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Ein dásamlegasta gjöf Guðs er prestdæmisvaldið 
sem getur innsiglað fjölskyldur saman að eilífu. 
Hver sá sem hefur skilning á áætlun sáluhjálpar 

þráir þá varanlegu blessun. Aðeins í innsiglunarathöfunum 
sem framkvæmdar eru í vígðum musterum Kirkju Jesú 
Krists hinna Síðari daga heilögu, gefur Guð loforð um 
að fjölskyldur geti innsiglast að eilífu.

Prestdæmislyklarnir sem gera það mögulegt, voru end-
urreistir á jörðu í Kirtland musterinu af spámanninum Elía 
og veittir Joseph Smith. Prestdæmislyklar þessir hafa óslitið 
verið veittir lifandi spámönnum Kirkju Jesú Krists hinna 
Síðari daga heilögu, allt fram á okkar tíma.

Í sinni jarðnesku þjónustu ræddi frelsarinn við Pétur, 
aðalpostula sinn, um valdið til að innsigla fjölskyldur, er 
hann sagði: „Hvað sem þér bindið á jörðu, mun bundið á 
himni, og hvað sem þér leysið á jörðu, mun leyst á himni“ 
(Matt 18:18).

Það er aðeins í himneska ríkinu sem við getum lifað 
ævarandi saman sem fjölskyldur. Við getum dvalið þar 
sem fjölskyldur í návist himnesks föður og frelsarans. 
Spámaðurinn Joseph Smith lýsti þeirri dásamlegu upplifun 
svohljóðandi í Kenningu og sáttmálum:

„Þegar frelsarinn birtist, munum við sjá hann eins 
og hann er. Við munum sjá, að hann er maður eins og 
við sjálf.

Og að sama félagslyndi og ríkir meðal okkar hér mun 
ríkja meðal okkar þar, en þar við bætist eilíf dýrð, dýrð, 
sem við njótum ekki nú“ (K&S 130:1–2.)

Ritningarnar kveða á um að við getum örugg sett 
markið á hinn himneska staðal í fjölskyldusamböndum 
okkar. Við getum látið okkur svo annt um fjölskyldumeð-
limi okkar, lifandi og látna, að við gerum allt sem við 
getum til að þeir eigi kost á þeim helgiathöfnum prest-
dæmisins sem binda okkur á himni.

Mörg ykkar, ungir sem aldnir, eruð að gera það. Þið 
hafið leitað nafna þeirra áa sem ekki hafa tekið á móti 
þeim helgiathöfnum sem innsigla ykkur saman.

Flest öll eigum við lifandi ættmenni sem ekki hafa verið 
innsigluð fjölskyldum með prestdæmisvaldi. Margir eiga 
ættmenni sem hafa tekið á móti helgiathöfnum prest-
dæmisins, en halda ekki sáttmálana sem þau gerðu við 
Guð. Guð mun blessa ykkur svo þið getið náð til allra 
þessara ættmenna í trú. Þið eigið það loforð sem Drottinn 
hefur gefið lærisveinum sínum er leggja það á sig að leiða 
aðra til hans:

„Og hjá hverjum þeim, sem veitir yður viðtöku, mun ég 
einnig vera, því að ég mun fara fyrir yður. Ég mun verða 
yður til hægri handar og til þeirrar vinstri, og andi minn 
mun vera í hjörtum yðar og englar mínir umhverfis yður, 
yður til stuðnings“ (K&S 84:88).

Úr glugganum í skrifstofunni minni get ég, dag hvern, 
séð brúðhjón ljósmynduð meðal fallegra blóma og gos-
brunna. Oft heldur brúðguminn á brúðinni í fangi sér, 
allavega nokkur skjögrandi skref, á meðan ljósmyndarinn 
tekur brúðkaupsmyndirnar. Alltaf þegar þessi sjón birtist 
mér, verður mér hugsað til hjóna sem ég þekki, er síðar 
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hafa orðið að bera hvort annað á annan hátt, þegar lífið 
verður strembið — stundum aðeins stuttu eftir brúð-
kaupsdag þeirra. Atvinnumissir getur kveðið dyra. Börn 
geta fæðst með miklar áskoranir. Sjúkdómar geta komið 
upp. Á þeim reynslutímum, er meira reynir á en við 
töldum okkur geta tekist á við, mun sú venja okkar — sem 
við tileinkuðum okkur á auðveldari tímum — að breyta 
við aðra eins og við viljum að aðrir breyti við okkur, gera 
okkur að hetjum.

Fjölskyldur okkar eiga slíkt samband skilið sem við 
getum farið með í návist Guðs. Við megum ekki misbjóða 
öðrum eða ala á óvild. Við getum ákveðið að fyrirgefa fljótt 
og algjörlega. Við getum reynt að stuðla að hamingju ann-
arra framar okkar eigin. Við getum verið mild í máli. Þegar 
við reynum að gera allt þetta, munum við laða heilagan 
anda að fjölskyldu okkar og að okkur sjálfum.

Ég fullvissa ykkur um að með hjálp Drottins og iðrunar-
fullu hjarta, munum við í þessu lífi geta fengið nasasjón af 
því lífi sem við viljum ævarandi tileinka okkur. Himneskur 
faðir elskar okkur. Hann vill fá okkur aftur til sín. Með 
krafti friðþægingar sinnar gerði frelsarinn okkur mögulegt 
að gera þá breytingu á hjarta okkar sem nauðsynleg er 
til að fara í musterið, gera sáttmála sem við getum síðan 
haldið og, þegar að því kemur, lifað ævarandi sem fjöl-
skyldur í himneskri dýrð — að komast heim að nýju.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN
Þegar þið miðlið kenningunni um eilífar fjölskyldur, 

hugleiðið þá þessi orð öldungs Richards G. Scott í Tólf-
postulasveitinni: „Reynið ætíð að styrkja fjölskyldur. 
Kennið af hugsjón um mikilvægi þess að fjölskyldur 
verði innsiglaðar í musterinu. . . . Þegar innsiglunarat-
höfn musterisins verður að hugsjón, munið þið hjálpa til 
við að byggja upp ríki Guðs á jörðu“ („Ég hef gefið yður 
eftirdæmi,“ Aðalráðstefna, apríl 2014, 32). Hvernig getið 
þið hjálpað þeim sem þið kennið að hljóta hugsjón um 
mikilvægi þess að láta innsiglast í musterinu? Biðjið þau 
sem enn hafa ekki verið innsigluð að ræða þau skref 
sem þau geta tekið til þess að hljóta þá helgiathöfn. 
Biðjið þau sem hafa verið innsigluð að segja frá því 
hvernig þau geta viðhaldið þeirri sýn sinni um eilífa fjöl-
skyldu og keppt að því að bæta sambandið sín á milli.

UNGLINGAR
Eilíflega tengd fjölskyldu minni
Laura Burton

Þegar ég var ættleidd þriggja ára gömul, vildi blóð-
móðir mín aðeins gera ættleiðinguna mögulega, 

ef foreldrar mínir samþykktu að ég tæki á móti helgi-
athöfnum kirkjunnar eftir að ég hafði náð 12 ára aldri. 
Hún taldi að ég þyrfti að vera nægilega gömul til að 
gera það upp við mig sjálf, en ég átti afar erfitt með 
að bíða.

Já, það reyndist mér erfitt að sjá marga vini mína 
skírast þegar þau urðu 8 ára, en það sem reyndist 
jafnvel enn erfiðara var að vita að ég gæti ekki innsigl-
ast foreldrum mínum og fimm eldri systkinum fyrr en 
ég yrði 12 ára. Ég óttaðist að eitthvað kynni að henda 
mig sem kæmi í veg fyrir að ég gæti innsiglast þeim.

Þegar líða tók að 12 ára afmælinu mínu, tókum við 
að ráðgera skírnina mína og innsiglunina til fjölskyldu 
minnar. Foreldrar mínir leyfðu mér að velja í hvaða 
musteri við yrðu innsigluð. Mér hafði alltaf fundist 
San Diego musterið í Kaliforníu fallegast, svo allir í 
fjölskyldunni samþykktu að aka til Kaliforníu vegna 
innsiglunarinnar.

Ég hlakkaði óumræðileg til þess að verða hluti af 
eilífri fjölskyldu með foreldrum mínum og systkinum. 
Meðan á innsiglun minni stóð, fann ég svo sterkt fyrir 
andanum, að ég fæ því ekki lýst með orðum. Þegar 
ég nú er loks innsigluð fjölskyldunni minni, er ég ekki 
lengur áhyggjufull, heldur fullviss og friðsæl yfir því 
að vita að ég er eilíflega tengd þeim.
Höfundur býr í Utah, Bandaríkjunum.

BÖRN
Musterið í sjónmáli

Eyring forseti gat þess að vegna prestdæmisins 
gætum við farið í musterið með fjölskyldu okkar til 

að láta innsiglast saman um eilífð. Teiknið eða finnið 
mynd af eftirlætis musterinu ykkar og hafið hana þar 
sem hún er í sjónmáli dag hvern. Gerið lista yfir hvernig 
þið hyggist búa ykkur undir að fara í musterið þegar 
að því kemur.
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Þetta er hluti boðskapar heimsókn-
arkennslu sem fjallar um eiginleika 
frelsarans.

„Lát dyggðir prýða hugsanir 
þínar linnulaust, og þá mun 

traust þitt vaxa og styrkjast í návist 
Guðs og kenning prestdæmisins 
falla á sál þína sem dögg af himni.“ 
(K&S 121:45–46).

Hvað er dyggð? James E. Faust 
forseti (1920–2007) sagði: „Dyggð 
í víðri merkingu felur í sér alla 
eiginleika réttlætis sem gera okkur 
kleift að móta persónuleika okkar.“ 1 
Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
sagði einnig: „Kærleikur Guðs 
er uppspretta allra dyggða, allrar 
gæsku og persónuleikastyrks.“ 2

Öldungur D. Todd Christofferson, 
í Tólfpostulasveitinni, sagði um 
konur og dyggð: „Konur koma með 
ákveðna dyggð með sér í heiminn, 
guðlega gjöf sem gerir þeim auðvelt 
að innræta eiginleika líkt og trú, 
hugrekki, samúð og siðfágun í sam-
böndum og menningu. . . .

Systur, af öllum ykkar samskiptum 
er það samfélagið við Guð sem er 

Eiginleikar Jesú Krists: Dyggð

uppspretta siðferðisþreks ykkar, og 
verður ætíð að vera fremst í lífi ykkar. 
Hafið í huga að siðferðisþrek Jesú 
átti rætur í einbeittri hollustu hans 
við vilja föðurins. . . . Kappkostið 
að vera slíkir lærisveinar föðurins 
og sonarins, og þá munu áhrif ykkar 
aldrei dvína.“ 3

Viðbótarritningagreinar
Sálm 24:3–5; Fil 4:8; 2 Pét 1:3–5; 
Alma 31:5; K&S 38:23–24

Úr ritningunum
Dyggðugar og trúaðar konur 

á okkar tíma fylgja frelsaranum. 
Í Lúkas 8 er frásögn um konu sem 
hafði haft blóðlát í 12 ár, sem ekki 
var hægt að lækna. Hún leitaði 
lækningar er hún, „kom að baki 
honum og snart fald klæða hans, 
og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát 
hennar. . . . En Jesús sagði: Einhver 
snart mig, því að ég fann, að kraftur 4 
fór út frá mér.“ Þessi dyggðuga og 
trúfasta kona féll niður frammi fyrir 
honum og „skýrði frá því í áheyrn 
alls lýðsins, hvers vegna hún snart 

hann, og hvernig hún hafði jafn-
skjótt læknast. Hann sagði þá við 
hana: ‚Dóttir, trú þín hefur bjargað 
þér‘ “ (Lúk 8:43- 48; sjá einnig 
6:17- 19).

Með krafti sínum,5 megnar 
Kristur að lækna, virkja, styrkja, 
hugga og hughreysta, þegar við 
ákveðum af hugrekki og trú að 
fylgja honum.
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Til hugleiðingar
Hvernig gæðir dyggðin okkur krafti?

Kynnið ykkur efnið sem hér er í bænaranda og leitið að því sem miðla á. Hvernig getur 
skilningur á guðlegum eiginleikum frelsarans aukið trú ykkar á hann og blessað þær 
konur sem þið vakið yfir með heimsóknarkennslu? Frekari upplýsingar má finna á 
reliefsociety.lds.org.

Trú, fjölskylda, líkn


