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Líkt og margir aðrir, þá hef ég oft verið innblásinn 
af fallegum listaverkum og tónlist. Eitt slíkt tilfelli 
var þegar ég stóð fyrir frammi fyrir fallegu málverki 

eftir danska listmálarann Frans Schwarz, sem nefnt  
er Þjáningar í garðinum.1

Þetta ljúfsára og fallega málverk sýnir frelsarann krjúpa í 
Getsemanegarðinum. Engill stendur við hlið hans þar sem 
hann biðst fyrir, vefur hann blíðum örmum, hughreystir 
hann og veitir honum guðlega liðveislu og styrk. 

Ólýsanlegar tilfinningar þakklætis og trega fylla hjarta 
mitt, því lengur sem ég ígrunda þetta málverk. Ég fékk 
skynjað í örlitlum mæli hvernig sú upplifun hlýtur að hafa 
verið að vera í návist frelsarans, er hann hóf að takast á við 
hið mikla og stórbrotna verk jarðlífsins, með því að taka á 
sig syndir heimsins. Ég undrast hina óendanlegu elsku og 
samúð föðurins til barna sinna. Ég fyllist innilegu þakklæti 
fyrir það sem hinn syndlausi sonur gerði fyrir allt mannkyn 
og mig persónulega.

Fórn sonar Guðs
Á hverju ári á þessum tíma, minnumst við friðþægingar 

Jesú Krists í þágu alls mannkyns og ígrundum hana.
Það sem frelsarinn gerði frá Getsemane til Golgata í 

okkar þágu er meira en ég fæ skilið. Hann tók á sig synda-
byrði okkar og reiddi af höndum hið eilífa og bindandi 
lausnargjald, ekki aðeins fyrir brot Adams, heldur líka fyrir 
syndir og misgjörðir þeirra milljarða sálna sem hafa lifað. 
Í þessari eilífu og helgu fórn var það svo að „sjálfur Guð, 

æðstur allra, skalf af sársauka og blóð draup úr hverri 
svitaholu, og þjáðist bæði á líkama og í anda“ (K&S 19:18).

Hann þjáðist fyrir mig.
Hann þjáðist fyrir þig.
Sál mín fyllist innilegu þakklæti þegar ég íhuga helga 

merkingu þessarar fórnar. Ég fyllist auðmýkt yfir að vita 
að allir þeir sem taka á móti þessari gjöf og gefa honum 
hjarta sitt, geta hlotið fyrirgefningu og hreinsast af syndum 
sínum, hversu miklar sem þær eru eða erfiðar að bera.

Við getum orðið flekklaus og hrein að nýju. Við getum 
hlotið endurlausn fyrir hina eilífu fórn okkar ástkæra 
frelsara.

Hver mun hughreysta okkur?
Þótt hvert okkar þurfi aldrei að upplifa sárustu þjáningar 

frelsarans, þá eigum við öll okkar myrku og beisku stundir 
– þegar sorg okkar og harmur virðast meiri en við fáum 
borið. Þær stundir koma þegar syndabyrðin og sektar-
kenndin hvíla þungt og vægðarlaust á okkur.

Ef við snúum hjörtum okkar til Drottins á þeim 
stundum, mun hann vissulega vita og skilja. Hann, sem 
þjáðist svo fúslega í garðinum og á krossinum, mun ekki 
skilja okkur eftir munaðarlaus. Hann mun styrkja, hvetja 
og blessa okkur. Hann mun umvefja okkur sínum blíðu 
örmum.

Hann mun vera okkur meira en engill.
Hann mun færa okkur þráða hughreystingu, lækningu, 

von og fyrirgefningu.
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Umvafin  
hans blíðu örmum

Dieter F. Uchtdorf forseti
annar ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu
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Vegna þess að hann er frelsari okkar.
Bjargvættur okkar.
Okkar miskunnsami frelsari og heilagur Guð.

HEIMILDIR
1. Presturinn sem talaði við útför Frans Schwarz, sagði: „List hans var 

gædd guðleika og var fremri margri prédikun“ (Emmilie Buchanan- 
Whitlock, „History of Artists’ Lives Gives Greater Context for Exhibit,“ 
Deseret News, 29. sept. 2013, deseretnews.com).

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Leitið leiðsagnar andans áður en þið kennið, til að 
auðvelda ykkur að skilja sérstakar þarfir þeirra sem 
þið kennið. Þegar þið miðlið efni þessa boðskapar 
Uchtdorfs forseta, berið þá vitni um frelsarann og 
endurleysandi fórn hans. Íhugið að spyrja þau sem þið 
kennið hvaða þýðingu friðþægingin hafi fyrir þau og 
hvernig þau hafi upplifað hughreystingu Drottins á 
þeirra „myrku og beisku stundum.“

ÆSKUFÓLK
Sigur með Jesú Kristi
Ónafngreint

Ég glímdi við ofát. Stöðugt og síendurtekið ofát fyllti 
mig mikilli sektarkennd og vonbrigðum. Ég varð afar 

vanmáttugur er ég reyndi að sigrast á þessum vanda.
Um langan tíma horfði ég fram hjá þeirri staðreynd 

að friðþæging lausnarans frelsar okkur ekki aðeins, 
heldur endurleysir hún okkur líka og fullkomnar,  

og það átti líka við um mína ófullkomnun og augljósan  
ávana ofáts.

Ég ákvað að gefa mig frelsaranum á hönd. Ég baðst 
fyrir. Ég játaði einlæglega veikleika minn og þörf mína 
fyrir náð og bað loks himneskan föður um að blessa mig 
með sinni guðlegu hjálp á komanda degi. Um kvöldið 
fann ég fullvissu frá kærleiksríkum föður, að hann þráði 
innilega að koma einum syni sínum til hjálpar, og óum-
deilanlegan kraft til að uppfylla vilja hans.

Frá þessari stundu var matarþörfin ekki lengur jafn 
mikil og hún hafði áður verið. Ég veit að Jesús Kristur 
er ástæða árangurs míns. Mér lærist, líkt og Páli: „Allt 
megna ég fyrir hjálp hans, sem mig styrkan gjörir“  
(Fil 4:13). Ég reyni líka að muna ætíð eftir þessum 
orðum Páls: „Guði séu þakkir, sem gefur oss sigurinn 
fyrir Drottin vorn Jesú Krist!“ (1 Kor 15:57).

BÖRN
Frelsarinn mun hughreysta þig

Biðjið fjölskyldumeðlim eða vin um að segja frá því 
þegar hann eða hún upplifði hughreystingu frelsar-

ans. Rifjið upp hvenær frelsarinn hughreysti ykkur. Þið 
getið teiknað mynd af þeirri reynslu og sett hana ofan 
við rúmið ykkar, til að minna ykkur á að Jesús Kristur er 
ætíð til reiðu til að hughreysta ykkur.
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Þetta er hluti boðskapar heimsókn-
arkennslu sem fjallar um eiginleika 
frelsarans.

Oft er þolinmæði talin eigin-
leiki hæglætis og hlutleysis 

en Dieter F. Uchtdorf forseti, annar 
ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu, 
sagði: „Þolinmæði er hvorki hlutlaus 
afsögn né aðgerðarleysi vegna ótta. 
Þolinmæði er að sýna biðlund og 
þrautseigju. Hún er að gefa ekki 
eitthvað upp á bátinn, . . . jafnvel 
þótt ekki örli á því að hjartans þrár 
okkar uppfyllist. Þolinmæði er ekki 
bara að standast, heldur að standast 
vel!

Í fortilveru okkar gerði himn-
eskur faðir áætlun fyrir okkur – 
andabörn sín – og við hrópuðum af 
gleði yfir því að fá að koma til jarðar 
(sjá Job 38:7). Þegar við veljum 
að beygja okkur undir vilja hans í 
jarðlífi okkar, mun hann gera okkur 
að „verkfæri í höndum [sínum], til 
hjálpræðis margri sál“ (Alma 17:11).

Uchtdorf forseti sagði líka: 
„Þolinmæði er að sætta sig við hið 
óbreytanlega og takast á við það af 
hugrekki, sæmd og trú. Við gerum 

Eiginleikar Jesú Krists:  
Langlyndi og þolinmæði

það með því að vera ‚[reiðubúnar] 
að axla allt, sem Drottni þóknast 
á [okkur] að leggja, á sama hátt 
og barn, sem beygir sig fyrir föður 
sínum‘ [Mósía 3:19]. Þolinmæði er  
í raun að vera ‚fastur fyrir og stöð-
ugur og óhagganlegur við að halda 
boðorð Drottins,‘ [1 Ne 2:10] hverja 
stund dagsins, jafnvel þótt erfitt sé 
að gera það.“ 1

Viðbótarritningagreinar
Sálm 40:1; Gal 5:22–23; 2 Pét 1:6; 
Alma 17:11

Úr ritningunum
Ritningin segir að í jarðlífinu 

beri okkur að „[vera þolinmóðar] í 
þeim mörgu þrengingum, sem [við 
munum] þola.“ Guð gefur okkur þá 
þetta hughreystandi loforð: „Umber 
þær, því að tak eftir, ég er með þér 
allt til æviloka þinna.“ (K&S 24:8).

Eftirfarandi saga í Biblíunni er 
dæmi um þolinmæði og trú:

„Kona, sem hafði haft blóðlát í 
tólf ár . . . snart fald klæða [Krists], 
og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát 
hennar.

En Jesús sagði: ‚Einhver snart 
mig, því að ég fann, að kraftur  
fór út frá mér.‘

En er konan sá, að hún fékk 
eigi dulist, kom hún skjálfandi, 
féll til fóta honum og skýrði frá 
því í áheyrn alls lýðsins, hvers 
vegna hún snart hann, og hvernig 
hún hafði jafnskjótt læknast.

Hann sagði þá við hana: ‚Dóttir, 
trú þín hefur bjargað þér. Far þú  
í friði‘ (Lúk 8:43–48).

Við getum fundið blessun og 
hughreystingu, líkt og hún gerði, 
þegar við komum til Jesú Krists 
– hvers friðþæging megnar að 
lækna okkur.
HEIMILDIR
1. Dieter F. Uchtdorf, „Continue in Patience,“ 

Liahona, maí 2010, 57, 59.
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Til hugleiðingar

Hvernig var konunni í Lúkas 8 
umbunað fyrir trú sína á Jesú Krist 
og að hafa sýnt þolinmæði öll  
þessi ár?

Kynnið ykkur efnið sem hér er í bænaranda og leitið að því sem miðla á. Hvernig getur 
skilningur á lífi og starfi frelsarans aukið trú ykkar á hann og blessað þær sem þið vakið 
yfir með heimsóknarkennslu? Frekari upplýsingar má finna á reliefsociety.lds.org.

Trú, fjölskylda, líkn


