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Blessanir 
musterisins

Ég man ennþá þegar foreldrar mínir fóru með 
fjölskylduna okkar til musterisins í Sviss, sem var 
nýbúið að byggja og það fyrsta í Evrópu, til að 

verða eilíf fjölskylda. Þá var ég 16 ára gamall og yngstur 
fjögurra systkina. Við krupum saman við altarið svo við 
mættum innsiglast á jörðu með krafti prestdæmisins, 
með því dásamlega loforði að við gætum innsiglast um 
eilífð. Ég mun aldrei gleyma þessari stórfenglegu stund.

Sem dreng þótti mér mikið til koma að við skyldum 
hafa ferðast yfir landamæri til að verða innsigluð sem 
fjölskylda. Fyrir mig var þetta táknrænt um virkni 
starfsins í musterum, sem er yfir veraldleg landamæri 
hafið, við að færa öllum íbúum jarðar eilífar blessanir. 
Musteri Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu eru 
sannlega byggð öllu mannkyni til góða, burt séð frá 
þjóðerni, menningu og stjórnmálaskoðunum.

Musteri eru staðföst vitni þess að góðsemin muni 
sigra. George Q. Cannon forseti (1827–1901), fyrsti 
ráðgjafi í Æðsta forsætisráðinu, sagði eitt sinn: „Hver 
hornsteinn sem lagður er að musteri og hvert fullunnið 
musteri . . . dregur úr krafti Satans á jörðu og eykur kraft 
Guðs og guðleikans.“ 1

Þótt áhrif réttlætis aukist á jörðu með hverju must
eri, fá þeir að sjálfsögðu mestu blessanirnar sem sækja 
það heim. Þar hljótum við frekara ljós og þekkingu og 

gerum helga sáttmála, sem hjálpa okkur að ganga veg 
lærisveinsins, sé þeim fylgt. Í stuttu máli, þá kennir must
erið okkur um helgan tilgang lífsins og hjálpar okkur að 
ná réttum líkamlegum og andlegum áttum.

Hins vegar förum við ekki eingöngu í musterið fyrir 
okkur sjálf. Í hvert sinn sem við komum inn í þessar 
helgu byggingar tökum við þátt í heilögu og endur
leysandi starfi sáluhjálpar, sem er öllum börnum Guðs 
aðgengilegt fyrir friðþægingu hins eingetna sonar 
föðurins. Þessi óeigingjarna og heilaga þjónusta veitir 
okkur, sem dauðlegum verum, tækifæri til að taka þátt í 
hinu dýrðlega verki að verða frelsarar á Síonarfjalli.

Ég hvet alla þá sem af einhverjum ástæðum geta ekki 
sótt musterið heim að gera allt sem í ykkar valdi stendur 
til að öðlast gild musterismeðmæli. Musterismeðmælin 
eru táknræn fyrir hollustu okkar og staðfestu í þjónustu 
Drottns. Þau eru táknræn um elsku okkar til Drottins, 
því eins og Jesús kenndi: „Sá sem hefur boðorð mín og 
heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar 
mig, mun elskaður verða af föður mínum, og ég mun 
elska hann og birta honum sjálfan mig“ ( Jóh 14:21).

Bæn mín er sú, er þessar heilögu byggingar helgaðar 
Drottni fegra stöðugt umhverfi jarðar, að við munum 
gera okkar við að færa himinn nær jörðu, með því að 
vera verðug þess að hafa musterismeðmæli og nota 
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þau. Réttlætið mun vissulega aukast er við gerum það, 
ekki eingöngu í lífi okkar og á heimilum heldur einnig  
í samfélögum okkar og um allan heim.

Heimildir
 1. George Q. Cannon, in “The Logan Temple,” Millennial Star,  

12. nóv., 1877, 743.

Hvernig kenna á boðskapinn

flestir læra betur og muna lengur þegar framsetning 
ykkar inniheldur nýsigögn í stað þess að einungis sé 

kennt með orðum (sjá Teaching, No Greater Call [1999], 
182). Íhugið að sýna mynd af musteri meðan á lexíunni 
stendur. ræðið hvers vegna musteri eru uchtdorf 
forseta mikilvæg, eftir að hafa lesið boðskapinn. Bjóðið 
ungum börnum í fjölskyldunni að teikna mynd af 
fjölskyldu sinni við musterið.

Í Teaching, No Greater Call segir: „Hvetjið þá sem þið 
kennið til að setja sér eitt eða fleiri markmið sem geta 
hjálpað þeim að lifa eftir reglunni sem þið hafið kennt“ 
(159). Íhugið að lesa boðskap uchtdorfs forseta með 
fjölskyldunni og bjóða meðlimum fjölskyldunnar að 
skrifa á blað persónlegt markmið sem mun hjálpa þeim 
að vera verðug þess að hafa og nota musterismeðmæli.

Unglingar
Útsýni af hærri jörð
eftir Mindy raye Holmes

sem unglingur fékk ég mörg tækifæri til að láta 
skírast fyrir hina dánu í san Diego–musterinu í 

kaliforníu. Þótt það hafi ætíð verið góð upplifun, þá er 
ein ferð sem sker sig úr í huga mér.

Ég var 16 ára og litla systir mín, sem var ný orðin 12 ára, 
var að fara sína fyrstu ferð í musterið til að láta skírast fyrir 
hina dánu. Þar sem þetta var hennar fyrsta ferð, ákváðum 
við að ganga um utan við musterið eftir að við vorum búnar.

Öðru megin á musterislóðinni eru nokkrir útsýnis-
staðir svo við gengum þangað. Þar sem san Diego–
musterið er staðsett við fjölfarna hraðbraut, horfir 
maður í raun niður á hraðbrautina frá útsýnisstaðnum.

að standa á hærri jörð musterisins þennan dag veitti 
mér nýja sýn á lífið. Ég horfði niður á heiminn með sínum 
hraðskreiðu bílum, yfirfullum verslunarmiðstöðvum og 
vegaskiltum þöktum veggjakroti.

Það var þá sem þessi hugsun kom í huga minn: „Þig 
langar ekki að vera hluti af þessu, lífið snýst ekki um 
þetta.“ Mér hafði ætíð verið kennt að tilgangur lífsins 
væri að snúa að nýju til dvalar hjá himneskum föður og 
að líkjast honum. Ég vissi að ég hefði ekki þörf fyrir það 
sem heimsins er til að ná þeim tilgangi.

Ég snéri mér við og horfði á fallegt musterið, og ég 
var þakklát fyrir þekkinguna á fagnaðarerindinu og 
yfirsýnina sem það veitti mér. Ég vissi að mitt í hinum 
ótrausta heimi ringulreiðar hafði ég fundið hærri jörð 
til að standa á.

Ég lofaði himneskum föður mínum þennan dag við 
musterið, að ég myndi ætíð standa hans megin, en ekki 
þeim megin sem heimurinn er. Það skiptir engu hverju 
heimurinn hreytir í okkur, við getum yfirstigið það með 
því að halda sáttmálana sem við höfum gert og með því 
að standa á heilögum stöðum (sjá k&s 87:8).

börn
að fegra heiminn

 uchtdorf forseti sagði kraft guðs á jörðu aukast 
við byggingu musteris og heiminn verða fegurri. 

Litið myndirnar sem eru hér fyrir neðan. Eftirfarandi 
eru sumar þeirra fallegu blessana sem musterið færir 
fólki. sérhver þessara blessana getur orðið ykkar þegar 
þið lifið þannig að þið séuð verðug þess að fara einn 
daginn í musterið!

staður kærleika og fegurðar
skírn fyrir fólk sem skírðist ekki á jörðinni
Hjónaband sem getur varað að eilífu
Börn innsigluð foreldrum að eilífu
staður til að læra um himneskan föður og Jesú krist
Lifa verðug og hlýðin
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auka trú og persónulegt réttlæti
Lærið efnið og ræðið það við systurnar sem þið heimsækið, eins og við á. Nýtið 
spurningarnar ykkur til hjálpar við að styrkja systurnar og gera Líknarfélagið  
að virkum þætti í lífi ykkar.

Úr ritningunum: Jesaja 2:2–3;  
K&S 109:22–23; 110:8–10

Ábyrgð okkar að vera verðugar 
þess að þjóna í musterinu

 „sáttmálarnir sem við gerum, og 
tilheyrandi helgiathafnir sem 

við tökum á móti í musterinu, verða 
skilríki okkar til inngöngu í návist 
Guðs. Sáttmálar þessir lyfta okkur 
langt umfram eigin getu og víkka 
sjónarsviðið. Við gerum sáttmála 
til að sýna hollustu okkar við að 
byggja upp ríkið. Við verðum sátt
málslýður þegar við erum sett undir 
sáttmála Guðs. Allar fyrirheitnar 
blessanir verða okkar fyrir staðfestu 
okkar við þessa sáttmála. . . .

Hvað geta konur í kirkjunni gert 
til að hljóta blessanir musterisins?

Með spámanni sínum býður 
Drottinn þeim sem ekki hafa hlotið 
blessanir musterisins að gera hvaðeina 
nauðsynlegt til að hljóta þær. Hann 
býður þeim sem þegar hafa hlotið þes
sar blessanir að fara eins oft í musterið 
og mögulegt er, til að njóta að nýju 
upplifun þess og auka sýn og skilning 
á hinni eilífu áætlun. 

Við skulum vera verðugar muster
ismeðmæla. Við skulum fara í must
erið til að innsigla fjölskyldur okkar 
eilíflega. Við skulum fara í musterið 
eins oft og aðstæður okkar leyfa. 
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Við skulum veita skyldfólki okkar 
tækifæri til að taka á móti helgi
athöfnum upphafningar. Við skulum 
njóta hins andlega styrks og opin
berana sem við hljótum er við förum 
reglubundið í musterið. Við skulum 
vera trúfastar og gera og halda 
musterissáttmála til að hljóta fyllingu 
blessana friðþægingarinnar.“ 1

Silvia H. Allred, fyrsti ráðgjafi í 
aðalforsætisráði Líknarfélagsins.

Úr sögu okkar
Gordon B. Hinckley forseti 

(1910–2008) kenndi að Líknarfélagið 
hefði orðið til vegna þess að systur
nar þráðu að tilbiðja í musterum:

„Meðan á byggingu Kirtland must
erisins stóð voru konurnar beðnar að 
brjóta leirtauið sitt í smátt, svo setja 
mætti brotin út í pússningarefnið 
sem nota átti á veggi musterisins, til 
endurspeglunar ljósi sólar og tungls 
og fegrunar byggingarinnar.

Á þessum tíma, þegar lítið var 
um peninga en mikið um trú, gáfu 
verkamennirnir af styrk sínum og 
eigum til að byggja hús Drottins. 
Konurnar færðu þeim besta matinn 
sem þær gátu matreitt. Edward W. 
Tullidge sagði frá því að Joseph 
Smith hefði tekið eftir því þegar 
systurnar saumuðu fortjald musteris
ins og sagt: ,Jæja systur, þið eruð 

alltaf til staðar. Systurnar eru alltaf 
fyrstar til að láta til sín taka í öllum 
góðum verkum. María var fyrst að 
upprisunni og nú eru systurnar 
fyrstar til að vinna að innanhúss 
verkefnum musterisins.‘ . . .

Og svo var það aftur í Nauvoo, 
að nokkrar konur komu saman til 
að sauma skyrtur á verkamennina 
þegar verið var að byggja musterið. 
Það var við þessar aðstæður sem 20 
þeirra komu saman fimmtudaginn 
17. mars, 1842, í herbergi á efri hæð 
verslunar spámannsins.“ 2 Þannig 
byrjaði Líknarfélagið.

Heimildir
 1. Silvia H. Allred, „Helg musteri og helgir 

sáttmálar,“ Aðalráðstefna, okt. 2008,  
bls. 125–127.

 2. Gordon B. Hinckley, “Ambitious to Do 
Good,” Ensign, mars 1992, 2.
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Hvað getum við gert?
1. Hvaða stuðning get ég veitt 
systrunum við að búa sig undir 
og sækja musterið heim?

2. Hvernig get ég endurspeglað 
arfleifð systra fyrri tíma sem 
fórnuðu til að hljóta blessanir 
musterisins?

3. Hvernig get ég gert tilkall til 
blessana musterisins?

Nánari upplýsingar eru að finna á 
www.reliefsociety.lds.org.
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