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Í Grikklandi til forna kepptu menn í boðhlaupi sem 
kallað var lampadedromia.1 Í hlaupinu héldu menn 
á kyndli í hendinni og réttu hann áfram til næsta 

hlaupara, þar til síðasti liðsmaðurinn hljóp með hann 
yfir marklínuna.

Það lið sem hljóp hraðast fékk ekki verðlaunin – það 
lið sem fyrst náði marklínu með kyndilinn logandi fékk 
verðlaunin.

Í þessu felst góð lexía, sem spámenn fortíðar og nútíðar 
hafa kennt: Þótt mikilvægt sé að hefja keppnina, þá er enn 
mikilvægara að ljúka með kyndilinn logandi.

Salómon var sterkur í byrjun
Hinn mikli Salómon konungur er dæmi um ein-

hvern sem var sterkur í byrjun. Á unga aldri „elskaði 
[hann] Drottin, svo að hann hélt lög Davíðs föður síns 
(1 Kon 3:3). Guð hafði velþóknun á honum og sagði: 
„Bið mig þess, er þú vilt að ég veiti þér“  
(1 Kings 3:5).

Í stað þess að biðja um auðæfi eða langlífi, þá bað  
Salómon um „gaumgæfið hjarta til að stjórna þjóð [sinni] 
og til að greina gott frá illu“ (1 Kon 3:9).

Þetta gladdi Drottin svo mikið að hann blessaði Saló-
mon ekki aðeins með visku, heldur líka með ómældum 
auðæfum og langlífi.

Þótt Salómon hafi vissulega verið afar vitur og gert 
margt undursamlegt, þá var hann ekki sterkur að ferða-
lokum. Því miður var það svo síðar í lífinu að „Salómon 
gjörði það sem illt var í augum Guðs og sýndi ekki Drottni 
fullkomna hlýðni“ (1 Kon 11:6).

Ljúka okkar eigin keppni
Hversu oft höfum við ekki byrjað á einhverju án þess 

að ljúka því? Megrunarkúrum? Líkamsþjálfun? Daglegum 
ritningarlestri? Að verða betri lærisveinar Jesú Krists?

Hversu oft einsetjum við okkur að gera eitthvað í janúar, 
tökumst á við það af áhuga og kappsemi í nokkra daga, 
eða jafnvel vikur eða mánuði, aðeins til að komast að því 
í október, að eldmóður okkar er lítið meiri en askan ein?

Dag einn sá ég skemmtilega mynd af hundi liggjandi 
við hlið pappírsblaðs sem hann hafði rifið í tætlur. Á því 
stóð: „Vottorð um hlýðniþjálfun fyrir hunda.“

Stundum á þetta við um okkur.
Ásetningur okkar er góður, við byrjum sterk og viljum 

laða fram það besta í okkur sjálfum. Þegar á líður, fellur 
ásetningur okkar í gleymsku, fjarar út og verður að engu.

Það er í eðli mannsins að hrasa, falla og að vilja 
stundum hætta keppni. Við, sem lærisveinar Jesú Krists, 
höfðum þó ekki aðeins einsett okkur að hefja keppnina, 
heldur líka að ljúka henni – og ljúka henni með kyndilinn 
okkar logandi og bjartan. Frelsarinn lofaði lærisveinum 
sínum: „Sá sem staðfastur er allt til enda, mun hólpinn 
verða“ (Matt 24:13).

Ég umorða loforð frelsarans fyrir okkar tíma: Ef við 
höldum boðorð hans og ljúkum með kyndilinn okkar enn 
logandi, munum við hljóta eilíft líf, sem er æðst allra gjafa 
Guðs (sjá K&S 14:7; sjá einnig 2 Ne 31:20).

Ljósið sem aldrei slokknar
Ef við hrösum, föllum eða jafnvel gefumst upp, dregur 

stundum úr okkur kjarkinn og við teljum ljósið okkar 
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úrbrunnið og baráttan töpuð. Ég ber þó vitni um að ekkert 
fær slökkt á ljósi Krists. Það skín í gegnum niðamyrkrið 
og mun tendra hjörtu okkar að nýju, ef við aðeins snúum 
þeim að honum (sjá 1 Kon 8:58).

Hversu oft eða alvarlega sem við hrösum, þá logar ljós 
Krists ætíð skært. Jafnvel er við nálgumst hann í svartasta 
myrkrinu, mun ljós hans fylla okkar lífsins skugga og 
tendra sál okkar.

Þessi lærisveinskeppni er ekki spretthlaup, heldur 
langhlaup. Það skiptir litlu hve hratt við förum. Við getum 
í raun aðeins borið ósigur í keppninni með því að gefast 
algjörlega upp.

Svo framarlega sem við höldum áfram að rísa á fætur og 
komast nær frelsaranum, munum við sigra keppnina með 
okkar logandi bjarta kyndli.

Ljós kyndilsins er ekki okkar eða stafar af okkar. 
Það skín frá frelsara heimsins.
Það ljós mun aldrei dofna. Ljós hans lýsir upp myrkrið, 

græðir sár okkar og ljómar jafnvel í dýpstu sorg og algjöru 
myrkri.

Það ljós er utan okkar skilnings. 
Megi hvert okkar feta veg okkar á enda. Með hjálp frels-

ara okkar og lausnara, Jesú Krists, munum við fagna að 
leiðarlokum með kyndilinn okkar enn logandi.

HEIMILDIR
1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), „Lampadedromia,“ 

www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausanias segir frá annarskonar kindil
keppni, þar sem keppendur, hugsanlega einn frá hverjum ættflokki, létu 
kyndilinn ekki af hendi. Líkt og í lampadedromia, þá sigraði sá sem var 
fyrstur til að komast í mark með kyndilinn logandi.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN
Íhugið að hvetja þau sem þið kennið til að hugleiða 

hvar þau eru stödd í sinni „lífsins keppni.“ Er loginn 
bjartur af kyndli þeirra? Þið getið lesið þessa setn-
ingu sem segir: „[Ljós Krists] lýsir upp myrkrið, græðir 
sár okkar og ljómar jafnvel í dýpstu sorg og algjöru 
myrkri.“ Íhugið síðan að ræða við þá sem þið kennið 
um hvernig ljós Krists hefur haft áhrif á líf þeirra áður 
og hvernig það hefur áhrif á þau núna.

ÆSKUFÓLK
Setjið eldsneyti á kyndilinn ykkar:  
30 daga áskorun

Hin önnum kafna æska í kirkjunni getur auðveld-
lega festst í viðjum vanans, einkum hvað varðar 

hið andlega. Við lesum ritningarnar okkar, biðjum og 
tilbiðjum næstum alla daga, endurtekið á sama hátt, 

og furðum okkur síðan á því hvers vegna við séum í 
andlegri lægð. 

Ein besta leiðin til að halda kyndli okkar logandi og 
björtum er að tryggja að við eigum innihaldsríkar and- 
legar upplifanir. Það er þó auðveldara sagt en gert, og 
því eru hér nokkrar ábendingar til að auðveldar ykkur 
að taka andlegum framförum: Hugsið um trúarlega 
breytni sem þið hafið ekki gert áður (eða næstum aldrei)  
og einsetjið ykkur að gera hana dag hvern í mánuð. 
Þið getið byrjað hægt, því þið munuð komast að því að 
auðveldara er að gera litlar breytingar að varanlegum. 
Að gera eitthvað sem er utan okkar andlega þæginda-
ramma, getur krafist aukinnar trúar og áreynslu af 
okkar hálfu, en þegar við gerum það, löðum við heil-
agan anda að okkur og sýnum sterkari trú á himneskan 
föður og þrá til að komast nær honum. Hér eru nokkrar 
ábendingar sem byrja má á:
•  Setjið ykkur markmið um að biðjast fyrir kvölds og 

morgna. Reynið að biðjast fyrir upphátt.
•  Vaknið 15 mínútum fyrr og lesið ritningarnar áður en 

þið farið í skólann.
•  Lesið ræður síðustu aðalráðstefnu.
•  Póstið ritningarvers úr Mormónsbók í samfélagsmiðla.
•  Hlustið á sálma eða kirkjutónlist í stað ykkar hefð-

bundnu tónlistar.

BÖRN
Gerðu kyndilinn þinn bjartari

Fyrir löngu í Grikklandi var keppt í hlaupi þar sem 
hlauparar héldu á logandi kyndli. Sá sem gat lokið 

hlaupinu með kyndilinn enn logandi varð sigurveg-
arinn. Uchtdorf forseti segir lífið vera líkt og keppni. 
Kyndillinn okkar er ljós Krists. Þegar við reynum að 
líkjast Jesú Kristi, þá logar kyndillinn okkar bjartar.

Hvað getið þið gert til að líkjast Jesú og láta kyndil-
inn ykkar loga bjartar? Veljið úr eftirfarandi lista:

Brosið til einhvers eða segið hæ við einhvern sem virðist 
einmana.

Verið reið út í einhvern.
Hirðið vel líkama ykkar.
Gerið gys að bróður ykkar eða systur.
Hlýðið spámanninum.
Gefist upp þegar ykkur verður á.
Hjálpið einhverjum.
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Þetta er hluti boðskapar heimsókn-
arkennslu sem fjallar um eiginleika 
frelsarans.

Leiðarvísir að ritningunum skil-
greinir kærleikann þannig: 

„Æðsta, göfugasta, sterkasta tegund 
ástar“ (“Kærleikur„). Hann er hin 
hreina ást Krists. Þegar við lærum 
um Jesú Krist og reynum að líkjast 
honum, tökum við að skynja hina 
hreinu ást hans og finnum löngun 
til að elska og þjóna öðrum líkt 
og hann gerði. Thomas S. Monson 
forseti sagði: „Kærleikur er að sýna 
þeim þolinmæði sem hefur brugð-
ist okkur. Hann er að sporna gegn 
þeirri tilhneigingu að móðgast auð-
veldlega. Hann er að sætta sig við 
veikleika og ófullkomleika. Hann 
er að sætta sig við fólk eins og það 
er í raun. Hann er að horfa framhjá 
líkamlegri ásýnd og á eiginleika sem 
tímans tönn vinnur ekki á. Hann er 
að sporna gegn þeirri tilhneigingu 
að draga aðra í dilka.“ 1

Í Mormónsbók lærum við þennan 
undursamlega sannleika: „Biðjið 
þess vegna til föðurins, ástkæru 
bræður mínir, af öllum hjartans 

Guðlegir eiginleikar Jesú Krists: 
Fullur kærleika og elsku

mætti, að þér megið fyllast þessari 
elsku, sem hann hefur gefið öllum 
sönnum fylgjendum sonar síns, 
Jesú Krists; að þér megið verða 
synir Guðs; að þegar hann birtist, 
þá verðum vér honum líkir, því að 
vér munum sjá hann eins og hann 
er; að vér megum eiga þessa von; 
að vér megum verða hreinir eins 
og hann er hreinn“ (Moró 7:48).

Viðbótarritningagreinar
Jóh 13:34–35; 1 Kor 13:1–13;  
1 Ne 11:21–23; Eter 12:33–34

Úr sögu okkar
„Systir nokkur, sem nýlega hafði 

orðið ekkja, var þakklát heimsókn-
arkennurum sem syrgðu með henni 
og hughreystu hana. Hún skrifaði: 
‚Ég hafði mikla þörf fyrir að tala við 
einhvern sem léði mér eyra. . . . Þær 
hlustuðu. Þær hughreystu mig. Þær 
tárfelldu með mér. . . . [Þær] hjálp-
uðu mér að takast á við þá djúpu 
örvæntingu og sorg sem ég upplifði 
af einmanaleika fyrstu mánuðina.‘

„Önnur kona greindi frá til-
finningum sínum er hún upplifði 

sannan kærleika frá heimsóknar-
kennara: ‚Ég fann að ég var ekki 
aðeins gátmerki á nafnalista. Ég 
vissi að hún lét sér annt um mig‘“ 2

Líkt og þessar systur, þá geta 
margir Síðari daga heilagir víða 
um heim staðfest sannleika 
þessara orða Boyds K. Packer 
(1924- 2015), forseta Tólfpost-
ulasveitarinnar: „Hve hughreyst-
andi það er að vita að hvert sem 
[fjölskylda] fer, þá tekur kirkju- 
fjölskyldan á móti henni. Allt 
frá þeirra fyrsta degi, mun hann 
tilheyra prestdæmissveit og hún 
Líknarfélaginu.“ 3

HEIMILDIR
1. Thomas S. Monson, „Charity Never Faileth,“ 

Liahona, nóv. 2010, 124.
2. Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 
119 120.

3. Daughters in My Kingdom, 87.
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Til hugleiðingar

Hvernig er Kristur okkar fullkomna 
fordæmi um kærleika og elsku?

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

Trú, fjölskylda, líkn


