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BOÐSKAPUR SVÆÐISFORSÆTISRÁÐSINS

eigingirni. Siðspillt tilboð eru 
lúmsk, hagnýtandi og þvingandi, 
og leiða oft til andlegrar ánauðar 
og jafnvel ánetjunar.

Í boði frelsarans til okkar felst 
sannur tilgangur og hamingja: 
„Hann býður . . . öllum sem 
einum að koma til sín og verða 
gæsku sinnar aðnjótandi“ (2 Ne 
26:33). Innblásin boð hvetja 
menn til að gera það sem gott 
er. Þeir sem setja þau fram virða 
valfrelsi annarra og láta stjórnast 
af kærleika.

Nefí útskýrði hlutverk okkar 
við að setja fram boð frelsarans: „Hefur hann 
meinað nokkrum hlutdeild í hjálpræði sínu? Sjá, 
ég segi yður nei, heldur hefur hann gjört hjálp-
ræðið frjálst öllum mönnum, og hann hefur boðið 
fólki sínu að leiða alla menn til iðrunar“ (2 Ne 
26:27). Til að sporna gegn ranglætinu, freisting-
unum og blekkingunni sem svo ríkjandi eru í 
heimi okkar, þurfa allir menn að hljóta innblásin 
boð sem eiga rætur í einlægri elsku og umhyggju-
semi fyrir öðrum. Margir munu þrá að taka á móti 
þessu boði þegar við setjum það fram.

Á síðasta ári buðum við öllum meðlimum á 
Evrópusvæðinu að færa fjölskyldu sinni og vinum 
utan og innan kirkju innblásið boð. Við hrósum 
öllum þeim sem það gerðu af trúfesti. Hundruð 
hafa verið blessuð, bæði þeir sem færðu boðið og 
þeir sem tóku á móti því.

Evrópusvæðið

Innblásin boð
Öldungur Erich W. Kopischke, Þýskalandi
Forseti Evrópusvæðisins

 Spámenn Mormónsbókar sáu ekki aðeins  
fyrir endanlega tortímingu samtímafólks síns, 
heldur einnig fólks á okkar tíma. Moróní 

sagði: „Ég ávarpa yður eins og væruð þér nær-
staddir, og þó eruð þér það ekki. En sjá. Jesús 
Kristur hefur sýnt mér yður, og ég veit um gjörðir 
yðar“ (Morm 8:35). Moróní og fleiri þekktu hroka 
okkar nútíma heims ‒ hroka sem leiðir til fjöl-
margra synda (sjá Morm 8:36, 37).

Spámenn fyrr og síðar hafa greint okkur frá því 
að lausn frá hörmungum okkar og bágindum og 
ranglæti og illsku heimsins felist í fagnaðarerindi 
Jesú Krists og helgiathöfnum þess. Þeir bjóða 
okkur að ákveða nú hverjum við hyggjumst þjóna 
(sjá Jós 24:15) og hvetja okkur til að koma til 
Krists og sækjast eftir öllum góðum gjöfum  
(sjá Moró 10:30).

Dýrmætasta gjöfin frá Guði ‒ sú sem gerir 
okkur að sonum hans og dætrum ‒ er valfrelsi 
okkar. Við getum breytt sjálfstætt. En „sjálfstæð  
gat breytni mannsins aðeins orðið, ef hann léti 
laðast að annarri hvorri andstæðunni“ (2 Ne 2:16). 
Veröldin er yfirfull af því sem táldregur, því allt á 
sér andstæðu. Auglýsingar, fjölmiðlar og Alnetið 
bjóða skyndilausnir við öllu. Oftar en ekki eru  
slík loforð merkingarlaus. Þau eru mun hagkvæm-
ari bjóðanda en þiggjanda og menn eru „blindaðir 
. . . vegna slóttugra klækja mannanna“  
(K&S 123:12).

Tilboð sem blekkja aðra eru af hinu illa.  
Slíkar freistingar eru alla daga frammi fyrir okkur. 
Sá ásetningur að freista annarra á ætíð rætur í 

Öldungur  
Erich W.  
Kopischke
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Hjón nokkur sögðu mér frá því hvernig annar 
afinn í fjölskyldunni hefði látið skírast eftir margra 
ára afneitun. Barnadóttir hans á Barnafélagsaldri 
hélt upp á afmælið sitt og afi hennar spurði: 
„Hvað viltu fá í afmælisgjöf?“ Hún hugsaði sig 
stundarkorn um og sagði: „Ég vildi að þú létir 
skírast, afi!“ Honum krossbrá við boðið og sagði 
síðan öllum að óvörum: „Allt í lagi.“ Hann skírð-
ist og nokkru síðar var öll fjölskyldan innsigluð í 
musterinu.

Stundum viljum við ekki bjóða öðrum, því við 
óttumst neikvæð viðbrögð eða höfum reynt ótal 
sinnum áður og trúum ekki að fólk breytist. Við 
ættum ekki að hafa áhyggjur af því hvernig aðrir 
bregðast við ‒ við berum ekki ábyrgð á við-
brögðum þeirra. Og við ættum ekki að hugsa sem 
svo að aðrir geti ekki breyst. Monson forseti hefur 
sagt: „Menn beytast á hverjum degi.“ 1

Ég sé aukinn vöxt í kirkjunni í Evrópu bundinn 
getu okkar til að setja fram innblásið boð. Við 
bjóðum ykkur því aftur að vera með í sérstakri 
tilraun í júnímánuði. Ígrundið bænþrungið hvað 
felst í hinu innblásna boði. Íhugið það í einrúmi, 
með fjölskyldu ykkar og í námsbekkjum kirkj-
unnar. Þegar þið lærið og biðjið, munuð þið leidd 
af andanum og nöfn koma í huga ykkar. Þið 
munuð vita hverjum og hvernig færa á hið inn-
blásna boð. Fólk mun bregðast við ástúðlegu boði 
ykkar um að hlýða á trúboðana eða koma með 
ykkur á sakramentissamkomu.

Trú okkar á Jesú Krist mun aukast þegar við 
bjóðum þeim ákveðið sem okkur eru kærir. Þegar 
við bjóðum öðrum að koma til Krists, munu hinir 
kjörnu heyra og þekkja rödd hirðisins: „Mínir 
sauðir heyra raust mína, og ég þekki þá, og þeir 
fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf“ ( Jóh 10:27, 28). 
Ég bið þess að við bjóðum öðrum þannig að það 
leiði þá til eilífs lífs, sem er mest allra gjafa. ◼
HEIMILDIR
 1. Thomas S. Monson, „To the Rescue,“ Ensign, maí 2001.

Upplifun  
fjölskyldu okkar í  
„mánuði kirkjuboða”
Leland E. Mayall

 Svæðisforsætisráðið bað okkur sem stikuforsæt-
isráð að hvetja meðlimi til að bjóða vinum og 
vandamönnum að koma á kirkjusamkomur 

og viðburði. Við ákváðum að helga október sem 
„mánuð kirkjuboða“ fyrir Ashton-stikuna í Englandi.

Hinn 4. september 2011, á sunnudegi, stóðu 
Kevin G. Fletcher forseti, Matthew R. Preston 
forseti og ég efst á Hartshead Pike kl. 7:00 á 
dæmigerðum haustmorgni. Þegar við litum yfir 
stikusvæðið, miðluðum við hver öðrum framtíð-
arsýn okkar og hugsun um þessa miklu stiku. 
Við stóðum í hnipri aftan við minnisvarðann, 
í skjóli fyrir vindi og veðrum og lutum höfði 
er Fletcher forseti flutti bæn til himnesks föður 
fyrir hönd allra stikumeðlima okkar. Hann færði 
þakkir og bað þess að blessunum yrði úthellt yfir 
okkur öll er við einsettum okkur að gera október 
að mánuði kirkjuboða.

Dag þennan strengdi ég þess heit að fjöl-
skyldan mundi nýta september til að búa sig 
undir mánuð kirkjuboða. Daginn eftir, á mánu-
degi, höfðum við sérstakt fjölskyldukvöld þar sem 
við ræddum hugmyndir fjölskyldu okkar um að 
bjóða eins mörgum og hægt var í októbermán-
uði. Við skráðum þá sem við gátum boðið og 
viðburðina sem hægt var að bjóða þeim á. Allir 
í fjölskyldunni tóku virkan þátt í þessu, allt frá 
okkar yngsta barni, Rachel, sem er 5 ára, til mín 
sjálfs. Við skráðum nöfn og viðburði á blað og 
hengdum það á ísskápshurðina (mest notuðu 
hurðina á heimilinu).

Við buðum síðan fastatrúboðum okkar, bæði 
öldungum og systrum, á heimili okkar. Við 
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miðluðum hvert öðru boðskap og sýndum þeim 
nafnalista okkar, svo þau gætu beðist fyrir með 
okkur um að árangur næðist af viðleitni okkar.

Árangur
Rachel bauð skólavinkonu sinni að koma í 

kirkju og eiginkona mín, Berny, bauð móður sinn 
að koma mér sér. Boði okkar var hafnað ‒ að sinni.

Hannah, sem er 10 ára, bauð vinkonu sinni að 
koma með sér í kirkju. Berny bauð móður hennar 
að koma ásamt dóttur sinni. Vinkona Hannah 
kom í kirkju og naut þess. Móðir hennar hafnaði 
boðinu ‒ að sinni.

Síðasta sunnudag mánaðarins bauð Hannah 
annarri vinkonu að koma í kirkju og Berny bauð 
móður hennar. Móðir hennar hafnaði boðinu 
kurteislega, en leyfði að dóttir hennar kæmi með 
okkur í kirkju. Hún naut veru sinnar í kirkju og 
kynntist nokkrum börnum í Barnafélaginu sem 
voru með henni í skóla.

Abigail, sem er 13 ára, bauð vinkonu sinni að 
koma á sérstakan viðburð Stúlknafélagsins, sem 
trúboðarnir stóðu fyrir. Hún kom á viðburðinn og 
naut kvöldsins. Móðir hennar sagði sig glaða yfir 
að dóttir hennar og Abi væru vinkonur, því hún 
væri kunnug lífsgildum fjölskyldu okkar og mæti 
þau mikils.

Abigail bauð annarri vinkonu að fara með sér 
í Stúlknafélagsbúðir og hún tók boðinu. Til að 
byrja með var vinkona hennar með heimþrá, en 
hélt sig í búðunum. Á þriðjudagskvöldið fórum 
við sem stikuforsætisráð í búðirnar til að vera í 
forsæti á vitnisburðarsamkomu. Hver okkar miðl-
aði boðskap um mikilvægi þess að stúlkur væru 
dyggðugar og við lögðum áherslu á hve dýrmætar 
þær væru. Stúlkunum var síðan boðið að miðla 
vitnisburði sínum.

Hve dásamleg upplifun að hlýða á þessar 
dætur Guðs miðla tilfinningum sínum til frelsar-
ans, fagnaðarerindis hans og hverrar annarrar. 

Við lok samkomunnar kom vinkona Abigail upp 
til að segja frá því hve hún hefði notið verunnar 
í búðunum. Hún þakkaði öllum fyrir vinsemd-
ina sem henni var sýnd og fékk vart haldið aftur 
af tárunum er hún lauk með því að segja: „Takk 
fyrir að leyfa mér að koma.“ Ég fór til hennar eftir 
samkomuna, þakkaði henni fyrir komuna og hrós-
aði henni fyrir þá dirfsku að standa frammi fyrir 
öllum. Hún brosti og hvarf síðan í faðm tárfellandi 
stúlknahóps.

Við buðum þessari vinkonu og móður hennar 
að koma í kirkju með okkur 30. október, þegar 
stúlkurnar ræddu um reynslu sína í búðunum. Þær 
hringdu að morgni sunnudagsins til að segja að 
þær kæmust ekki, en Abigail hyggst bjóða þessari 
vinkonu sinni að koma á stikuviðburð æskufólks 
sem er fyrir höndum.

Leah, sem er 15 ára, bauð karlkyns vini að 
koma á dansleik í kirkju. Hún bauð líka vinkonu 
að koma í búðirnar. Vinur Leah fór með henni, 
mér og syni mínum, Nathan, á dansleikinn. Vin-
kona hennar komst ekki í búðirnar, því hún hafði 
lofað sér annað.

Nathan, sem er 17 ára, hafði engan á 

Mayall-fjöl-
skyldan á 
fjölskyldukvöldi

M
AR

K 
PR

ES
CO

TT



E4 L í a h ó n a

nafnalistanum á ísskápnum ‒ hann hafði það 
verkefni að finna einhvern. Hann hafði kynnst 
öldungunum vel á svæði okkar og fór út með 
þeim til að kenna. Nathan og trúboðarnir heim-
sóttu fimm manna fjölskyldu, móðir með fjögur 
börn sín. Móðirin, ein dóttirin (15 ára) og einn 
sonurinn (10 ára) höfðu einsett sér að láta skírast. 
Við lok kennslunnar spurðu öldungarnir soninn 
hvern hann vildi láta skíra sig og hann sagði:  
„Nathan.“ Þegar ég náði í Nathan eftir kennsluna, 
var hann uppnuminn og kvíðinn. Fjórar skírnir 
höfðu verið árla í október og í einni þeirra notaði 
ungur sonur minn prestdæmið í fyrsta sinn til að 
skíra þennan unga dreng. Hve mikil blessun fyrir 
mig sem föður að verða vitni að þessum viðburði!

Eiginkona mín, Berny, bauð nokkrum mæðrum 
vinkvenna dætra okkar að koma í kirkju með 
okkur. Engin þeirra hefur enn þegið boð okkar, 
en allar voru þær þakklátar fyrir að vera boðið.

Ég reyndi að tímasetja kvöld fyrir okkur í stiku-
forsætisráðinu til að heimsækja nokkrar lítt virka 
meðlimi, en allir fjórir sem við höfðum vonast eftir 
að geta talað við höfnuðu boði okkar. Þess í stað 
fór ég með 22 ára trúarnema í trúarskólann, svo 
hann gæti vitjað jafnaldra sinna. Á ferð okkar gafst 
mér gott tækifæri til að ræða við hann um andlega 
hluti. Hann ákvað að láta skírast og bað mig að 
skíra sig. (Hvaðeina sem sonur minn getur gert, 
verð ég að gera líka.)

Mér var blásið í brjóst að bjóða einum af leik-
mönnum fótboltaliðsins sem ég sá um og þjálfaði, 
ungum manni, 20 ára gömlum. Ég bauð honum á 
trúarsamkomu í Ashton um ferð Lehís. Hann þáði 
boðið og mér gafst tækifæri fyrir samkomuna að 
kenna honum fáeina hluti um kirkjuna og ég gaf 
honum Mormónsbók. Sonur minn og yngri bróðir 
minn, sem líka léku með fótboltaliðinu, sátu við hlið 
gestsins til stuðnings og vináttu. Áður en við fórum 
eftir samkomuna, kynnti ég gestinn fyrir fastatrú-
boðunum með í huga að honum gæfist kostur á 

að læra meira um kirkjuna. Ég á enn eftir að bjóða 
honum að taka á móti kennslu trúboðanna, en áður 
en hann fór eftir samkomuna sagðist hann:  
„Mér leið vel; þetta er skynsamlegt; ég hef áhuga.“

Fjölskylda mín hefur verið mér afar gott for-
dæmi um hinn sanna anda að bjóða öðrum.  
Við höfum orðið fyrir nokkrum vonbrigðum í 
viðleitni okkar, en þau hafa horfið í þeim góða 
árangri sem við upplifðum. Október er bara  
byrjunin. Fjölskyldan býr nú að trúboðsáætlun  
og einstaklingum til að vinna með. Okkur mun 
gefast fleiri tækifæri til að bjóða öðrum og við 
erum sannfærð um að við munum sjá einstakl-
inga taka á móti kennslu trúboðanna, þróast í  
átt að skírn eða fullri virkni og skynja elsku frels-
arans til þeirra. Ég fæ greint áhugann í augum 
eiginkonu minnar og barna er þau segja mér frá 
reynslu sinni við að bjóða öðrum og ég veit að 
Drottinn hefur hljóður áhrif á líf okkar allra. Við 
upplifum helga hluti sem fjölskylda er hin dag-
legu tækfæri lífsins til að bjóða öðrum að koma  
til Krists taka að ljúkast upp fyrir okkur. ◼

Nafnalistinn á 
ísskápshurðinni 
til að bjóða 
öðrum
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Virkja deildarráð í því að bjóða áfram
Thibault Crucy

öllum virkum meðlimum 
einn lítt virkan meðlim til 
að bjóða að koma í kirkju 
í júnímánuði.

•	 Afrit	af	bréfi	svæðisforsæt-
isráðsins var sent öllum 
deildarmeðlimum.

•	 Hvern	sunnudag	minntu	
prestdæmi og aðildarfélög  
á mánuð kirkjuboða.

•	 Í	hverri	viku	var	getið	um	
mánuð kirkjuboða í frétta-
bréfi deildarinnar.

•	 Trúboðunum	var	boðið	 
að heimsækja eins marga 
meðlimi og mögulegt var  
og hvetja þá til þátttöku.

 Síðastliðinn apríl barst 
Nogent-deildinni í París, 
Frakklandi, bréfið frá 

svæðisforsætisráðinu, þar sem 
þess var beiðst að júnímánuður 
yrði helgaður því að „bjóða“ 
öðrum. Biskupinn og ráðgjafar 
hans hrifust af loforðunum sem 
tilgreind voru í bréfinu. Þeir 
lásu bréfið á sakramentissam-
komu, líkt og farið var fram 
á. Þeir ræddu líka á deildar-
ráðsfundi hvernig best væri 
að útfæra „mánuð kirkjuboða“ 
í deild sinni. Deildarráðið tók 
málið föstum tökum og gerði 
eftirfarandi:

•	 Á	fimmta	sunnudegi	maí-
mánaðar hafði biskupsráðið 
kennslu um hvernig bjóða 
má öðrum á sameiginlegum 
fundi prestdæmis  
og Líknarfélags.

•	 Barnafélagið	hafði	sérstaka	
samverustund um að bjóða 
öðrum og hvatti öll börnin  
til að bera umhyggju fyrir  
og hjálpa náunga sínum.

•	 Bæði	Piltafélagið	og	Stúlkna-
félagið höfðu kennslu um  
að bjóða öðrum.

•	 Háprestaflokkurinn,	öld-
ungasveitin og Líknarfélagið 
störfuðu saman við að fela 
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•	 Um	miðjan	júnímánuð	
sendi biskupsráðið netpóst 
til deildarmeðlima til að 
upplýsa þá um framvindu 
deildarinnar.

•	 Deildarmeðlimir	héldu	
áfram að fylgja áætlun 
deildartrúboðsins, sem 
m.a. var að biðjast dag-
lega fyrir sem deild fyrir 
trúboðstækifærum.

Í júnímánuði gerðust mörg 
kraftaverk. Margir meðlimir 
náðu árangri. Einn þeirra sagði: 
„Akurinn er svo hvítur að 
ávextirnir falla beint í hendur 
manns. Við þurfum bara að 
teygja okkur eftir þeim!“ Ekki 
uppskáru allir árangur, en allir 
nutu þess að hafa reynt og sjá 
árangur annarra. Hinn 26. júní, 
síðasta sunnudag þess mán-
aðar, komu 187 manns á sakra-
mentissamkomu ‒ um 50% 
fleiri en venjulega. Árangurinn 
sem náðist af því að bjóða 
öðrum í júnímánuði leiddi til 
þess að trúboðarnir náðu að 
kenna nokkrum fjölskyldum. 
Sumir lítt virkir meðlimir komu 
einnig aftur í kirkju.

Svæðisforsætisráðið miðlaði 
framtíðarsýn með boði sínu um 
að „bjóða“ (Okv 29:18). For-
dæmi Nogent-deildarinnar sýnir 
að miklu er hægt að koma til 
leiðar þegar deildarráð starfar 
saman að því að setja fram 
innblásnar áskoranir. ◼

Samvinna meðlima og trúboða
Samuel Koivisto

 Þegar meðlimir Pori-greinarinnar, í suður-
hluta Finnlands, fengu bréf svæðisforsæt-
isráðsins þar sem þeim var boðið að gera 

júnímánuð 2011 að „mánuði kirkjuboða,“ tóku 
þeir á móti boðinu af öllu hjarta. Í anda bænar 
og trúar tóku þeir að bjóða vinum, fjölskyldu  
og kunningjum að koma með sér í kirkju.

Allan júnímánuð héldu þeir áfram að bjóða 
öðrum. Ef boði þeirra var hafnað, voru viðbrögð 
þeirra ekki: „Jæja, ég hef sett fram boð mitt og 
gert skyldu mína.“ Þess í stað héldu þeir áfram 

Meðlimir og trúboðar 
í Pori-greininni
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að bjóða öðrum allan mánuðinn. Sumum með-
limum í samfélaginu var boðið oftar en einu 
sinni að koma á sakramentissamkomu.

Fastatrúboðar, sem falið var að sjá um 
svæðið, lögðu meira á sig í því bjóða öðrum  
og nokkrir þáðu boð þeirra. Þeir báðu um 
hjálp meðlimanna og þeir brugðust við af 
áhuga. Þeir sáu um að þeir gestir sem á þurftu 
að halda fengju far, heilsuðu þeim innilega 
og sátu hjá þeim meðan á samkomu stóð. Þeir 
sem þáðu boð um að koma í kirkju skynjuðu 
einlægan áhuga og kærleika þeirra sem í grein-
inni eru, er þeir komu saman með þeim til til-
beiðslu. Greinarmeðlimir störfuðu saman með 
trúboðunum að því að finna fólk til að kenna. 
Þeir luku upp heimilum sínum fyrir þeim sem 
trúboðarnir kenndu og fóru með þeim til að 
kenna trúarnemum.

Starfið að bjóða öðrum einkenndist af hlýðni, 
bæn, trú og þolgæði, bæði af hálfu trúboðanna 
og meðlimanna. Þeir höfðu staðfastlega einsett 
sér að fara að boði svæðisforsætisráðsins um  
að bjóða öðrum. Þeir báðu af einlægni um hjálp 
í starfi sínu við að bjóða öðrum og vitneskju 
um hvernig blessa ætti líf annarra og þeir trúðu 
að þeir yrðu blessaðir. Þeir leyfðu ekki að ein 
höfnun kæmi í veg fyrir að þeir héldu áfram  
að bjóða öðrum.

Árangur erfiðis þeirra var sá að á síðasta 
sunnudegi júnímánaðar komu 11 gestir sem 
voru annarrar trúar í þessa grein, þar sem að 
meðaltali 36 meðlimir mæta á sakramentissam-
komu. Þarna er því um þriðjungs fjölgun að 
ræða í mætingu. Frá júní til ársloka höfðu þrír 
látið skírast. Meðaltal kennslustunda trúboða 
sem þjónuðu í Pori jókst úr einni í níu á viku.

Drottinn hefur vissulega úthellt blessunum 
yfir trúboða og meðlimi í Pori. Þessir góðu heil-
ögu vænta þess dags, sem vonandi er ekki all 
fjarri, að Pori-greinin verði Pori-deildin. ◼

Leita andans til að halda 
áfram að bjóða
Massimo De Feo
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 Síðasta vor bauð svæðisforsætisráð Evrópu 
öllum meðlimum að hlíta leiðsögn Thomas 
S. Monson forseta um að ná til nýrra trú-

skiptinga, vina, kunningja og fjölskyldumeðlima 
og bjóða þeim að koma á sakramentissamkomu 
í júnímánuði. Guilio Celestini biskup í annarri 
Rómardeildinni og fjölskylda hans föstuðu 
varðandi boð þetta og báðust fyrir á fjölskyldu-
kvöldi, að þau mættu vita hvaða fjölskyldu þau 
ættu að bjóða.

Sameiginlegt átak þeirra og innblástur andans 
varð til þess að þau töluðu við fjölskyldu sem þau 
höfðu þekkt um nokkurt skeið. Þau voru ekki 
mjög náin fjölskyldunni, en þekktu hana nægilega 
vel til að vera viss um að þau mundu hið minnsta 
gefa boði þeirra gaum.

Fyrsta skrefið var að biskupinn bauð fjölskyld-
unni að vera með þeim á fjölskyldukvöldi, þar 
sem hann fann sig knúinn til að bjóða þeim að 
koma í kirkju. Þau þáðu það, nokkuð hikandi,  
og komu í kirkju sunnudeginum á eftir. Hin 15  
ára gamla Veronica, sem tilheyrði fjölskyldunni, 
tók að sækja vikulega viðburði Stúlknafélagsins 
og mynda vinskap við bæði stúlkurnar og leiðtoga 
þeirra. Nokkru síðar heimsótti biskupinn fjölskyld-
una ásamt trúboðum og þau tóku að hlýða  
á kennslu þeirra.

Morgun einn hitti eiginkona biskupsins móð-
urina í fjölskyldunni á markaðstorgi. Þegar ná-
grannakonan var innt eftir því hvað hún hyggðist 
kaupa, sagðist hún leita sér að pilsi sem hún 
ætlaði að vera í þegar hún færi í kirkju á kom-
andi sunnudegi. Hún sagðist hafa tekið eftir að 
systurnar í kirkjunni hefðu klætt sig á ákveðinn 
hátt og því vildi hún sýna Drottni virðingu með 
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því að gera hið sama. Eiginkona biskupsins flýtti 
sér heim og með tár í augum hringdi hún í eigin-
mann sinn til að segja honum að hún hefði sterka 
tilfinningu fyrir því að fjölskylda þessi væri tilbúin 
til að láta skírast.

Skírnarboðið var sett fram, en aðeins Veronica 
tók því opnum örmum. Sunnudaginn sem hún var 
staðfest spurði biskupinn hana hvort hún vildi fara 
í musterið til að finna áhrif andans og láta skírast 
fyrir dána. Fjórum vikum síðar fór hún í musterið 
í Sviss með æskufólki stikunnar. Þegar Veronica 
kom heim aftur sagði hún foreldrum sínum frá 
því hver glöð hún hefði verið í musterinu og bar 
vitni um andann sem hún skynjaði þar. Þau hrifust 
augljóslega af vitnisburði hennar.

Foreldrum hennar var boðið að koma á sér-
stakan viðburð þar sem myndir voru sýndar af 

nokkrum musterum. Biskupinn bauð þeim að 
íhuga að fjölskyldur gætu verið saman að eilífu, 
mikilvægi musterisins við að gera eilífar fjöl-
skyldur að veruleika og að verið væri að byggja 
musterið í Róm í þessum tilgangi. Þau sáu mynd-
irnar, skynjuðu andann er þau hugleiddu hvernig 
þau gætu sameinast um eilífð og ákváðu að láta 
skírast. Þau telja nú dagana fram að innsiglun 
þeirra í musterinu.

Allt þetta gerðist vegna þess að biskup og  
fjölskylda hans fundu sig knúin til að bjóða fjöl-
skyldu sem var innan áhrifasviðs þeirra. Þetta er 
að mínu viti undursamlegur vitnisburður um að 
fylgja leiðsögn spámannsins, sýna trú á Drottin, 
láta sér annt um aðra, hafa áhrif á þá og umlykja 
þá örmum kirkjufjölskyldunnar og hjálpa þeim 
að skynja anda musterisins. ◼

Systir Celestini 
og Riccardo 
Celestini, 
ásamt Valle-
fjölskyldunni 
og Celestini 
biskupi
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