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Blessanir  
musterisins

Musterið gefur okkur tilgang með lífinu. Það veitir sál okkar frið — ekki frið  
að hætti manna, heldur frið sem sonur Guðs gaf fyrirheit um með  

þessum orðum: „Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður.“

Í musterinu finnum við nálægð við Drottin.
Ég held að ég upplifi mig hvergi hér í heimi nær 

Drottni en í einu af hans helgu musterum. Ég umorða 
ljóð nokkurt:

Hve fjarri er himinninn?
Ekki svo fjarri.
Í musterum Guðs,
einmitt þar sem við erum.

Drottinn 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

Ég segi við þegna Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga 
heilögu: Musterið er helgasti staður jarðar. Það er hús 
Drottins og rétt eins og áritunin segir utan á musterinu, 
þá er musterið „helgað Drottni.“

Musterið lyftir og upphefur okkur.
Hin dýrmæta áætlun Guðs er kennd í musterinu. Þar 

eru gerðir eilífir sáttmálar. Musterið lyftir og upphefur 
okkur, er sem ljósviti, sjáanlegur öllum, og vísar okkur á 
himneska dýrð. Það er hús Guðs. Allt sem gert er innan 
veggja musterisins er upplyftandi og göfgandi.

Musterið er fyrir fjölskyldur, einn dýrmætasti 
fjársjóðurinn sem við höfum í jarðlífinu. Drottinn hefur 
verið afar afdráttarlaus í máli til okkar feðra, og kveðið á 
um að skylda okkar sé að elska eiginkonu okkar, af öllu 
hjarta, og sjá henni og börnum okkar farborða. Hann 
hefur sagt að mikilvægasta verkið sem við foreldrar 
getum unnið, verði gert á heimili okkar og að heimili 
okkar geti verið himnesk, einkum ef hjónaband okkar 
er innsiglað í húsi Guðs.

Hinn látni öldungur Matthew Cowley, sem var 
meðlimur í sveit postulanna tólf, sagði eitt sinn frá því 
þegar hann sem afi fór hönd í hönd með unga barna
dóttur sína í afmælisferð — ekki í dýragarðinn eða 
kvikmyndahús, heldur á lóð musterisins. Með leyfi 
umsjónarmanns lóðarinnar, gengu þau tvö að hinum 
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stóru dyrum musterisins. Hann bað hana að setja hönd 
sína á massífan vegginn og síðan á gríðarstóra hurðina. 
Hann sagði síðan ljúflega við hana: „Minnstu þess að í 
dag hefur þú snert musterið. Dag einn muntu fara inn í 
það.“ Gjöf hans til litlu hnátunnar var ekki sælgæti eða 
ís, heldur mun þýðingarmeiri og varanlegri — þakklæti 
fyrir hús Drottins. Hún hafði snert musterið og musterið 
hafði snert við henni.

Musterið veitir sál okkar frið.
Þegar við snertum og elskum musterið, mun líf okkar 

endurspegla trú okkar. Þegar við förum í hið helga hús, 
og minnumst sáttmálanna sem við gerðum þar, munum 
við standast hverja raun og freistingu. Musterið gefur 
okkur tilgang með lífinu. Það veitir sál okkar frið — 
ekki frið að hætti manna, heldur frið sem sonur Guðs 
gaf fyrirheit um með þessum orðum: „Frið læt ég yður 
eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og 
heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist.“  2

Sterk trú er meðal Síðari daga heilagra. Drottinn gefur 
okkur kost á að sjá, ef við höldum boðorð hans, ef við 
fylgjum veginum sem Jesús frá Nasaret markaði, ef við 
elskum Drottin af öllu hjarta okkar, huga, mætti og styrk 
og náunga okkar eins og sjálf okkur. 3

Ég hef trú á orðskviðinum: „Treystu Drottni af öllu 
hjarta, en reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit. Mundu til 
hans á öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stigu 
þína slétta.“ 4

Þannig hefur það ávallt verið; og mun ætíð verða. Ef 
við gerum skyldu okkar og treystum Drottni, munum 
við fylla musteri hans, og ekki aðeins framkvæma 
helgiathafnir fyrir okkur sjálf, heldur einnig njóta 
þeirra forréttinda að framkvæma þær fyrir aðra. Við 
munum krjúpa við hið helga altari sem staðgenglar í 
innsiglun um sem sameina eiginmenn og eiginkonur og 
börn um alla eilífð. Verðugir piltar og stúlkur, allt niður 
í 12 ára aldur, geta verið staðgenglar fyrir þá sem látist 
hafa án blessana skírnar. Það væri þrá himnesks föður 
fyrir mig og ykkur.

Kraftaverk sem gerðist
Fyrir mörgum árum var auðmjúkur og trúfast ur 

patríarki, bróðir Percy K. Fetzer, beðinn að veita 
kirkjumeðlim handan járntjaldsins patríarkablessun.

Bróðir Fetzer fór til Póllands á þessum myrku tímum. 

Landamærin voru lokuð og engum var leyft að fara þar 
yfir. Bróðir Fetzer átti fund með þýskum heilögum sem 
höfðu lokast inni þegar landamærunum var breytt eftir 
Síðari heimsstyrjöldina og landsvæðið sem þau dvöldu  
á varð hluti af Póllandi.

Leiðtogi okkar meðal allra þessara þýsku heilagra 
var bróðir Eric P. Konietz, sem þar átti heima, ásamt 
eiginkonu og börnum. Bróðir Fetzer veitti bróður og 
systur Konietz og eldri börnum þeirra patríarkablessanir.

Þegar bróðir Fetzer sneri aftur til Bandaríkjanna 
hringdi hann í mig og spurði hvort hann mætti heim
sækja mig. Þegar hann hafði fengið sér sæti í skrifstof
unni minn, tók hann að tárfella. Hann sagði: „Bróðir 
Monson, þegar ég lagði hendur á höfuð meðlima 
Konietzfjölskyldunnar, gaf ég fyrirheit sem getur 
ekki uppfyllst. Ég lofaði bróður og systur Konietz að 
þeim yrði gert kleift að snúa að nýju til heimabyggðar 
sinn ar í Þýskalandi, að þeim yrði ekki haldið í ánauð 
vegna geðþótta ákvarðana sigurþjóða, og að þau yrðu 
innsigluð sem fjölskylda í húsi Drottins. Ég hét því að 
sonur þeirra mundi fara í trúboð og dóttur þeirra að 
hún mundi gifta sig í helgu musteri Guðs. Ég og þú 
vitum að vegna þess að landamærin eru lokið, mun 
þeim ekki hlotnast að sjá þessar blessanir verða að  
veruleika. Hvað hef ég gert?“

Ég sagði: „Bróðir Fetzer, ég þekki þig nógu vel til að 
vita að þú hefur aðeins gert það sem himneskur faðir 
hefði viljað að þú gerðir.“ Við krupum tveir saman við 
skrifborðið mitt og úthelltum hjarta okkar til himnesks 
föður, og sögðum að trúfastri fjölskyldu hefði verið 
gefið loforð um musteri Guðs og aðrar blessanir sem 
ekki stæðu þeim til boða nú. Aðeins hann gæti komið  
til leiðar kraftaverkinu sem á þurfti að halda.

Kraftaverkið gerðist. Samningur var gerður milli 
leiðtoga pólsku ríkisstjórnarinnar og leiðtoga þýska 
sambandslýðveldisins, sem kvað á um að þýskir þegnar 
sem lokast hefðu inni á því svæði gætu flutt til Vestur
Þýskalands. Bróðir og systir Konietz og börn þeirra 
fluttu til VesturÞýskalands, og bróðir Konietz varð 
biskup í deildinni þar sem þau bjuggu.

Öll Konietzfjölskyldan fór í hið heilaga musteri í 
Sviss. Og hver var svo forseti musterisins sem bauð þau 
velkomin opnum örmum klæddur í hvítt? Enginn annar 
er Percy Fetzer — patríarkinn sem veitti þeim fyrirheitið. 
Þarna, sem forseti Bernar musterisins í Sviss, bauð hann 
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þau velkomin í hús Drottins, til uppfyllingar þess fyrir
heits, og innsiglaði eiginmanninn og eiginkonuna og 
börnin foreldrum sínum.

Dóttirin unga gifti sig svo í húsi Drottins þegar fram 
liðu stundir. Sonurinn ungi hlaut köllunina og lauk 
trúboði sínu.

„Við sjáumst í musterinu!“
Hjá sumum okkar er ferð í musterið aðeins nokk

rar húsaraðir. Hjá öðrum er hafsjór á milli og margir 
kílómetrar að fara áður en við komumst í hið helga 
musteri Guðs. 

Fyrir nokkrum árum, áður en byggingu musterisins 
í SuðurAfríku lauk, sótti ég umdæmisráðstefnu á þeim 
stað sem var Salisbury, Ródesía, og ræddi við umdæmis
forsetann, Reginald J. Nield. Hann og eiginkona hans og 
yndislegar dætur þeirra hittu mig er ég gekk inn í kapell
una. Þau greindu mér frá því að þau hefðu sparað við  
sig og búið sig undir að geta farið til musteris Drottins.  
En musterið var svo langt í burtu.

Þegar samkomunni lauk spurðu hinar dásamlegu 
fjórar dætur hans um musterið: „Hvernig er musterið? 
Við höfum bara séð það á mynd. Hvernig mun okkur 
líða þegar við förum í musterið? Hvað verður okkur 
minnistæðast?“ Í um eina klukkustund gafst mér færi  

á að ræða við fjórar stúlkur um hús Drottins. Þegar  
ég hélt af stað til flugvallarins veifuðu þær mér og sú  
yngsta sagði: „Við sjáumst í musterinu!“

Einu ári síðar naut ég þess að heilsa upp á Nield
fjölskylduna í Salt Lakemusterinu. Í friðsömu innsiglun
arherbergi naut ég þeirra forréttinda að sameina  
bróður og systur Nield um tíma og eilífð. Dyrunum  
var síðan lokið upp og hinar fallegu dætur, sem hver 
var óaðfinnanlega íklædd hvítu, komu inn í herbergið. 
Þær föðmuðu móður sína og síðan föður sinn. Tár voru 
í augum og þakklæti í hjarta. Við vorum himni nærri. 
Vissulega gat hvert þeirra sagt: „Nú erum við fjölskylda 
að eilífu.“

Slíkar undursamlegar blessanir bíða þeirra sem fara 
í musterið. Megi sérhvert okkar lifa verðuglega, með 
hreinar hendur og flekklaust hjarta, svo musterið hafi 
áhrif á líf okkar og fjölskyldu.

Hve fjarri er himinninn? Ég ber vitni um að í hinum 
heilögu musterum er hann alls ekki fjarri — því á 
þessum helgu stöðum mætast himinn og jörð og himn
eskur faðir veitir börnum sínum æðstu blessanir sínar.

Heimildir
 1. Matt 6:19–21.
 2. Jóh 14:27.
 3. Sjá Matt 22:37–39.
 4. Okv 3:5–6.
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Hið heilaga musteri
Í musterunum geta verðugir kirkjuþegnar tekið þátt í hinum háleitustu 

endurlausnarathöfnum sem opinberaðar hafa verið mannkyni. 

Í musterunum getum við tekið þátt í hinum 
háleitustu helgiathöfnum upphafningar og 
endurlausnar.

Löngun til musterisfarar vaknar af mörgum ástæðum. 
Sjálft útlit musterisins gefur til kynna djúpan, andlegan 
tilgang þess. Sá andlegi tilgangur er þó enn greinilegri 
innan veggja þess. Yfir dyrum musterisins er þessi 
lofgjörð: „Helgað Drottni.“ Þegar við göngum inn í vígt 
musteri erum við í húsi Drottins.

Í musterunum geta verðugir kirkjuþegnar tekið þátt 
í hinum háleitustu endurlausnarathöfnum sem opin
beraðar hafa verið mannkyni. Þar getum við, hvert 
og eitt, fengið laugun, smurningu, leiðsögn, musteris
gjöf og innsiglun með heilagri athöfn. Og eftir að við 
höfum sjálf hlotið þessar blessanir, getum við meðtekið 
þær fyrir þá sem dáið hafa án þess að hafa gefist 
þetta tækifæri. Í musterunum eru þessar helgiathafnir 
framkvæmdar jafnt fyrir lifendur og látna.

Helgiathafnir musterisins eru einfaldar,  
fagrar og heilagar

Vandlegur lestur á ritningunum sýnir, að Drottinn 
hefur ekki sagt öllum allt. Nokkur ákveðin skilyrði voru 
forsenda þess að meðtaka heilaga fræðslu. Helgiathafnir 
musterisins eru í þeim flokki.

Við ræðum ekki helgiathafnir musterisins utan must
eranna. Það var þó aldrei ætlunin að vitneskjan um 
þessar musterisathafnir takmarkaðist við fáeina útvalda, 
sem bæri sú skylda að tryggja, að aðrir væru ófróðir um 
þær. Þessu er í raun algerlega öfugt farið. Af miklum 
krafti hvetjum við hverja sál að reynast verðug must
erisins og búa sig undir það. Þeir sem í musterin hafa 
farið hafa lært þetta: Einhvern tíma mun hver lifandi  
sál og hver sál sem lifað hefur fá tækifæri til að heyra 
fagnaðarerindið, og taka á móti eða hafna því sem  
musterið hefur fram að færa. Sé því tækifæri hafnað,  
er það einstaklingurinn sjálfur sem það gerir.

Helgiathafnir musterisins eru einfaldar. Þær eru 
fagrar. Þær eru heilagar. Þær eru trúnaðarmál, svo að 
þær veitist ekki þeim sem ekki eru undir þær búnir. 
Forvitni er ekki undirbúningur. Einlægur áhugi er í sjálfu 
sér ekki undirbúningur. Undirbúningur fyrir þessar hel
giathafnir felur í sér ákveðin frumskref: Trú, iðrun, skírn, 
staðfestingu, verðugleika, þroska og virðuleika er hæfir 
þeim sem boðið er að koma sem gestur í hús Drottins.

Þeir sem verðugir eru geta farið í musterið
Allir sem verðugir eru og uppfylla sett skilyrði á allan 

hátt geta farið í musterið og kynnst þar hinum helgu 
siðum og athöfnum.
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Þegar þið hafið öðlast skilning á gildi musterisbless
ananna og helgi þeirra athafna sem framkvæmdar eru í 
musterinu, munuð þið tæplega bera brigður á þau skil
yrði sem Drottinn hefur sett fyrir inngöngu í hið heilaga 
musteri.

Þið verðið að hafa gild musterismeðmæli. Réttmætir 
embættismenn kirkjunnar verða að undirrita meðmæl in. 
Aðeins þeir sem verðugir eru geta farið í musterið. 
Biskup eða greinarforseti á svæði ykkar hefur þá ábyrgð 
að kanna verðugleika ykkar, áður en þið getið tekið 
á móti helgiathöfnum musterisins. Slíkt viðtal er afar 
mikilvægt, því að það veitir okkur tækifæri til að kanna 
með vígðum þjóni Drottins þá stefnu sem líf okkar hefur 
tekið. Sé eitthvað í ólagi, getur biskupinn hjálpað okkur 
að lagfæra það. Í ferli þessu getið þið reynst verðug eða 
fengið hjálp til að verða verðug þess að fara í musterið 
með samþykki Drottins.

Viðtal vegna musterismeðmæla fer fram í einrúmi 
milli biskupsins og viðkomandi kirkjuþegns. Þar 
er umsækjandinn spurður nærgöngullra spurninga 
varðandi breytni sína og verðugleika og tryggð sína 
við kirkjuna og embættismenn hennar. Umsækjandinn 
verður að staðfesta, að hann sé siðferðilega hreinn og 
haldi Vísdómsorðið, greiði fulla tíund, lifi í samræmi við 
kenningar kirkjunnar og hafi ekki sameinast eða sýnt 
samstöðu með fráhvarfshópum. Biskupnum er gert að 
gæta fulls trúnaðar í meðferð þessara mála gagnvart 
hverjum einstökum viðmælanda. 

Fullnægjandi svör við spurningum biskupsins staðfesta 
oftast verðugleika einstaklings til musterismeðmæla. Ef 
umsækjandi hefur ekki haldið boðorðin, eða eitthvað 
þarfnast leiðréttingar í lífi hans, er nauðsynlegt að hann 
sýni sanna iðrun áður en musterismeðmæli eru veitt.

Eftir að biskup hefur lokið viðtalinu verður stiku
forseti einnig að eiga viðtal við ykkur áður en þið getið 
hlotið helgiathafnir musterisins.

Kennslan í musterinu er táknræn
Áður en farið er í musterið í fyrsta sinn, eða jafnvel eftir 

margar ferðir, er gagnlegt að gera sér ljóst, að kennslan í 
musterunum er táknræn. Drottinn, meistari kennaranna, 
gaf mikið af leiðbeiningum sínum á þann hátt. 

Musterið er mikill skóli. Það er hús fræðslu. Í must
erunum er andrúmsloftið slíkt, að kjörið er til fræðslu 
á mjög andlegum málum. Hinn látni öldungur John A. 

Widtsoe, í sveit postulanna tólf, var virtur háskólarektor 
og heimsþekktur fræðimaður. Hann bar mikla lotningu 
fyrir musterisverkum og sagði eitt sinn: 

„Helgiathafnir musterisins spanna alla sáluhjálparáætl
unina, eins og leiðtogar kirkjunnar hafa kennt hana gegn
 um árin, og skýra ýmsa hluti sem erfitt er að skilja. Það er 
engum erfiðleikum bundið að fella kenningar musteri
sins inn í hina miklu sáluhjálparáætlun. Heimspekileg 
fullkomnun musterisgjafarinnar er ein megin rökin fyrir 
áreiðanleika musterisverkanna. Auk þess gerir þetta 
nákvæma yfirlit og þessi fullkomna skýring á áætlun 
fagnaðarerindisins musterisþjónustuna eina áhrifaríkustu 
leiðina til að skerpa minni okkar á allri uppbyggingu  
fagnaðarerindisins“ („Temple Worship,“ Utah Genealogical 
and Historical Magazine, apríl 1921, 58).

Ef þið farið í musterið og hafið í huga, að kennslan er 
táknræn, og ef þið farið þangað með réttu hugarfari, þá 
munuð þið aldrei koma þaðan út án þess að hafa fengið 
aukna sýn og fundið til aukinnar upphafningar og án 
þess að andleg þekking ykkar hafi aukist. Kennslan er 
framúrskarandi vel fram sett. Hún er innblásin. Drottinn 
sjálfur, meistari kennaranna, kenndi lærisveinum sínum 
stöðugt með dæmisögum — sem eru táknmál um það, 
er annars væri erfitt að skilja. 

Musterið sjálft verður táknrænt. Ef þið hafið séð 
eitthvert musterið uppljómað að kvöldi, vitið þið hve 
áhrifarík sjón það getur verið. Hús Drottins, baðað ljósi, 
ljómandi í myrkrinu, verður tákn kraftar og innblásturs 
fagnaðarerindis Jesú Krists og stendur sem leiðarljós í 
heimi, er sífellt sekkur dýpra í andlegt myrkur.

Þegar þið komið til musterisins farið þið úr venjuleg um 
fötum í hvítan musterisfatnað. Þau fataskipti eiga sér 
stað í búningsherbergi, þar sem hver og einn fær skáp 
og klefa algerlega út af fyrir sig. Í musterinu er hæverska 
vandlega í heiðri höfð. Um leið og þið setjið föt ykkar 
í skápinn skiljið þið þar eftir veraldleg mál ykkar og 
áhyggj ur og annað sem glapið getur hugann. Þið stígið 
út úr þessum litla einkabúningsklefa hvítklædd og finnið 
fyrir einingu og jöfnuði, því allir eru þar líkt klæddir.

Musterishjónaband er loka helgiathöfn musterisins
Þau ykkar sem hyggist gifta ykkur í musterinu gætuð 

viljað vita hvað á sér stað. Við vitnum ekki í innsiglun
arorð (hjónavígsluorð) helgiathafnar utan musterisins, 
en við getum greint frá því að innsiglunarherbergið er 
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fagurt, kyrrlátt og hátíðlegt og helgað af því heilaga 
verki sem þar er framkvæmt.

Áður en hjónaefnin ganga að altarinu eru það forrétt
indi embættismannsins sem framkvæmir innsiglunina  
að gefa, og brúðhjónanna að meðtaka, nokkrar ráð
leggingar. Við það tækifæri gætu ungu hjónin meðal 
annars hlýtt á orð sem þessi:

„Í dag er giftingardagur ykkar. Hugur ykkar er bundinn 
þessari hjónavígslu. Musterið var reist sem helgidómur 
fyrir afhafnir sem þessa. Við erum ekki í heiminum. Hið 
veraldlega á ekki heima hér og ætti engin áhrif að hafa 
á það sem hér fer fram. Við komum úr heiminum inn í 
musteri Drottins. Þetta verður þýðingarmesti dagur ævi 
ykkar.

Þið fæddust inn í þetta líf af foreldrum, sem bjuggu 
öndum ykkar dauðlegt musteri til að búa í. Þið hafið bæði 
verið skírð. Skírnin, hin helga athöfn, táknar hreinsun, 
táknar dauða og upprisu, táknar endurnýjun lífsins. Hún 
felur í sér iðrun og fyrirgefningu syndanna. Sakramentið 
er endurnýjun skírnarsáttmálans, og við getum með réttu 
líferni hlotið fyrirgefningu syndanna.

Þú, brúðguminn, varst vígður til prestdæmisins. 
Þú fékkst fyrst Aronsprestdæmið og hefur sennilega 
gegnt öllum embættum þess — djákna, kennara og 
prests. Þá kom sú stund, er þú reyndist verðugur þess 
að meðtaka Melkísedeksprestdæmið. Þetta prestdæmi, 
hið æðra prestdæmi, er skilgreint sem prestdæmið eftir 
hinni helg ustu reglu Guðs, eða hið heilaga prestdæmi 
eftir reglu Guðssonarins (sjá Alma 13:18; Helaman 8:18; 
Kenningu og sáttmála 107:2–4). Þú hlaust embætti í 
prestdæminu. Þú ert nú öldungur.

Bæði hafið þið fengið musterisgjöf ykkar. Í henni 
fenguð þið innsýn í eilífa möguleika ykkar. Allt var það 
þó að nokkru inngangur og undirbúningur að komu 
ykkar að þessu altari, þar sem þið verðið innsigluð sem 
eiginmaður og eiginkona um alla eilífð. Þið verðið nú 
fjölskylda, ykkur er frjálst að taka þátt í sköpun lífsins, þið 
fáið tækifæri með hollustu og fórnfýsi að leiða börn inn 
í heiminn, ala þau upp og styðja þau heilu og höldnu í 
dauðlegri tilveru þeirra; sjá þau koma, eins og þið hafið 
komið, til að taka þátt í þessum helgu musterisverkum.

Þið komið af fúsum vilja og hafið reynst verðug. 
Að taka á móti hvort öðru í hjónabandssáttmálanum 
er mikil ábyrgð, ábyrgð sem felur í sér ótakmarkaðar 
blessanir.“

Innsiglunarvaldið bindur á jörðu og á himni
Ef við eigum að skilja bæði sögu og kenningu must

erisverka, verðum við að skilja hvað innsiglunarvaldið er. 
Við þurfum að sjá, a.m.k. að einhverju leyti, hvers vegna 
lyklavöldin að framkvæmd innsiglunar hafa úrslitaþýðingu.

„Þegar Jesús kom í byggðir Sesareu Filippí, spurði hann 
lærisveina sína: Hvern segja menn Mannssoninn vera? . . .

Símon Pétur svarar: Þú ert Kristur, sonur hins lifanda 
Guðs.

Sæll ert þú, Símon Jónasson! Hold og blóð hefur ekki 
opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum.

Og ég segi þér: Þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum 
kletti mun ég byggja kirkju mína, og máttur heljar mun 
ekki á henni sigrast.

Ég mun fá þér lykla himnaríkis, og hvað sem þú bindur 
á jörðu, mun bundið á himnum, og hvað sem þú leysir á 
jörðu, mun leyst á himnum“ (Matt 16:13, 16–19). 16:13).

Pétur átti að hafa lyklana. Pétur átti að hafa innsiglunar
valdið, valdið sem hefur kraft til að binda eða innsigla 
á jörðu eða leysa á jörðu, og þannig yrði það einnig á 
himnum. Þessir lyklar tilheyra forseta kirkjunnar — spá
manninum, sjáandanum og opinberaranum. Hið hei
laga innsiglunarvald er í kirkjunni nú. Þeim sem þekkja 
þýðingu þess valds er ekkert eins heilagt. Ekki er farið 
eins varlega með neitt annað. Það eru tiltölulega fáir 
menn sem hafa innsiglunarvald á jörðu á hverjum tíma 
— í hverju musteri eru prestdæmishafar sem hafa fengið 
innsiglunarvaldið. Spámaðurinn, sjáandi, opinberari og 
forseti Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu, er sá 
eini sem getur veitt það.

Spámaðurinn Joseph Smith sagðist oft hafa verið 
spurður þessarar spurningar: „ ‚Getum við ekki orðið 
hólpin án allra þessara helgiathafna, o.s.frv.?‘ Ég svaraði 
þá: Nei, við getum ekki hlotið fyllingu sáluhjálparinnar. 
Jesús sagði: ‚Í húsi föður míns eru margar vistarverur. 
Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður, að ég færi burt að 
búa yður stað?‘ [Sjá Jóh 14:2.] Í stað orðsins vistarverur, 
sem hér er notað, ætti að standa ríki, og hver sá sem 
upphafinn er til hins æðsta ríkis verður að lifa samkvæmt 
himnesku lögmáli, samkvæmt öllu lögmálinu“ (í History 
of the Church, 6:184). 

Musterisverk er uppspretta andlegs kraftar
Musterin eru sjálfur kjarni andlegs styrks kirkjunnar. 

Við ættum að vera við því búin, að andstæðingurinn láti 
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okkur ekki afskiptalaus, hvorki kirkjuna sem heild né 
okkur sem einstaklinga, þegar við leitumst við að taka 
þátt í þessu heilaga og innblásna verki. Musterisverk 
mæta mikilli andstöðu vegna þess að þau veita Síðari 
daga heilögum og allri kirkjunni mikinn andlegan kraft.

Þegar hornsteinninn var lagður að Loganmusterinu 
mælti George Q. Cannon forseti, þá í Æðsta forsætis
ráðinu, þessi orð:

„Sérhver grundvallarsteinn sem lagður er að must
eri, og hvert fullgert musteri, byggt samkvæmt þeirri 
reglu sem Drottinn hefur opinberað heilögu prestdæmi 
sínu, slævir kraft Satans á jörðu, og eykur kraft Guðs og 
guðleikans, hrærir himnana með máttugum krafti í okkar 
þágu, kallar yfir okkur blessanir hinna eilífu guða, og 
þeirra sem dvelja í návist þeirra“ (í „The Logan Temple,“ 
Millennial Star, 12. nóv., 1877, 743).

Þegar kirkjuþegnar eru áhyggjufullir, eða þegar 
afgerandi ákvarðanir hvíla þungt á huga þeirra, er 
algengt að þeir fari til musterisins. Gott er að fara  
þangað með áhyggjur sínar. Í musterinu getum við 
hlotið andlega innsýn. Þar, meðan á musterisþjónust
unni stendur, erum við komin „út úr heiminum.“

Stundum er hugur okkar svo fullur af vandamálum 

og svo margt sem krefst athygli okkar samtímis, að við 
getum einfaldlega ekki hugsað eða séð skýrt. Í muster
inu virðist athyglisgáfan skerpast, þokunni og mistrinu 
léttir, og við „sjáum“ það sem við gátum ekki séð áður, 
og finnum áður óþekkta leið út úr erfiðleikunum. 

Drottinn mun blessa okkur þegar við vinnum 
hin helgu verk, sem framkvæmd eru í musterunum. 
Blessanirnar þar takmarkast ekki við musterisþjónustu 
okkar. Við munum blessuð í öllu er okkur varðar. 

Verk okkar í musterinu verða okkur skjöldur  
og vernd

Ekkert verndar kirkjuna betur en musterisverk og 
ættfræðirannsóknir, sem styðja þau. Ekkert verk veitir 
meiri andlega siðfágun. Ekkert verk sem við vinnum 
veitir okkur meiri kraft. Ekkert verk gerir meiri kröfur  
til réttlætiskenndar.

Verk okkar í musterinu verða okkur skjöldur og 
vernd, bæði sem einstaklingum og heild.

Komið því til musterisins — farið og sækið blessanir 
ykkar. Þetta er heilagt verk.
Útdráttur úr Búa sig undir að fara í hið heilaga musteri 
(bæklingur, 2002)
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