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Fyrirheitið um að hjörtun  
muni snúast

Móðir mín, Mildred Bennion Eyring, ólst upp í 
bændasamfélaginu í Granger, Utah, í Bandaríkj-
unum. Einn bræðra hennar, Roy, tók við sauð-

fjárbúi fjölskyldunnar. Þegar hann var ungur maður varði 
hann löngum stundum að heiman. Smátt og smátt varð 
áhugi hans minni á kirkjunni. Loks flutti hann til Idaho, 
Bandaríkjunum, gifti sig og eignaðist þrjú börn. Hann lést 
34 ára gamall, er eiginkona hans var 28 ára og börnin enn 
ung að árum.

Þótt litla fjölskyldan hans Roy byggi í Idaho og móðir 
mín hefði flutt til New Jersey, í 4.025 km fjarlægð, þá skrif-
aði hún þeim oft kærleiks-  og hvatningarbréf. Fjölskylda 
Roy frænda kallaði hana ástúðlega „Mid frænku.“ 

Árin liðu og dag einn hringdi ein frænka mín í mig. Mér 
var sagt að ekkja Roys hefði látist. Frænka mín sagði: „Mid 
frænka hefði viljað að þú vissir það.“ Mid frækna hafði 
látist fyrir löngu, en fjölskyldan skynjaði enn ást hennar og 
lét mig vita af þessu.

Það sló mig hve vel móðir mín hefði uppfyllt hlut-
verk sitt í fjölskyldunni, sem var svipað því hlutverki sem 
nefísku spámennirnir höfðu uppfyllt meðal ættmenna 
sinna, með því að halda sig nærri þeim ættmennum sem 
þeir vildu kynna fagnaðarerindi Jesú Krists. Nefí hélt 
heimild sem hann vonaði að hefði þau áhrif á afkomendur 
bræðra sinna að þeir snérust til trúar forföður þeirra, Lehís. 
Synir Mósía sýndu sama kærleika þegar þeir prédikuðu 
fagnaðarerindið fyrir afkomendum Lehís.

Drottinn hefur séð okkur fyrir leið til að upplifa kær-
leika í fjölskyldum sem hægt er að viðhalda um eilífð. 
Unga fólkið í kirkjunni í dag finnur hjörtu sín snúast til 
fjölskyldu sinnar og ættmenna. Það leita nafna ættmenna 
sem ekki áttu kost á að taka á móti helgiathöfnum sálu-
hjálpar í þessu lífi. Þau fara með þau nöfn í musterið. 
Þegar við þau fara ofan í skírnarvatnið, geta þau upplifað 
kærleika Drottins og þeirra ættmenna sem þau eru stað-
genglar fyrir.

Ég man enn eftir kærleiksþeli raddar frænku minnar 
sem hringdi og sagði: „Móðir okkar er látin og Mid frænka 
hefði viljað að þú vissir það.“

Þau ykkar sem takið þátt í helgiathöfnum fyrir ættmenni 
ykkar, vinnið kærleiksverk, líkt og Mósía og spámaðurinn 
Nefí. Þið munuð, líkt og þeir, gleðjast yfir þeim sem taka á 
móti fórn ykkar. Þið getið líka vænst þess að upplifa sömu 
innilegu gleðina og Ammon gerði, sem sagði um trúboðs-
þjónustu sína meðal fjarskyldra ættmenna: 

„Þess vegna skulum við miklast, já, miklast í Drottni. 
Já, við skulum fagna, því að gleði okkar er algjör. Já, við 
skulum lofsyngja Guð okkar að eilífu. Sjá, hver getur mikl-
ast of mikið í Drottni? Já, hver getur sagt of mikið um hans 
mikla vald og miskunn og langlundargeð hans gagnvart 
mannanna börnum? Ég get aðeins lýst broti af því, sem 
mér býr í brjósti“ (Alma 26:16).

Ég ber vitni um að slíkar kærleikstilfinningar sem þið 
berið til fjölskyldu ykkar og ættmenna—hvar sem þau 
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kunna að vera—er uppfylling fyrirheitsins um komu Elía. 
Hann kom vissulega. Hjörtu niðjanna eru að snúast til 
feðranna og hjörtu feðranna eru að snúast til barnanna 
(sjá Malakí 4:5–6; Joseph Smith—Saga 1:38–39). Þegar þið 
finnið ykkur knúin til að finna nöfn áa ykkar og fara með 
nöfn þeirra í musterið, eruð þið að upplifa uppfyllingu 
þess spádóms.

Það er blessun að vera uppi á tíma uppfyllingar fyr-
irheitsins um að hjörtun muni snúast. Mildred Bennion 
Eyring upplifði þessa sterku hvöt í hjarta sínu. Hún elskaði 
fjölskyldu bróður síns og sýndi þeim kærleika. Þau upp-
lifðu hjörtu sín snúast í kærleika til Mid frænku sinnar, því 
þau vissu að hún elskaði þau. 

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Þið gætuð viljað lesa spádómana um anda Elía með 
þeim sem þið heimsækið (sjá Malakí 4:5–6; Joseph 
Smith—Saga 1:38–39). Ræðið hvað hægt er að gera til 
að vinna að ættfræði, svo sem skráningu, ljósmynda-
söfnun og bloggskrif. Ef þau sem þið heimsækið eru 
ókunnug FamilySearch.org, íhugið þá að gefa ykkur 
tíma til að sýna þeim það.

ÆSKUFÓLK
Kynnast ömmu minni
Jewelene Carter

Í einu verkefni mínu í Stúlknafélaginu bauðst ég til að 
hjálpa ömmu minni að finna áa hennar, með því að 

skruna í gegnum örfilmur í ættfræðisafninu í Mesa, 
Arisóna, Bandaríkjunum. Þegar við sátum saman og 
leituðum ættmenna okkar, fór ég að velta fyrir mér: 

„Hversu mikið veit ég í raun um ömmu sem situr mér 
við hlið?“

Við fundum fjölda ættmenna, skráðum upplýsing-
arnar og fórum í Mesa musterið í Arisóna til að fram-
kvæma fyrir þau skírnir og staðfestingar. Nokkru síðar 
gaf amma mér innbundið safnverk ættarsögu sinnar. 

Þar sem amma þjáist af liðagigt, reynist henni afar 
sársaukafullt að slá inn texta á lyklaborðið. Ég nýt þess 
að hjálpa henni við tölvuna. Í sameiningu ritum við 
atburði úr lífi hennar til andríkis og gagnsemi fyrir fjöl-
skylduna. Ég hef unun af því að tengjast henni og læra 
heilmargt um sögu kirkjunnar, er við vinnum að þessu 
verkefni.
Höfundur býr nú í Virginíu, Bandaríkjunum

BÖRN
Ást ef heima býr

Brosir heimur Guðs til þín 
ást ef heima býr.
Allt er lífið yndið þér
ást ef heima býr.

(„Ást ef heima býr,“ Sálmar, nr. 110)

Himneskur faðir vill að við elskum fjölskyldu okkar, 
svo við getum verið hamingjusöm. Því meira sem 

við þjónum fjölskyldu okkar, því meira munum við elska 
himneskan föður og fjölskyldumeðlimi okkar.

Teiknið hjörtu á blað og klippið út. Skrifið falleg 
skilaboð á hjörtun eða teiknið myndir á þau og færið 
þau fjölskyldumeðlimum ykkar með leynd. Gætið að 
gleði þeirra!

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Allur réttur áskilinn. Printed in Germany. Samþykkt á ensku: 6/14. Þýðing samþykkt: 6/14.  
Þýðing á First Presidency Message, July 2014. Icelandic. 10867 190



B O Ð S K A P U R  H E I M S Ó K N A R K E N N A R A ,  J Ú L Í  2 0 1 4

Trú, fjölskylda, líkn

Þetta er hluti 
heimsóknarkennsluboðskapar  
sem fjallar um líf og starf frelsarans.

Jesús Kristur er málsvari okkar hjá 
föðurnum. Hugtakið málsvari á 

rætur í latínu og merkir „sá sem talar 
máli annars.“ 1 Frelsarinn talar máli 
okkar, af skilningi, réttvísi og misk-
unn. Sú vitneskja getur fyllt okkur 
elsku og þakklæti fyrir friðþægingu 
hans.

„Hlustið á hann, sem er málsvari 
hjá föðurnum, sem talar máli yðar 
hjá honum—

Og segir: Faðir, sjá þjáningar 
og dauða hans, sem enga synd 
drýgði, og þú hafðir velþóknun á. 
Sjá blóð sonar þíns, sem úthellt var, 
blóð hans, sem þú gafst, svo að þú 
mættir sjálfur dýrðlegur verða‒

Faðir, þyrm því þessum bræðrum 
mínum, sem trúa á nafn mitt, svo 
að þeir megi koma til mín og öðlast 
ævarandi líf“ (K&S 45:3–5).

Öldungur D. Todd Christofferson, 
í Tólfpostulasveitinni, sagði um 
Krist sem málsvara okkar: „Það er 

Hið guðlega hlutverk Jesú Krists: 
Málsvari
Kynnið ykkur efnið sem hér er, í bænaranda og leitið að því sem miðla á. Hvernig getur 
skilningur á lífi og starfi frelsarans aukið trú ykkar á hann og blessað þær sem þið vakið 
yfir með heimsóknarkennslu? Frekari upplýsingar eru á reliefsociety.lds.org.

mér afar mikilvægt að geta öllum 
stundum og í öllum aðstæðum 
komið fram fyrir náðarhásætið, svo 
faðir minn á himnum megi hlusta á 
bænir mínar, og málsvari minn, sá er 
syndlaus var, megi flytja málaleitan 
mína.“ 2

Úr ritningunum 
Mósía 15:8–9; Moró 7:28;  
Kenning og sáttmálar 29:5; 110:4

Úr sögu okkar
Í gegnum sögu kirkju Drottins, 

hafa kvenlærisveinar Jesú Krists fylgt 
fordæmi hans. Ester var trúfastur og 
hugdjarfur málsvari. Frændi hennar, 
Mordekai, sendi henni eintak af 
tilskipun konungsins um að drepa 
skyldi alla Gyðinga og bað hana 
að „ganga fyrir konung og . . . leita 
vægðar hjá honum þjóð sinni til 
handa.“ Hann bætti við: „Hver veit 
nema þú sért til ríkis komin einmitt 
vegna þessara tíma!“ (Ester 4:8, 14.)

Þrátt fyrir hættuna sem fólst í því 
að vera málsvari fólksins, samþykkti 

Ester: „Síðan mun ég ganga inn 
fyrir konung, þótt það sé í móti 
lögunum, og ef ég þá á að farast, 
þá ferst ég“ (Ester 4:16).

Ester talaði síðan af auðmýkt 
við konunginn og „féll honum 
til fóta og bað hann grátandi . . . 
að afturkalla bréfin . . . [um] að 
láta eyða Gyðingum.“ Hún sagði 
síðan: „Hvernig mundi ég fá 
afborið að horfa upp á tortíming 
kynsmanna minna?“ (sjá Ester 8:3, 
5–6). Konungurinn mildaðist í 
hjarta og varð við bón hennar.3
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Til hugleiðingar

Hvernig getur málsvörn Jesú Krists 
hvatt okkur til að sýna öðrum 
miskunn og vera fús til að fyrirgefa?
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