhugið þá þessar fjóru 
guðlegu reglur.

Í fyrsta lagi elskar Guð hina 
auðmjúku og lítillátu, því að þeir eru 
„[mestir] í himnaríki.“ 17

Í öðru lagi treystir Drottinn því að 
„hinir veiku og einföldu fái boðað 
fyllingu fagnaðarerindisins til endi
marka heims.“ 18 Hann hefur valið 
að „hið veika í heiminum [muni] 
koma og brjóta niður hina máttugu 
og sterku,“ 19 og „valda hinu volduga 
kinnroða.“ 20

Í þriðja lagi skiptir ekki máli hvar 
þið búið, hve fátæklegar aðstæður 
ykkur eru, hve lítilfjörleg atvinna ykkar 
virðist vera, hve takmörkuð geta ykkar 
er, eða hversdagslegt útlit ykkar, eða 
hve lítil köllun ykkar í kirkjunni virðist 
vera, þið eruð ekki ósýnileg föður 
ykkar á himnum. Hann elskar ykkur. 
Hann þekkir auðmjúkt hjarta ykkar 
og kærleiksog góðverk ykkar. Saman 
mynda þau varanlegan vitnisburð um 
tryggð ykkar og trú.

Í fjórða lagi og að lokum bið ég 
ykkur að skilja, að það sem þið sjáið 
og reynið nú er ekki það sem eilífðin 
verður. Þið finnið ekki einmanaleika, 
sorg, sársauka og vonbrigði að eilífu. 
Við eigum það staðfasta loforð Guðs, 
að hann muni hvorki gleyma né 
yfirgefa þá sem beina hjörtum sínum 
til hans.21 Vonið og trúið á þetta 
loforð. Lærið að elska himneskan 
föður og verða lærisveinar hans í  
orði og verki.

Verið þess fullviss að ef þið haldið 
áfram, trúið á hann og haldið stað
fastlega boðorðin, þá munuð þið dag 
einn reyna sjálf loforðið sem opin
beraðist Páli postula: „Það sem auga 
sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki 

kom upp í hjarta nokkurs manns, allt 
það sem Guð fyrirbjó þeim, er elska 
hann.“ 22

Bræður og systur, máttugasta vera 
alheimsins er faðir anda ykkar. Hann 
þekkir ykkur. Hann elskar ykkur með 
fullkominni elsku.

Guð sér ykkur ekki aðeins sem 
dauðlega veru á lítilli plánetu sem lifir 
skamma hríð — hann sér ykkur sem 
börn sín. Hann sér ykkur sem þá veru 
sem þið getið orðið og ykkur er ætlað 
að verða. Hann vill að þið vitið að þið 
skiptið hann máli.

Megum við ætíð trúa og treysta og 
haga lífi okkar þannig að við skiljum 
hina sönnu og eilífu verðleika okkar 
og möguleika. Megum við verða 
verðug þeirra dýrmætu blessana sem 
himneskur faðir geymir okkur, það er 
bæn mín í nafni sonar hans, já, Jesú 
Krists, amen.
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