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Af öllum þeim gjöfum sem himneskur faðir hefur 
gefið okkur, þá er eilíft líf sú dásamlegasta (sjá 
K&S 14:7). Sú gjöf er að dvelja eilíflega sem 

fjölskyldur í návist Guðs föðurins og hans ástkæra sonar. 
Aðeins í æðsta ríki Guðs, himneska ríkinu, mun hinum 
kærleiksríku fjölskylduböndum viðhaldið.

Öll þráum við þá gleði sem hlýst af því að dvelja saman 
sem kærleiksríkar fjölskyldur. Sumir hafa ekki upplifað slík-
an kærleika – tilfinningar sem þeir hafa enn ekki upplifað 
en vita að eru raunverulegar. Við gætum hafa séð aðra 
upplifa slíkt. Margir hafa upplifað raunveruleika fjölskyldu-
kærleika í ríkari mæli þegar dauðinn hefur aðskilið þá frá 
barni, móður, föður, bróður, systur eða ástkærum ömmum 
og öfum. 

Öll höfum við vonað að geta einhvern tíma upplifað 
innilega ástúð fjölskyldumeðlims sem við elskuðum heitt 
og þráum að faðma að okkur aftur. 

Okkar kærleiksríki himneski faðir þekkir hjörtu okk-
ar. Tilgangur hans er að veita okkur hamingju (sjá 2 Ne 
2:25). Hann gaf okkur því gjöf sonar síns, til að gera okkur 
mögulegt að njóta eilíflega gleði fjölskyldusambanda. Við 
munum rísa upp, því frelsarinn rauf helsi dauðans. Sökum 
friðþægingar Jesú Krists, þá getum við, fyrir trú og iðrun, 
orðið verðug himneska ríkisins, þar sem fjölskyldur eru 
innsiglaðar í kærleika að eilífu.

Frelsarinn sendi spámanninn Elía til Josephs Smith, til 
að endurreisa lykla prestdæmisins (sjá K&S 110). Þeim 

lyklum fylgdi innsiglunarvaldið, og þar með æðsta gjöf 
Guðs til barna hans -  eilíft og ævarandi líf sameinaðra 
fjölskyldna.

Það er gjöf sem sérhvert barn Guð sem í heiminn kem-
ur getur gert kröfu til. Þriðjungur anda barna hans hafnaði 
þessari gjöf hans í fortilverunni. Sá hluti þeirra valdi að 
kynnast aldrei gleði þessarar gjafar himnesks föður um 
eilífar fjölskyldur, sökum trúleysis og síðan almennrar 
uppreisnar.

Hvað þau okkar varðar sem stóðust hina mikilvægu 
prófraun í andaheimi fortilverunnar, með því að ávinna 
sér gjöf efnislíkama, þá eigum við enn kost á að velja eilíft 
líf. Ef við erum svo blessuð að hafa fundið hið endur-
reista fagnaðarerindi, þá getum við valið að gera og halda 
sáttmála við Guð, sem gerir okkur hæf fyrir eilíft líf. Ef við 
erum trúföst þeim sáttmálum, þá mun heilagur andi stað-
festa von okkar og vissu um að við séum á vegi eilífs lífs, 
til að lifa eilíflega sem fjölskyldur í himneska ríkinu. 

Sumir eiga kannski litla eða enga von um slíka eilífa 
gleði. Foreldrar, börn, bræður og systur kunna að hafa gert 
eitthvað sem virðist gera þau vanhæf til að eignast eilíft líf. 
Þið gætuð líka velt fyrir ykkur hvort þið sjálf séuð nægi-
lega hæf fyrir tilstilli friðþægingar Jesú Krists.

Spámaður Guðs veitti mér eitt sinn leiðsögn sem veitir 
mér frið. Ég hafði áhyggjur af því að ákvarðanir annarra 
hefðu gert fjölskyldu okkar ómögulegt að vera saman 
að eilífu. Hann sagði: „Þú hefur áhyggjur af röngum 

B O Ð S K A P U R  Æ Ð S T A  F O R S Æ T I S R Á Ð S I N S ,  Á G Ú S T  2 0 1 6

Vonin um  
eilífan fjölskyldukærleika

Henry B. Eyring forseti
fyrsti ráðgjafi í  

Æðsta forsætisráðinu



2

vanda. Þú skalt sjálfur lifa verðugur himneska ríkisins 
og fjölskylduhagir þínir verða dásamlegri en þú færð 
ímyndað þér.“ 

Öllum þeim sem búa að persónulegri reynslu eða búa 
að hjónabandi og eiga börn – eða hafa ekki reynt slíkt 
– sem skyggir á vonir þeirra, gef ég þennan vitnisburð: 
Himneskur faðir þekkir og elskar ykkur sem andabörn 
sín. Þegar þið voruð með honum og hans ástkæra syni í 
fortilverunni, gróðursettu þeir í hjörtum ykkar vonina um 
að hljóta eilíft líf. Fyrir tilverknað friðþægingar Jesú Krists 
og leiðsögn heilags anda, getið þið fundið nú og í kom-
andi heimi þá ást fjölskyldunnar, sem faðir ykkar og hinn 
ástkæri sonur hans þrá svo heitt að þið upplifið.

Ég ber vitni um að ef þið lifið verðug himneska ríkis-
ins, þá mun loforðið um að „fjölskylduhagir ykkar verði 
dásamlegri en þið fáið ímyndað ykkur“ verða ykkar.

HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Hugleiðið að byrja á því að segja þeim sem þið 
kennið frá tilviki þar sem þið voruð þakklátir fyrir von-
ina um eilífa fjölskyldu. Biðjið þau að hugsa um tilvik 
þar sem þau hafa verið þakklát fyrir eilífa fjölskyldu. 
Spyrjið hvort þau vilji segja frá einhverju slíku. Þið getið 
þessu næst boðið þeim að íhuga hvernig þau gætu 
bætt sig og verið verðugri himneska ríkisins, svo að hið 
spámannlega loforð um að fjölskylduhagir okkar verði 
dásamlegri en við fáum ímyndað okkur, verði þeirra.

ÆSKUFÓLK
Miðla eilífri hamingju

Eitt það besta við fagnaðarerindið er þekkingin á 
áætlun sáluhjálpar. Okkur gefst það dásamlega 

tækifæri að geta verið eilíflega með fjölskyldu okkar. Sú 
vitneskja vekur okkur ætíð von þegar heimurinn hvílir 
þungt á okkur. Eyring forseti kennir: „Okkar kærleiks-
ríki himneski faðir þekkir hjörtu okkar. Tilgangur hans 

er að veita okkur hamingju (sjá 2 Ne 2:25). Hann gaf 
okkur því gjöf sonar síns, til að gera okkur mögulegt að 
njóta eilíflega gleði fjölskyldusambanda. . . . Það er gjöf 
sem sérhvert barn Guð sem í heiminn kemur getur gert 
kröfu til.“

Sú blessun á við um þau okkar sem nú lifa og þau 
sem dáið hafa – en aðeins með okkur aðstoð. Áar 
okkar eru einmitt nú í andaheiminum, bíðandi þess 
að við höfum nöfn þeirra til reiðu fyrir framkvæmd 
helgiathafna musterisins í þeirra þágu. Stundum getur 
þó reynst erfitt að vinna þetta verk fyrir þá. Við getum 
verið önnum kafin eða búið svo fjarri musteri að ekki 
er unnt að fara þangað oft.

Til allrar lukku, þá getum við hjálpað áum okkar á 
annan hátt, með því að vinna ættarsögustarf, skráning-
arstarf eða gæta yngri systkina meðan foreldrar ykkar 
fara í musterið. Við þjónum Drottni með því að hjálpa 
og vekjum þeim von sem eru hinu megin hulunnar, um 
eilífa fjölskyldu.

BÖRN
Fjölskyldur eru að eilífu

Við getum lifað með fjölskyldu okkar að eilífu, 
sökum friðþægingar Jesú Krists og endurreisnar 

lykla prestdæmisins! Hvað finnst ykkur yndislegt við 
fjölskyldu ykkar? Farið eftir þessum leiðbeiningum og 
búið til pappírskeðju til að gleðjast fyrir fjölskyldu ykkar.

1.  Brjótið blað saman um miðju tvisvar og myndið þannig 
langan renning.

2.  Teiknið karl með hendurnar á brotnu brúninni.
3.  Klippið karlinn út. Klippið ekki þar sem hendurnar 

snerta brúnina.
4.  Takið blaðið í sundur. Skrifið eða teiknið eitthvað gott 

sem ykkur finnst prýða hvern fjölskyldumeðlim.
5.  Límið saman nokkrar keðjur, ef margir eru í fjölskyldu 

ykkar!
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„Eiginmaður og eiginkona bera 
þá helgu ábyrgð að elska og 

annast hvort annað og börn sín.“ 1 
„Heimilið ætti að vera miðstöð 
Guðs fyrir kærleika og þjónustu,“ 
sagði Russell M. Nelson, forseti 
Tólfpostulasveitarinnar.

„Himneskur faðir vill að eigin-
menn og eiginkonur sýni hvort 
öðru tryggð og virði og meti börn 
sín sem gjöf frá Drottni.“ 2

Í Mormónsbók sagði Jakob að sú 
ást sem eiginmenn sýndu eiginkon-
um sínum, og sú ást sem þau bæru 
til barna sinna, væri ein af þeim 
ástæðum að Lamanítar hefðu um 
tíma verið réttlátari en Nefítarnir 
(sjá Jak 3:7).

Ein besta leiðin til að stuðla að 
ást og einingu á heimilum okkar, er 
með því að ræða ástúðlega við fjöl-
skyldu okkar. Ástúðleg umræða lað-
ar að heilagan anda. Systir Linda K. 
Burton, aðalforseti Líknarfélagsins, 
bauð okkur að hugleiða þetta: 
„Hversu oft ‚mælum við ástúðleg 
orð við hvert annað‘ af ásetningi?“ 3

Hlúa saman að fjölskyldunni

Viðbótarritningagreinar
Róm 12:10; Mósía 4:15; 
Kenning og sáttmálar 25:5

Raunverulegir atburðir
Öldungur D. Todd Christofferson, 

í Tólfpostulasveitinni, sagði frá 
atviki frá æskuárum sínum, sem 
fékk hann til þess að hugsa um 
mikilvægi ástúðar í fjölskyldu. Þegar 
hann og bræður hans voru drengir, 
var móðir þeirra skorin upp vegna 
krabbameins, sem varð til þess að 
það varð henni afar sársaukafullt að 
beita hægri hendinni. Strauja þurfti 
heilmikinn þvott af drengjunum og 
móðir þeirra tók sér oft hlé við þá 
iðju, fór inn í svefnherbergið og grét 
þar til sársaukinn rénaði.

Þegar faðir öldungs Christofferson 
varð þetta ljóst, fór hann til vinnu án 
hádegisverðar í næstum ár, svo lítið 
bar á, til að geta lagt fyrir nægilegt 
fé til að kaupa strauvél til að létta 
henni verkið. Þetta kærleiksverk 
hans fyrir eiginkonu hans, varð 
drengjunum til fyrirmyndar um að 

hlúa að eigin fjölskyldu. Öldungur 
Christofferson sagði um þessi ljúfu 
samskipti: Ég vissi ekki um fórn 
föður míns og kærleiksverk hans 
í þágu móður minnar á þeim tíma, 
en nú, þegar mér er hún ljós, þá 
segi ég með sjálfum mér: ‚Hann 
var karlmenni.‘“ 4
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Kynnið ykkur efnið sem hér er, í bænaranda og leitið að því sem miðla á. Hvernig getur 
skilningur á „Fjölskyldan: Yfirlýsing til heimsins“ aukið trú ykkar á Guð og blessað þær 
konur sem þið vakið yfir með heimsóknarkennslu? Frekari upplýsingar má finna á 
reliefsociety.lds.org.

Trú, fjölskylda, líkn

Til hugleiðingar
Hvernig geta elska og ástúð 
aukið áhrif andans á heimilum 
okkar?


