
1

Kapphlaup lífsins
Hvaðan komum við? Hvers vegna erum við hér? Hvert 
förum við að þessu lífi loknu? Svörin við þessum altæku 
spurningum eru ekki lengur hulin ráðgáta.

Kæru bræður og systur, í dag ætla 
ég að ræða við ykkur um eilífan 
sannleika ‒ sem mun auðga líf 

ykkar og leiða ykkur örugg heim.
Hvarvetna er fólk á hlaupum. 

Flugþotur þeytast yfir höfin og löndin 
breið með dýrmætan mannfarm, 
sem hyggst sækja viðskiptafundi, 
sinna skylduverkum, njóta orlofs eða 
heimsækja fjölskyldur. Eftir vegum 
og hraðbrautum hvarvetna þjóta, 
af ýmsum ástæðum, milljónir bíla, 
óendanlegar raðir, með enn fleiri 
milljónum manna, er við sinnum 
verkefnum hvers dags.

Stöldrum við einhvern tíma við í 
þessari hröðu ringulreið, til að gefa 
okkur tíma til að ígrunda ‒ já, hinn 
eilífa sannleika?

Flest áhyggjuefni og argaþras hins 
daglega lífs eru í raun smávægileg 
í samanburði við eilífan sannleika. 
Hvað eigum við að hafa í kvöldmat-
inn? Í hvaða lit eigum við að mála 
stofuna? Eigum við að skrá Jón í fót-
bolta? Spurningar sem þessar, og ótal 
aðrar, virðast ekki mikilvægar þegar 
kreppa skellur á, ástvinur slasast eða 
særist, óvæntur sjúkdómur herjar á 
fjölskylduna, þegar ljós lífskertisins 

dofnar og myrkrið ógnar. Hugsanir 
okkar skerpast og við eigum auðvelt 
með að ákveða hvað raunverulega 
skiptir máli og hvað er ómerkilegt.

Nýverið heimsótti ég konu, sem 
um tveggja ára skeið hafði háð bar-
áttu við lífshættulegan sjúkdóm. Hún 
sagði að dagar hennar hefðu verið 
fullir af alls kyns verkefnum áður en 
hún veiktist, til að mynda að þrífa 
húsið hátt og lágt og skreyta það 
fallegum húsgögnum. Hún fór í hár-
greiðslu tvisvar í viku og eyddi pen-
ingum og tíma í hverjum mánuði til 
að kaupa nýjan fatnað. Barnabörnum 
hennar var sjaldan boðið í heimsókn, 
því hún hafði stöðugar áhyggjur af 
því að litlar ónærgætnar hendur gætu 
brotið eða skemmt það sem hún 
taldið dýrmætar eigur sínar.

Og þá bárust henni hin sláandi tíð-
indi, að lífi hennar væri ógnað og að 
hún ætti líklega ekki langt eftir ólifað. 
Um leið og hún heyrði sjúkdóms-
greiningu læknisins varð henni þegar 
í stað ljóst, að hún vildi eyða því sem 
hún ætti eftir ólifað í faðmi fjölskyldu 
og vina og hafa fagnaðarerindið að 
þungamiðju í lífi sínu, því allt þetta 
væri henni dýrmætast.

Thomas S. Monson forseti Slíka skarpa sýn upplifum við öll 
í einn eða annan tíma, þótt aðstæður 
séu ekki alltaf svona dramatískar. Við 
sjáum greinilega hvað skiptir mestu í 
lífi okkar og hvernig við viljum lifa.

Frelsarinn sagði:
„Safnið yður ekki fjársjóðum á 

jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og 
þjófar brjótast inn og stela.

Safnið yður heldur fjársjóðum á 
himni, þar sem hvorki eyðir mölur  
né ryð og þjófar brjótast ekki inn  
og stela.

Því hvar sem fjársjóður þinn er, þar 
mun og hjarta þitt vera.“ 1

Á stundum ígrundunar eða mikillar 
neyðar, leitar sál mannsins til himins, 
eftir guðlegri leiðsögn varðandi mik-
ilvægustu spurningar lífsins: Hvaðan 
komum við? Hvers vegna erum við 
hér? Hvert förum við að þessu lífi 
loknu?

Svör við þessum spurningum 
finnum við ekki í fræðibókum eða 
með því að leita á Alnetinu. Þessi svör 
eru handan hins dauðlega lífs. Þau ná 
inn í eilífðina.

Hvaðan komum við? Þessi spurn-
ing kemur óhjákvæmilega upp í  
huga allra manna, þótt hún sé ekki 
borin fram.

Páll postuli sagði Aþenubúum á 
Aresarhæð að „vér [værum] Guðs 
ættar.“ 2 Þar sem við vitum að efnis-
líkami okkar er afsprengi dauðlegra 
foreldra okkar, verðum við að ígrunda 
vel merkingu þessarar staðhæfingar 
Páls. Drottinn hefur lýst yfir að „and-
inn og líkaminn [séu] sál mannsins.“ 3 
Það er því andinn sem er afsprengi 
Guðs. Höfundur Hebreabréfsins vísar 
til hans sem „föður andanna.” 4 Andar 
allra manna eru bókstaflega „getnir 
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synir og dætur“ 5 hans.
Við vitum að innblásin skáld 

hafa við ígrundun þessa efnis ritað 
hjartnæman boðskap og háleitar 
hugsanir. William Wordsworth lýsti 
sannleikanum:L

Vor fæðing hún er svefn og 
gleymska:

Sálin sem með oss rís, vort leiðar-
ljós um heim,

Hún átti eiktarmörkin
á óraleið um geim.
En ekki er gleymskan algjör þó
né andans nekt,
því Guð oss bjó
að heiman, svo að dýrð hans  

birtu ber
oss börnunum hans hér!6

Foreldrar ígrunda ábyrgð sína 
að kenna, og veita börnum sínum 
innblástur, leiðsögn og fordæmi. 
Og meðan foreldrar ígrunda, spyrja 
börnin ‒ og einkum unglingar ‒ þess-
arar beinskeyttu spurningar: „Hvers 
vegna erum við hér?“ Yfirleitt vaknar 
hún hljóðlega í sálinni og segir: 
„Hvers vegna er ég hér?“

Hve þakklát við ættum að vera 
fyrir að vitur skapari hefur búið okkur 
jörð og sett okkur hér, og sveipað 
okkur gleymskuhulu varðandi fyrri 
tilveru, svo við gætum upplifað tíma 
prófrauna, til að sannreyna okkur, svo 
við mættum verða hæf fyrir allt það 
sem Guð hefur fyrirbúið okkur.

Augljóslega er einn megintilgangur 
tilveru okkar á jörðunni að hljóta 
líkama af holdi og beinum. Okkur 
hefur líka verið gefin gjöf sjálfræðis. 
Við njótum þeirra forréttinda að geta 
valið fyrir okkur sjálf. Hér lærum við 
af harðri reynslunni. Við greinum á 
milli góðs og ills. Við upplifum hið 
beiska og hið ljúfa. Við uppgötvum 
að afleiðingar fylgja breytni okkar.

Með því að hlýða boðorðum Guðs 
getum við gert okkur hæf fyrir það 
„hús“ sem Jesús ræddi um er hann 
sagði: „Í húsi föður míns eru margar 
vistarverur. . . . Ég er farinn burt og 
hef búið yður stað, . . . svo að þér 
séuð einnig þar sem ég er.“ 7

Þótt við komum í jarðlífið „svo að 
dýrð hans birtu ber,“ þá heldur lífið 
linnulaust áfram. Æskan fylgir á eftir 
bernskunni, og þroskinn kemur vart 
greinanlegur. Af reynslu lærum við 
nauðsyn þess að leita til himins eftir 
aðstoð á ferð okkar um lífsins veg.

Guð, faðir okkar, og Jesús Kristur, 
Drottinn okkar, hafa markað leið-
ina til fullkomnunar. Þeir benda 
okkur á að fylgja eilífum sannleika 
og verða fullkomin, eins og þeir eru 
fullkomnir.8

Páll postuli líkti lífinu við keppni. 
Við Hebrea sagði hann: „Léttum . . . 
af oss allri . . . viðloðandi synd og 
þreytum þolgóðir skeið það, sem vér 
eigum framundan.“ 9

Í okkar keppni ættum við að muna 
eftir hinni vitru leiðsögn í Prédik-
aranum: „Hinir fljótu ráða ekki yfir 
hlaupinu, né kapparnir yfir stríðinu.“ 10 
Verðlaunin hlýtur í raun sá sem 
stendst allt til enda.

Þegar ég ígrunda kapphlaup lífs-
ins, kemur annarskonar kapphlaup 
í hugann, já, frá bernskudögum. Ég 
og vinir mínir tókum okkur vasahnífa 
í hönd og tálguðum litla báta úr 
mjúkum pílviði. Þríhyrnt segl úr 
baðmull var sett á grófsmíðaða bátana 
og hver ýtti sínum báti úr vör út í 
fremur stríða Provo-ána í Utah. Við 
hlupum niður eftir árbakkanum og 
fylgdumst með litlu bátunum skoppa 
harkalega í hörðum straumnum og 
fljóta síðan kyrrlátlega þar sem dýpra 
var.

Í keppninni tókum við eftir því að 
einn bátanna var á undan hinum að 
lokamarkinu. Allt í einu bar straum-
urinn hann of nálægt stórri straumiðu 
og báturinn lagðist á hliðina og fór á 
hvolf. Hann lenti í hringiðu og barst 
ekki aftur út í megin strauminn. Að 
lokum barst hann yfir í lygnan poll 
meðal annars rekalds og festist í 
grænu mosaslýi.

Trébátar bernskuáranna höfðu 
ekki kjölfestu til jafnvægis, eða stýri til 
að setja stefnuna og engan vélbúnað 
til að knýja þá áfram. Örlög þeirra 
voru óhjákvæmilega að berast með 
straumnum ‒ án mótspyrnu.

Ólíkt trébátunum er okkur sér fyrir 
guðlegum eiginleikum til að stjórna 
ferð okkar. Við komum ekki í jarðlífið 
til að fljóta með lífsstraumnum, heldur 
höfum við getu til að hugsa, til að 
álykta og framkvæma.

Himneskur faðir fól okkur ekki að 
takast á við þessa eilífu ferð án þess 
að gera okkur kleift að taka á móti 
guðlegri leiðsögn hans, til að tryggja 
að við kæmumst örugg til baka. Ég á 
hér við bænina. Ég á hér líka við hina 
lágu og hljóðlátu rödd; og ég gleymi 
ekki hinum helgu ritningum, sem 
geyma orð Drottins og orð spámann-
anna ‒ sem okkur er veitt til hjálpar 
við að ná örugglega lokamarkinu.

Einhvern tíma í jarðlífi okkar 
kemur að óstyrka sporinu, áreynslu-
brosinu, sjúkdómsverkjunum ‒ já, 
sumarlokum, haustkomu og köldum 
vetri, og reynslunni sem við nefnum 
dauða.

Allir hugsandi menn hafa spurt sig 
spurningarinnar sem orð Jobs til forna 
lýsa best: „Þegar maðurinn deyr, lifnar 
hann þá aftur?“ 11 Þótt við reynum 
að útiloka þessa spurningu úr huga 
okkar, vaknar hún alltaf aftur. Dauð-
inn bíður allra manna. Hann mætir 
hinum öldruðu á óstyrkri göngu 
þeirra. Kall hans berst þeim sem 
varla hafa náð miðri leið á lífsins ferð. 
Stundum þaggar hann niður í hlátri 
litlu barnanna.

En hvað með tilveru eftir dauðann? 
Er dauðinn endir alls? Í bók sinni, 
God and My Neighbor, réðst Rob-
ert Blatchford harkalega á viðtekna 
kristna trú, svo sem Guð, Krist, bæn-
ina og einkum ódauðleikann. Hann 
hélt því ótrauður fram að dauðinn sé 
endir tilveru okkar og að enginn geti 
sannað hið gagnstæða. Þá gerðist hið 
undarlega. Vantrúarmúr hans hrundi 
skyndilega til grunna. Hann stóð eftir 
berskjaldaður og varnarlaus. Hægt 
og sígandi tók hann að tileinka sér 
aftur þá trú sem hann hafði áður hætt 
og smáð. Hvað olli þessari miklu 
breytingu á viðhorfi hans? Eiginkona 
hans lést. Með brostið hjarta fór hann 
inn í herbergið þar sem jarðneskar 
leifar hennar lágu. Honum varð aftur 
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litið á andlitið sem hann elskaði svo 
heitt. Þegar hann kom þaðan út, sagði 
hann við vin sinn: „Þetta er hún, en 
þó ekki hún. Allt er breytt. Eitthvað 
sem þar var áður er nú horfið. Hún er 
ekki sú sama. Hvað er horfið ef það 
er ekki sálin?“

Síðar skrifaði hann: „Dauðinn er 
ekki það sem sumir ímynda sér. Hann 
er líkt og að fara inn í annað herbergi. 
Í því herbergi finnum við . . . þær 
kæru konur og karla og ljúfu börn 
sem við höfum elskað og misst.“ 12

Kæru bræður og systur, við vitum 
að öllu lýkur ekki við dauðann. 
Sá sannleikur hefur um aldir verið 
kenndur af lifandi spámönnum. 
Hann er líka að finna í hinum helgu 
ritningum. Í Mormónsbók lesum við 
tiltekin og huggunarrík orð:

„En varðandi ástand sálarinnar frá 
dauða og fram að upprisu ‒ sjá! Engill 
hefur kunngjört mér, að um leið og 
andar allra manna yfirgefa þennan 
dauðlega líkama, séu þeir, já, andar 
allra manna, hvort sem þeir eru góðir 
eða illir, fluttir heim til þess Guðs, 
sem gaf þeim líf.

Og þá ber svo við, að tekið er við 
öndum þeirra, sem réttlátir eru, inn 
í sæluríki, sem nefnist paradís, ríki 
hvíldar og friðar, þar sem þeir hvílast 
frá öllu erfiði, áhyggjum og sorgum.“ 13

Eftir að frelsarinn hafði verið 

krossfestur og líkami hans legið í 
gröfinni í þrjá daga, fór andinn í 
líkamann að nýju. Steininum var ýtt 
frá munnanum og upprisinn lausnar-
inn gekk fram íklæddur ódauðlegum 
líkama af holdi og beinum.

Svarið við spurningu Jobs, „þegar 
maðurinn deyr, lifnar hann þá aftur?“ 
var gefið þegar María og fleiri komu 
að gröfinni og sáu tvo menn í skínandi 
klæðum mæla til þeirra: „Hví leitið þér 
hins lifanda meðal dauðra? Hann er 
ekki hér, hann er upp risinn.“ 14

Sigur Krists yfir gröfinni hefur í för 
með sér að við munum öll rísa upp. 
Það er endurlausn sálarinnar. Páll 
ritaði: „Til eru himneskir líkamir og 
jarðneskir líkamir. En vegsemd hinna 
himnesku er eitt og hinna jarðnesku 
annað.“ 15

Við keppum að eilífri dýrð. Við 
þráum að dvelja í návist Guðs. Við 
viljum eiga hlutdeild í ævarandi 
fjölskyldu. Slíkar blessanir þarf að 
verðskulda með ævilangri baráttu, 
leit, iðrun og loks árangri.

Hvaðan komum við? Hvers vegna 
erum við hér? Hvert förum við að 
þessu lífi loknu? Svörin við þessum 
altæku spurningum eru ekki lengur 
hulin ráðgáta. Af allri minni sálu og 
auðmýkt, ber ég vitni um að það sem 
ég hef mælt er sannleikur.

Faðir okkar á himnum gleðst yfir 

þeim sem halda boðorð hans. Hann 
ber líka umhyggju fyrir hinu týnda 
barni, hinum ófúsa unglingi, hinum 
einþykka æskumanni, hinu seka 
foreldri. Ljúflega mælir meistarinn til 
þeirra, og reyndar allra: „Komið aftur. 
Komið upp. Komið inn. Komið heim. 
Komið til mín.“

Að viku liðinni höldum við páska 
hátíðlega. Við hugsum þá um líf 
frelsarans, dauða hans og upprisu. 
Sem hans sérstaka vitni ber ég 
ykkur vitni um að hann lifir og hann 
væntir sigurkomu okkar. Ég bið þess 
auðmjúklega að slík heimkoma bíði 
okkar, í hans heilaga nafni ‒ já, Jesú 
Krists, frelsara okkar og lausnara, 
amen.
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Kennsla fyrir okkar tíma

Á fjórða sunnudegi hvers 
mánaðar skulu Melkísed-
eksprestdæmi og Líknar-

félag kenna námsefnið „Kennsla 
fyrir okkar tíma.“ Nota má eina 
ræðu eða fleiri frá nýjustu aðal-
ráðstefnu 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 
gildi þess að bræðurnir í Melkísed-
eksprestdæminu og systurnar í 
Líknarfélaginu læri sömu ræður 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 

* Velja má ræður frá fyrri ráðstefnu eða þeirri síðustu fyrir lexíur sem fluttar eru á fjórða sunnudegi 
í apríl og október. Ræður þessar eru aðgengilegar á mörgum tungumálum á conference.lds.org  
og einnig á kirkjajesukrists.is.

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. 
Íhugið að spyrja spurninga sem 
hjálpa 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

Apríl 2012–október 2012 Ræður fluttar á aðalráðstefnu í  
apríl 2012 *

Október 2012–apríl 2013 Ræður fluttar á aðalráðstefnu í  
október 2012 *
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Ég heyrði eitt sinn á aðalráðstefnu 
Spencer W. Kimball forseta 
biðja Guð um að gefa sér fjöll 

til að klífa. Hann sagði: „Miklar 
áskoranir eru framundan, risavaxin 
tækifæri að takast á við. Ég fagna 
þeirri hrífandi tilhugsun og finnst ég 
eiga að segja auðmjúkur við Drottin: 
‚Gef mér fjall þetta,‘ gef mér þessar 
áskoranir.“ 1

Ég hrærðist í hjarta, því ég vissi í 
raun um sumar þeirra áskorana og 
sumt það mótlæti sem hann hafði 
tekist á við. Ég þráði að verða líkari 
honum, hugrakkur þjónn Guðs. Svo 
kvöld eitt baðst ég fyrir um prófraun 
á hugrekki mitt. Ég man það greini-
lega. Ég kraup að kvöldi til í svefnher-
bergi mínu, fylltur slíkri trú að hjarta 
mitt virtist bresta.

Innan eins eða tveggja daga hlaut 
ég bænheyrslu. Mesta prófraun lífs 
míns fram að þessu kom mér á óvart 
og auðmýkti mig. Hún kenndi mér 
tvær lexíur. Í fyrsta lagi, hlaut ég 
skýra sönnun þess að Guð heyrði og 
svaraði trúarbæn minni. Og í öðru 
lagi lærði ég, og held enn áfram 
að læra, hvers vegna ég skynjaði af 
svo mikilli sannfæringu þetta kvöld 
að undursamlegri blessun hlytist af 

mótlæti mínu en gjaldið sem ég þurfti 
að greiða fyrir hana.

Mótlætið sem ég varð fyrir á 
þessum löngu liðna tíma virðist nú 
smávægilegt í samanburði við það 
sem síðar hefur komið ‒ yfir mig og 
ástvini mína. Mörg takist þið nú á við 
líkamlegar, andlegar og tilfinningalegar 
raunir, sem gætu knúið ykkur til að 
hrópa líkt og mikill og trúfastur þjónn 
Guðs gerði, sem ég er vel kunnugur. 
Hjúkrunarkona heyrði hann stynja af 
sársauka í rúmi sínu: „Hvers vegna 
kemur þetta fyrir mig, þegar ég hef allt 
mitt líf reynt að gera gott?“

Þið þekkið svar Drottins við þess-
ari spurningu spámannsins Josephs 
Smith í fangaklefanum:

„Og verði þér varpað í gryfju eða 
í hendur morðingja og dauðadómur 
felldur yfir þér, verði þér kastað í 
djúpið, gjöri beljandi öldurnar samsæri 
gegn þér, verði ólmandi stormar óvinir 
þínir, myrkvist himnarnir og sameinist 
allar höfuðskepnurnar um að loka leið-
inni, og umfram allt, opni skoltar heljar 
gin sitt upp á gátt fyrir þér, vita skaltu 
þá, sonur minn, að allt mun þetta veita 
þér reynslu og verða þér til góðs.

Mannssonurinn hefur beygt sig 
undir allt þetta. Ert þú meiri en hann?

Hald þess vegna stefnu þinni, og 
prestdæmið mun vera með þér, því 
að takmörk þeirra eru sett, þeir kom-
ast ei lengra. Dagar þínir eru ákveðnir 
og ár þín skulu ekki verða færri. 
Óttast þess vegna ekki hvað maður-
inn kann að gjöra, því að Guð verður 
með þér alltaf og að eilífu.” 2

Ég finn ekkert betra svar við spurn-
ingunni um hvers vegna raunir koma 
og hvað okkur ber að gera, heldur 
en orð Drottins sjálfs, sem gekk í 
gegnum hræðilegri raunir en við 
fáum gert okkur í hugarlund.

Þið munið eftir orðum hans er 
hann bauð okkur að iðrast í trú á sig:

„Þess vegna býð ég þér að iðrast ‒ 
iðrast þú, ella mun ég ljósta þig með 
munnsprota mínum og með bræði 
minni og heilagri reiði, og þjáningar 
þínar verða sárar ‒ hversu sárar veist 
þú ekki, hversu nístandi veist þú ekki, 
já, hversu erfiðar að bera veist þú ekki.

Því að sjá, ég, Guð, hef þolað þetta 
fyrir alla, svo að þeir þurfi ekki að 
þjást, ef þeir iðrast–

En iðrist þeir ekki, verða þeir að 
þjást, alveg eins og ég–

Þjáningu, sem varð þess valdandi, 
að ég, sjálfur Guð, æðstur allra, skalf 
af sársauka og blóð draup úr hverri 
svitaholu, og þjáðist bæði á líkama 
og í anda og með hrolli óskaði ég 
þess að þurfa ekki að bergja þennan 
beiska bikar.

Dýrð sé föðurnum eigi að síður, og 
ég tæmdi hann og lauk undirbúningi 
mínum fyrir mannanna börn.” 3

Þið og ég höfum trú á að leiðin til 
að takast á við og rísa ofar raunum 
sé að trúa því að til séu „smyrsl í Gíl-
eað“ 4 og að Drottinn hafi lofað: „Ég 
mun eigi . . . yfirgefa þig.“ 5 Thomas S. 
Monson forseti hefur kennt okkur 

Fjöll til að klífa
Ef við eigum trú á Jesú Krist, geta bæði erfiðu tímarnir  
sem þeir auðveldu verið okkur blessun.

Henry B. Eyring forseti
fyrsti ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu

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 ,  M A Í  2 0 1 2



2

þetta til að hjálpa okkur, og þeim sem 
við þjónum, að takast á við einmana-
legar og yfirþyrmandi raunir.6

En Monson forseti hefur líka kennt 
þá visku að það taki tíma að byggja 
upp trúargrunn til að virkja þessi 
loforð. Þið gætuð hafa séð þörfina 
fyrir slíkan grunn, líkt og ég hef gert, 
við rúmstokk einhvers sem er að því 
kominn að gefast upp við að standast 
allt til enda. Sé trúin ekki vel grund-
völluð í hjarta okkar, munum við ekki 
hafa kraft til að standast.

Ætlun mín í dag er að miðla ykkur 
vitneskju minni um hvernig við getum 
byggt upp slíkan öruggan trúargrunn. 
Það geri ég auðmjúkur af tveimur 
ástæðum: Í fyrsta lagi kunna orð mín 
að letja suma sem heyja baráttu í 
miklu mótlæti og finnst trúargrunnur 
sinn molna. Í öðru lagi veit ég að 
jafnvel meiri prófraunir bíða mín áður 
en lífið tekur enda. Forskriftina sem 
ég býð ykkur þarf ég því enn að láta 
reyna á til fulls í mínu lífi með því að 
standast allt til enda.

Þegar ég var ungur maður starfaði 
ég sem verktaki við að byggja sökkla 
og grunna að nýjum húsum. Það var 
erfitt á heitu sumri að búa jarðveg-
inn undir mótin sem steypan var sett 
ofan í. Það voru engar vélar til. Við 
notuðum haka og skóflu. Að byggja 
varanlega undirstöðu að byggingu var 
erfitt á þessum tímum.

Það krafðist líka þolinmæði. Eftir að 
steypan var komin í mótin biðum við 
þess að hún harðnaði. Þótt við vildum 
gjarnan halda áfram við verkið, þurfti 
steypan að harðna í mótunum áður en 
við rifum þau af henni.

Og nýliðum var jafnvel enn meira 
undrunarefni hið þreytandi og 
tímafreka verk að setja járnbinding-
una í mótin til að styrkja undirstöð-
una enn frekar.

Trúargrunnur okkar verður, á líkan 
hátt, að vera vel úr garði gerður til 
að fá staðist stormana sem geysa í lífi 
allra. Hinn trausti jarðvegur fyrir trúar-
grunn er persónuleg ráðvendni.

Þegar við veljum stöðugt hið rétta, 
alltaf þegar við stöndum frammi fyrir 
því að velja, verður til góður jarðvegur 

fyrir trú okkar. Það getum við tekið 
að gera í barnæsku, því hverri sál er 
gefinn andi Krists. Með þeim anda 
getum við greint hvort við höfum gert 
rétt eða rangt frammi fyrir Guði.

Slíkir valkostir, sem oftast skipta 
hundruðum dag hvern, undirbúa 
góðan jarðveg til að reisa trúarbygg-
ingu okkar á. Járnbindingin í sökkl-
unum, sem við setjum trúarefnið 
okkar í, er fagnaðarerindi Jesú Krists, 
með öllum sínum sáttmálum, helgiat-
höfnum og reglum.

Einn lykillinn að óhagganlegri trú er 
að vita nákvæmlega hvað þornunar-
tíminn er langur. Það er ástæðan fyrir 
því að ég var það óskynsamur að biðja 
þess svo ungur að fá að klífa hærri fjöll 
og takast á við erfiðari raunir.

Þornunin gerist ekki sjálfkrafa 
þegar við óskum, heldur tekur hún 
tíma. Það gerist ekki eingöngu með 
aldrinum. Við þurfum að þjóna Guði 
og öðrum stöðugt og af einlægum 
ásetningi, en þá mun vitnisburður 
um sannleikann stuðla að óþrjótandi 
andlegum styrk.

Ég vil hvetja þá sem takast á við 
miklar raunir og finnst trú þeirra 
dofna af sligandi erfiðleikum. Erfið-
leikarnir geta verið leið til að styrkja 
ykkur og veita ykkur að lokum 
óhagganlega trú. Moróní, sonur Mor-
móns í Mormónsbók, greindi frá því 
hvernig slík blessun getur orðið að 
veruleika. Hann kennir þann einfalda 
og ljúfa raunveruleika að þótt trú 
okkar sé aðeins sem sproti, megnar 
Guð að rækta hana:

„Og nú vil ég, Moróní, segja 
nokkuð um þetta. Ég vil sýna heim-
inum, að trú er von um það, sem ekki 
er unnt að sjá. Deilið því ekki, sakir 
þess að þér sjáið ekki, því að þér fáið 
engan vitnisburð fyrr en eftir að reynt 
hefur á trú yðar.

Því að fyrir trú sýndi Kristur sig 
feðrum vorum eftir að hann hafði 
risið upp frá dauðum. Og hann birtist 
þeim ekki fyrr en þeir trúðu á hann. 
Þess vegna hljóta nokkrir að hafa 
trúað á hann, því að hann sýndi sig 
ekki heiminum.

En vegna trúar mannanna hefur 

hann sýnt sig heiminum og gjört nafn 
föðurins dýrðlegt og rutt veginn, svo 
að aðrir geti átt hlut í hinni himnesku 
gjöf og geti vonast eftir því, sem þeir 
hafa ekki séð.

Þess vegna getið þér einnig eignast 
von og hlutdeild í gjöfinni, ef þér 
aðeins trúið.“ 7

Dýrmætasti trúarsprotinn og sá 
sem varðveita ætti eins og sjáaldur 
augna okkar, er trú okkar á Drottin, 
Jesú Krist. Moróní sagði þetta um 
kraft slíkrar trúar: „Og aldrei nokkru 
sinni hafa nokkrir unnið kraftaverk 
fyrr en þeir hafa trúað. Þess vegna 
trúðu þeir fyrst á Guðssoninn.“ 8

Ég hef vitjað konu sem hlaut 
kraftaverk nægilegs styrks til að 
takast á við ólýsanlegan missi, með 
því einfaldlega að endurtaka sífellt 
orðin: „Ég veit minn lifir lausnarinn.“ 9 
Þessi trúarstyrkjandi orð hennar og 
vitnisburður voru þar enn í myrkrinu 
sem skall á, þau höfðu ekki horfið úr 
minni hennar frá bernsku.

Það kom mér á óvart þegar ég 
komst að því að kona ein hafði getað 
fyrirgefið manneskju sem hafði árum 
saman misboðið henni. Ég undraðist 
og spurði hana hvers vegna hún hefði 
ákveðið að fyrirgefa og gleyma svo 
áralangri illri meðferð.

Hún sagði hljóðlega: „Þetta var 
erfiðast af öllu því sem ég hef áður 
tekist á við. Ég bara vissi að ég varð 
að gera það og því gerði ég það.“ Trú 
hennar á að frelsarinn mundi fyrirgefa 
henni, ef hún fyrirgæfi öðrum, veitti 
henni frið og von, er hún tókst á við 
dauða sinn aðeins fáeinum mánuðum 
eftir að hún hafi fyrirgefið iðrunar-
lausum misgjörðamanni sínum.

Hún spurði mig síðan: „Hvernig 
verður það á himnum, er ég kem 
þangað?“

Og ég svaraði: „Samkvæmt því sem 
ég hef séð af getu þinni til að iðka trú 
og fyrirgefa, þá mun það verða þér 
dásamleg heimkoma.“

Hér er önnur hvatning fyrir þá sem 
nú velta fyrir sér hvort trú þeirra á 
Jesú Krist dugi þeim til að standast 
með sóma allt til enda. Ég nýt þeirrar 
blessunar að hafa þekkt sum ykkar 
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sem nú hlusta, þegar þið voruð yngri, 
þróttmeiri og hæfileikaríkari en flestir 
umhverfis ykkur, en samt ákváðuð 
þið að gera það sem frelsarinn hefði 
gert. Af göfuglyndi ykkar fundið þið 
leiðir til að aðstoða og annast þá sem 
þið hefðuð getað sniðgengið eða litið 
niður á frá ykkar stalli í lífinu.

Þegar miklir erfiðleikar koma, 
verður trúin fyrir hendi til að sigrast 
vel á þeim, því hún vex ómeðvitað 
er þið tileinkið ykkur hina hreinu ást 
Krists með því að þjóna og fyrirgefa, 
líkt og frelsarinn hefði gert. Þið byggið 
trúargrunn með því að elska líkt og 
frelsarinn gerði og þjóna fyrir hann. 
Trú ykkar á hann leiðir til kærleiks-
verka sem munu vekja ykkur von.

Það er aldrei of seint að efla trúar-
grunn sinn. Það er alltaf tími til þess. 
Í trú á frelsarann getið þið iðrast og 
sárbeðið um fyrirgefningu. Sá er til 
sem þið getið fyrirgefið. Sá er til sem 
þið getið fært þakkir. Sá er til sem 
þið getið þjónað og uppörvað. Þið 
getið gert þetta hvar sem þið eruð 
og hversu einmana og yfirgefin sem 
ykkur finnst þið vera.

Ég get ekki lofað að mótlæti ykkar 
taki enda í þessu lífi. Ég get ekki 
fullvissað ykkur um að ykkur muni 
finnast raunir ykkar standa stutt yfir. 
Eitt af því sem fylgir raunum lífsins 
er að tíminn virðist hægja á sér og 
næstum stöðvast.

Það eru ástæður fyrir því. Að þekkja 

þær ástæður veitir kannski ekki mikla 
huggun, en þær geta aukið þolinmæði 
okkar. Slíkar ástæður eiga rætur í 
þessari einu staðreynd: Af fullkominni 
elsku til okkar þrá himneskur faðir  
og frelsarinn að við verðum hæf til  
að dvelja hjá þeim um eilífð sem fjöl-
skylda. Aðeins þeir sem laugaðir eru 
algjörlega hreinir með friðþægingu 
Jesú Krists geta gert það.

Móðir mín barðist við krabbamein 
í 10 ár. Meðferðir og skurðaðgerðir 
og loks sængurlega voru sumar af 
raunum hennar.

Ég man eftir þessum orðum föður 
míns við hennar síðasta andardrátt: 
„Lítil stúlka fer nú heim til að hvílast.“

Einn af þeim sem hélt ræðu við 
útför hennar var Spencer W. Kimball 
forseti. Ég minnist þess að hann sagði 
meðal annars í kveðjuorðum sínum 
eitthvað á þessa vegu: „Sum ykkar 
kunna að hugsa að Mildred hafði 
þjáðst svo mikið og lengi vegna þess 
að hún hafi gert eitthvað sem hafi 
valdið raunum hennar.“ Síðan sagði 
hann: „Nei, Guð vildi bara fága hana 
örlítið betur.“ Ég minnist þess að hafa 
þá hugsað: „Hvað ætli bíði mín, úr 
því að fága þurfti slíka afbragðs konu 
svo mikið?“

Ef við eigum trú á Jesú Krist, 
geta bæði erfiðu tímarnir sem þeir 
auðveldu verið okkur blessun. Við 
getum valið hið rétta með leiðsögn 
andans í öllum aðstæðum. Við höfum 

fagnaðarerindi Jesú Krists til að móta 
og leiða okkur, ef við veljum það. Við 
getum lifað í fullkominni von og friði, 
með spámenn sem opinbera okkur 
hvar við stöndum í áætlun hjálpræðis. 
Okkur þarf aldrei að finnast við vera 
ein eða ástlaus í þjónustu Drottins, 
því við erum það aldrei. Við getum 
fundið elsku Guðs. Frelsarinn hefur 
lofað englum, okkur til vinstri og 
hægri handar til að styðja okkur.10 Og 
hann efnir alltaf orð sín.

Ég ber vitni um að Guð, faðir-
inn, lifir og að ástkær sonur hans er 
frelsari okkar. Heilagur andi hefur 
staðfest sannleika á þessari ráðstefnu 
og mun gera það áfram er þið hlustið 
og leitið hans og síðar lærið boðskap 
lögmætra þjóna Drottins sem hér 
eru. Thomas S. Monson forseti er nú 
spámaður Drottins fyrir allan heiminn. 
Drottinn vakir yfir ykkur. Guð fað-
irinn lifir. Hans ástkæri sonur, Jesús 
Kristur, er frelsari okkar. Elska hans 
er óbrigðul. Um þetta vitna ég í nafni 
Jesú Krists, amen.
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