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Þegar ég var ungur maður, þá þjónaði ég sem ráð-
gjafi viturs umdæmisforseta. Hann reyndi stöðugt 
að kenna mér. Ég minnist þess að hann ráðlagið 

mér: „Þegar þú hittir einhvern, komdu þá fram líkt og 
viðkomandi eigi í alvarlegum vanda og þú munt uppgötva 
að sú er einmitt raunin í öðru hverju tilviki.“ Á þeim tíma 
fannst mér hann svartsýnn. Núna, fimmtíu árum síðar, skil 
ég vel sýn hans á heiminn og lífið.

Við þurfum öll að takast á við erfiðleika – og stundum 
mjög mikla. Við vitum að Drottinn leyfir að við tökumst 
á við erfiðleika, til að hægt sé að fága okkur og fullkomna, 
svo við getum dvalið hjá honum að eilífu.

Í Liberty fangelsinu kenndi Drottin spámanninum 
Joseph Smith þá lexíu að umbun þess að standast þreng-
ingar sínar vel, gerði hann hæfari fyrir eilíft líf.

„Sonur minn, friður sé með sál þinni. Mótlæti þitt og 
þrengingar munu aðeins vara örskamma stund‒

Og ef þú stenst það vel, þá mun Guð upphefja þig í 
upphæðum. Þú munt fagna sigri yfir öllum óvinum þínum“ 
(K&S 121:7–8).

Svo margt dynur á okkur á heilli mannsævi að erfitt 
getur virst að standast vel. Þannig gæti staðan verið hjá 
fjölskyldu sem reiðir sig á uppskeru á þurrkatímum. Hún 
gæti hugsað sem svo: „Hversu lengi getum við þraukað“? 
Þannig gæti staðan verið hjá æskufólki sem reynir að 
standa gegn stöðugt hækkandi flóði óþverra og freistinga. 
Þannig gæti staðan verið hjá ungum mönnum sem reyna 

að afla sér menntunar til að framfleyta fjölskyldu sinni. 
Þannig gæti staðan verið hjá þeim sem ekki fær atvinnu 
eða hefur misst atvinnu af því að fyrirtæki hætta starfs-
semi. Þannig gæti staðan verið hjá þeim er missa heilsu og 
líkamsstyrk. Það gæti átt við um þá sjálfa eða ástvini þeirra, 
bæði unga sem aldna.

Kærleiksríkur Guð færir okkur ekki slíkar prófraunir 
aðeins til að sjá hvort við fáum staðist raunir, heldur fremur 
til að sjá hvort við fáum staðist þær vel og þroskumst af því.

Þegar öldungur Parley P. Pratt (1807–57) hafði nýlega 
verið kallaður í Tólfpostulasveitina, þá hlaut hann þessa 
kennslu frá Æðsta forsætisráðinu: „Þú hefur gengist undir 
málstað sem krefst allrar þinnar einbeitingar; . . . vertu fág-
að sverð. . . . Þú þarft að þola mikið erfiði, strit og skort til 
að verða fullkomlega fágaður. . . . Himneskur faðir krefst 
þess; akurinn er hans; og hann mun . . . hvetja þig . . . 
og uppörva.“ 1

Í Hebreabréfinu segir Páll frá ávinningi þess að standast 
vel: „Í bili virðist allur agi að vísu ekki vera gleðiefni, held-
ur hryggðar, en eftir á gefur hann þeim, er við hann hafa 
tamist, ávöxt friðar og réttlætis“ (Hebr 12:11).

Þrengingar okkar og þrautir gera okkur kleift að læra 
og vaxa og geta jafnvel komið til leiðar eðlislægum breyt-
ingum. Ef við getum komið til frelsarans í hörmungum 
okkar og erum þolgóð, þá er mögulegt að fága sál okkar.

Við þurfum því í fyrsta lagi að hafa í huga að biðja án 
afláts (sjá K&S 10:5; Alma 34:19–29).
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Í öðru lagi að keppa stöðugt að því að halda boðorðin 
– þrátt fyrir mótlætið, freistingarnar og áreitið umhverfis 
(sjá Mósía 4:30).

Í þriðja lagi er mikilvægt að þjóna Drottni (sjá K&S 4:2; 
20:31).

Í þjónustu meistarans tökum við að þekkja og elska 
hann. Við munum, ef við erum þolgóð í bæn og trúfastri 
þjónustu, taka að sjá hönd frelsarans og áhrif heilags anda 
í lífi okkar. Mörg okkar hafa um hríð innt af höndum slíka 
þjónustu og upplifað slíkt samneyti. Ef þið látið hugann 
reika til þess tíma, þá minnist þið þess að það umbreytti 
ykkur. Freistingar til slæmrar breytni virtust minnka. Þrá 
til góðrar breytni jókst. Þeir sem elskuðu ykkur og þekktu 
best, gætu hafa sagt: „Þú ert orðinn vingjarnlegri og þolin-
móðari. Svo virðist sem þú sért breytt manneskja.“

Þú varst ekki sama manneskjan. Þú hafðir umbreyst fyrir 
tilverknað friðþægingar Jesú Krists, því þú settir traust þitt 
á hann í þrengingum þínum.

Ég lofa ykkur því að Drottinn mun koma ykkur til hjálp-
ar í þrengingum ykkar, ef þið leitið hans og þjónið honum, 
og í því ferli mun sál ykkar fáguð. Ég hvet ykkur til að setja 
traust ykkar á hann í öllum ykkar þrengingum.

Ég veit að Guð faðirinn lifir og að hann heyrir og svarar 
öllum okkar bænum. Ég veit að sonur hans, Jesús Kristur, 
reiddi fram gjaldið fyrir allar syndir okkar og að hann þráir 
að við komum til hans. Ég veit að faðirinn og sonurinn 
vaka yfir okkur og hafa búið okkur leið til að standast vel 
og snúa aftur heim.

HEIMILDIR
1. Autobiography of Parley P. Pratt, ritst. af Parley P. Pratt yngri (1979), 120.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Öll höfum við áskoranir þar sem reynt er á trú okkar 
og vilja til að standast. Íhugið þarfir og áskoranir þeirra 
sem þið kennið. Áður en farið er í heimsókn, þá gætuð 
þið beðist fyrir til að vita betur hvernig best er að hjálpa 
þeim að standast vel. Þið getið íhugað að ræða bæði þær 
reglur og ritningargreinar sem Eyring forseti tilgreinir, þar 

á meðal bæn, þjónustu og að halda boðorðin. Þið getið 
líka miðlað eigin reynslu um hvernig þið hafið hlotið 
blessanir sem hafa hjálpað ykkur að standast vel.

ÆSKUFÓLK
Dauði vinkonu
Samantha Linton

Á fyrsta ári mínu í efri grunnskóla fékk vinkona mín 
heilablóðfall og lést næsta dag. Þótt ég væri með-

limur kirkjunnar, olli þetta mér erfiðleikum. Alla ævi 
hafði mér verið kennt að ég gæti snúið mér til himnesks 
föður og frelsarans með hvað sem væri, en ég hafði 
aldrei áður upplifað eitthvað álíka þessu.

Ég grét tímunum saman og leitaði einhvers – hvers 
sem var – sem gæti veitt mér frið. Kvöldið eftir að vin-
kona mín dó, tók ég Sálmabókina í hönd. Þegar ég fletti 
blaðsíðunum, þá koma ég að sálminum „Ó, Drottinn 
hjá mér dvel í nótt,“ (Sálm, nr. 53). Þriðja versið hafði 
einkum áhrif á mig:

Ó, ver hjá mér, halt vörð í nótt,
ég veikur og einn er.
Þín huggun virðist hulin mér,
ég hryggur leita’ að þér.
Ég sekur er, ó, send mér þrótt
og seg mér verði rótt.
Ó, frelsari minn fylg þú mér,
ég fel mig einum þér.

Þetta vers fyllti mig miklum friði. Mér var þarna 
ljóst að frelsarinn gat dvalið hjá mér þessa nótt og vissi 
nákvæmlega hvernig mér leið. Ég veit að kærleikur-
inn sem ég upplifði af þessum sálmi, blessaði mig ekki 
aðeins þessa nótt, heldur líka í mörgum öðrum raunum 
sem ég hef gengið í gegnum.
Höfundur býr í Utah, Bandaríkjunum.

Þið getið sótt sálminn „Ó, Drottinn hjá mér dvel í nótt“ 
hér: lds .org/ go/ 7176.
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„Jesús var í fullkomnum samhljóm 
við föðurinn með því að beygja 

bæði hold og anda undir vilja föð-
urins,“ kenndi öldungur D. Todd 
Christofferson, í Tólfpostulasveitinni.

„. . . Vissulega verðum við ekki 
eitt með Guði og Kristi nema dýpsta 
þrá okkar verði að gera þeirra vilja 
að okkar. Slík undirgefni verður ekki 
að veruleika á einum degi, heldur 
mun Drottinn kenna okkur það með 
heilögum anda, ef við erum fús til 
þess, þar til að því kemur að rétti-
lega megi segja að hann sé í okkur, 
líkt og faðirinn er í honum.“ 1

Linda K. Burton, aðalforseti Líkn-
arfélagsins, sagði frá því hvernig 
keppa má að slíkri einingu: „Að 
gera og halda sáttmála okkar, ber 
vott um skuldbindingu okkar um að 
líkjast frelsaranum. Hinu fullkomna 
viðhorfi er best lýst í nokkrum 
setningum í ástkærum sálmi: ‚Ég fer 
hvert sem vilt að ég fari. . . . Mitt tal 

Að þeir megi verða eitt

það skal vera sem vilt. Og verk mín 
þér stjórnast af.‘“ 2

Öldungur Christofferson áminnti 
okkur: „Þegar við reynum dag fyrir 
dag og viku fyrir viku að feta veg 
Krists, nær andi okkar smám saman 
yfirhöndinni, baráttunni hið innra 
tekur að linna og freistingar hætta 
að angra okkur.“ 3

Neill F. Marriott, annar ráðgjafi 
í aðalforsætisráði Stúlknafélagsins, 
bar vitni um blessanir þess að 
keppa að því að laga vilja okkar 
að vilja Guðs: „Ég hef spornað gegn 
þeirri mannlegu þrá að fara eigin 
leiðir, og hef síðan komist að því 
að mín viska er afar takmörkuð og 
ófullnægjandi og kemst ekki í hálf-
kvist við visku Jesú Krists. ‚[Í himn-
eskum föður] finnum við hamingju 
í þessu lífi og eilíft líf í því næsta.‘“ 4 
Við skulum í auðmýkt reyna að 
verða eitt með himneskum föður og 
syni hans, Jesú Kristi.

Fleiri ritningargreinar og 
upplýsingar
Jóh 17:20–21; Efe 4:13;  
Kenning og sáttmálar 38:27;  
reliefsociety .lds .org
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1. D. Todd Christofferson, „That They May  

Be One in Us,“ Liahona, nóv. 2002, 72, 73.
2 Linda K. Burton, „The Power, Joy, and Love 

of Covenant Keeping,“ Liahona,  
nóv. 2013, 111.

3. D. Todd Christofferson, „That They May  
Be One in Us,“ 71.

4. Neill F. Marriott, „Yielding Our Hearts to 
God,“ Liahona, nóv. 2015, 32.
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Kynnið ykkur efnið sem hér er í bænaranda og leitið innblásturs til að vita hverju  
best er að miðla. Hvernig getur skilningur á tilgangi Líknarfélagsins búið dætur Guðs 
undir blessanir eilífs lífs?

Til hugleiðingar
Hvernig getum við orðið líkari 
Guði með því að gera vilja hans?

Trú, fjölskylda, líkn


