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Þegar ég eitt sinn sat við rúmstokk föður míns að 
kvöldi til, ræddi hann um bernsku sína. Hann ræddi 
um kærleika foreldra sinna á erfiðum tímum og 

elsku himnesks föður og frelsarans. Mér var ljóst að hann 
var að deyja úr krabbameini, svo mér fannst ekkert óvenju-
legt að hann gerði stundum ekki greinarmun á tilfinningum 
sínum til himnesks föður og elsku og gæsku síns jarðneska 
föður. Faðir minn hafði oft sagt, að þegar hann bæðist fyrir, 
þá sæi hann í huga sér brosandi ásjónu himnesks föður.

Foreldrar hans höfðu kennt honum með eigin fordæmi 
að biðjast fyrir með það í huga að Guð svaraði bænum 
hans af kærleika, þegar hann talaði til hans. Hann þarfn-
aðist þessa fordæmis allt til enda. Þegar sársaukinn varð 
óbærilegur, komum við að honum að morgni krjúpandi 
við rúmið sitt. Hann hafði verið of veikburða til að komast 
aftur upp í rúmið. Hann sagði sig biðja til að spyrja himn-
eskan föður hvers vegna hann þyrfti að þjást svo mikið, 
þar sem hann hefði alltaf reynt að vera góður. Hann sagði 
blítt svar hafa borist: „Guð þarfnast hugrakkra sona.“

Hann hélt því baráttunni áfram allt til enda og reiddi 
sig á að Guð elskað hann, bænheyrði og myndi lyfta 
honum upp.. Hann naut þeirrar blessunar að hafa þekkt 
Guð snemma og minntist þess ætíð að kærleiksríkur  
Guð er aðeins í einnar bænar fjarlægð.

Af þessari ástæðu kenndi Drottinn foreldrum: „Og þeir 
skulu einnig kenna börnum sínum að biðja og ganga 
grandvör frammi fyrir Drottni“ (K&S 68:28).

Fagnaðarerindi Jesú Krists hefur verið endurreist – 
ásamt Mormónsbók og öllum þeim lyklum prestdæmisins 
sem innsiglað geta fjölskyldur – sökum þess að drengurinn 
Joseph Smith baðst fyrir í trú. Þá trú hlaut hann frá kær-
leiksríkri og trúfastri fjölskyldu.

Fyrir tuttugu árum veitti Drottinn fjölskyldum þessa leið-
sögn í „Fjölskyldan: Yfirlýsing til heimsins,“ frá Æðsta for-
sætisráðinu og Tólfpostulasveitinni: „Farsælt hjónaband og 
fjölskyldulíf byggist og varðveitist á reglum trúar, bænar, 
iðrunar, fyrirgefningar, virðingar, kærleika, umhyggju, 
vinnu og heilbrigðrar dægrastyttingar.“ 1

Við stöndum í mikilli þakkarskuld við foreldra spá-
mannsins Josephs Smith, fyrir uppeldi hans. Fjölskylda 
hans var ekki aðeins fyrirmynd um trú og bæn, heldur líka 
iðrun, fyrirgefningu, virðingu, ást, samúð, vinnusemi og 
heilbrigða afþreyingu.

Þær kynslóðir sem á eftir ykkur koma, gætu sagt 
ykkur blessuð fyrir að sýna fordæmi að bæn í fjölskyldu 
ykkar. Þið eigið kannski ekki eftir að ala upp mikilhæfan 
þjón Guðs, en þið getið með bæn og trúarfordæmi 
hjálpað Drottni Jesú Kristi að ala upp góðan og ástsælan 
lærisvein. 

Af öllu því sem þið gætuð valið að gera til að hjálpa 
Drottni, þá verður bænin þungamiðja þess. Það er víst 
venjulegt fólk sem innblæs aðra, er það biðst fyrir, sem 
verður til þess að þeir ljúki upp augum sínum og sjái  
þann sem þar er. Þið getið orðið sú manneskja.
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Hugleiðið hvaða þýðingu það gæti haft fyrir þá  
sem krjúpa í fjölskyldubæn ykkar. Þegar þeir skynja  
að þið ræðið við Guð í trú, mun trú þeirra eflast til  
að ræða við Guð. Þegar þið biðjist fyrir til að þakka  
Guði fyrir þær blessanir sem þeim eru augljósar, mun  
trú þeirra eflast um að Guð elskar þau og að hann  
bænheyrir ykkur og þau. Það getur aðeins gerst í  
fjölskyldubæn, þegar þið hafið ítrekað hlotið slíka  
reynslu í einkabænum ykkar.

Ég nýt enn blessana af því að hafa átt föður og móður 
sem ræddu við Guð. Fordæmi þeirra og bænamáttur í fjöl-
skyldunni, hefur orðið kynslóðum sem á eftir þeim komu 
til blessunar.

Börn mín og barnabörn eru dag hvern blessuð af 
fordæmi foreldra minna. Sú trú að Guð heyrir og svarar 
bænum, hefur færst yfir til þeirra. Þið getið komið á  
slíkri arfleifð í fjölskyldu ykkar. Ég bið þess að þið  
megið gera það.

HEIMILDIR
1. „Fjölskyldan: Yfirlýsing til heimsins,“ Líahóna, nóv. 2010, 129.

MINNIST 20 ÁRA AFMÆLIS YFIRLÝSINGARINNAR  
UM FJÖLSKYLDUNA.

„Fjölskyldan: Yfirlýsing til heimsins“ kennir reglur 
sem eiga jafn vel við í dag og þegar þær voru fyrst 
kynntar, 23. september 1995. Hugleiðið að bjóða  
þeim einstaklingum eða fjölskyldum sem þið kennið  
að minnast 20 ára afmælis yfirlýsingarinnar, með  
því að:

1.  Skrá þær meginreglur hennar sem hafa sérstaka 
þýðingu fyrir þau. (Sjá hvernig Eyring forseti gerir 
þetta með bæn í ofangreindum boðskap.)

2.  Ræða hvernig hver meginregla getur blessað þau  
nú og á komandi tíð.

3.  Setja ákveðin markmið til að fella þessar meginreglur 
inn í líf þeirra og miðla þeim öðrum.

ÆSKUFÓLK
Þróun bænar

Eyring forseti kennir að fjölskylda ykkar geti hlotið 
blessun af ykkar sterka sambandi við himneskan 

föður. Þið getið bætt samband ykkar við hann með því 
gera bænir ykkar innihaldsríkari! Hér eru nokkrar hug-
myndir um hvernig hægt er að gera það:

Gefið ykkur nokkrar mínútur til að hugleiða það 
sem þið viljið segja, áður en þið biðjist fyrir. Hugleiðið 
spurningar sem þið gætuð haft og hafa angrað ykkur 
– þið getið jafnvel skrifað þær niður, svo þær gleymist 
ekki. Notið þennan tíma líka til að tæma hugann af erli 
dagsins, svo þið náið að einbeita ykkur að ljúfum inn-
blæstri heilags anda. Ef hugurinn fer á reik meðan þið 
biðjið, reynið þá að sjá fyrir ykkur himneskan föður vera 
að hlusta. Talið skilmerkilega. Gefið ykkur líka örfáar 
mínútur í lok bænar, til að hlusta á innblástur andans. 
Þið getið skrifað innblásturinn í dagbókina ykkar.

Hafið í huga að bænin er ákveðið framlag, svo látið 
það ekki angra ykkur, þótt hún krefjist þjálfunar eða 
virðist erfið! Viðleitni ykkar til að biðjast fyrir gerir 
ykkur kleift að efla samband ykkar við Guð, sem getur 
blessað kynslóðir.

BÖRN
Bænaáminning

Eyring forseti kennir að mikilvægt sé að biðjast 
fyrir með fjölskyldu sinni. Þið getið sýnt fjölskyldu 

ykkar fordæmi dag hvern með því biðjast fyrir. Þið 
getið líka minnt fjölskyldu ykkar á að biðjast fyrir dag 
hvern. Hugleiðið þessa tilvitnun, í aðra ræðu Eyrings 
forseta: „Himneskur faðir heyrir bænir ykkar. Hann 
elskar ykkur. Hann þekkir ykkur með nafni“ („Contin-
uing Revelation,“ Liahona, nóv. 2014, 73). Skrifið þessa 
tilvitnun á spjald eða blað og setjið það á áberandi stað 
fyrir alla í fjölskyldu ykkar. Þannig getið þið ætíð munað 
eftir því að himneskur faðir þráir að heyra frá ykkur!

© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Allur réttur áskilinn. Printed in Germany. Samþykkt á ensku: 6/15. Þýðing samþykkt: 6/15. Þýðing á First Presidency Message, 
September 2015. Icelandic. 12589 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 ,  S E P T E M B E R  2 0 1 5

Þetta er hluti boðskapar 
heimsóknarkennslu sem fjallar  
um eiginleika frelsarans.

Ritningarnar kenna að Jesús 
Kristur „fékk allt vald, bæði á 

himni og á jörðu, og dýrð föðurins 
var með honum, því að hann bjó 
í honum“ (K&S 93:17). Öldungur 
M. Russell Ballard í Tólfpostulasveit-
inni, sagði að með þessu valdi hafi 
frelsari okkar skapað himnanna og 
jörðina, gert kraftaverk og þolað 
þjáningarnar í Getsemane og á  
Golgata.1 Þegar við tökum að skilja 
þetta, mun trú okkar á Krist eflast 
og við verðum sterkari.

Þegar við gerum og höldum 
sáttmála musterisins, mun Drott-
inn blessa okkur með krafti sínum. 
Linda K. Burton, aðalforseti Líkn-
arfélagsins, sagði: „Sáttmálshollusta 
styrkir okkur, gæðir okkur krafti og 
verndar okkur. . . . Nýlega hitti ég 
kæra vinkonu. Hún vitnaði um að 
þegar hún hafði hlotið musterisgjöf 

Guðlegir eiginleikar Jesú Krists: 
Máttugur og fullur dýrðar

sína, hefði hún verið styrkt með 
krafti til að standast freistingar.“ 2

Nefí ber vitni um kraft sáttmálans: 
„Ég, Nefí, sá vald Guðslambsins. 
Það féll yfir hina heilögu í kirkju 
lambsins og yfir sáttmálsþjóð Drott-
ins, sem dreifð var um allt yfirborð 
jarðar. Og þeir voru vopnaðir rétt-
læti og krafti Guðs í mikilli dýrð.“

Viðbótarritningagreinar
Jer 51:15; Op 1:6; Jakob 4:6–7; 
Mósía 3:17

Úr ritningunum
Jesús Kristur fylltist mikilli samúð 

með Mörtu og Maríu og reisti  
Lasarus upp frá dauðum með því 
valdi sem hann hafði frá Guði.

Jesús kom að heimili Mörtu og 
Maríu eftir að Lasarus hafði verið 
fjóra daga í gröfinni. Þau fóru að 
gröf Lasarusar og Jesús bauð að 
steinninn fyrir grafarmunanum yrði 
fjarlægður. Jesús sagði við Mörtu: 

„Sagði ég þér ekki: Ef þú trúir, 
munt þú sjá dýrð Guðs?“ Hann 
baðst síðan fyrir til Guðs, föður-
ins og „[mælti] . . . hárri röddu: 
‚Lasarus, kom út!‘

Hinn dáni kom út vafinn 
líkblæjum á fótum og höndum  
og með sveitadúk bundinn um 
andlitið.“ (Sjá Jóh 11:1- 45.) Frels-
arinn notar mátt sinn til að frelsa 
okkur og gæða okkur krafti. Trú 
okkar á hann mun eflast, þegar 
við minnumst þess að hann  
hefur allan mátt og alla dýrð.
HEIMILDIR
1. Sjá M. Russell Ballard, „This Is My Work 

and My Glory,“ Liahona, maí 2013, 18.
2. Linda K. Burton, „The Power, Joy, and  

Love of Covenant Keeping,“ Liahona,  
nóv. 2013, 111.
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Til hugleiðingar

Hvernig getur máttur Guðs vígbúið 
okkur mætti og dýrð?

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


