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Kölluð af Guði  
og studd af fólki

Oft er okkur boðið sem meðlimum kirkjunnar 
að styðja fólk í köllunum til þjónustu. Fyrir 
mörgum árum var mér sýnt af 18 ára nemanda 

hvað í því felst að styðja þjóna Drottins. Auðmjúkt for-
dæmi hans er mér enn blessun.

Hann var að hefja fyrsta árið sitt í framhaldsskóla. 
Ekki hafði liðið fullt ár frá því að hann var skírður þar 
til hann hóf nám í fjölmennum háskóla fjarri heimili 
sínu. Þar þjónaði ég sem biskup hans.

Í upphafi skólaárs átti ég stutt viðtal við hann  
í biskups skrifstofunni. Ég man lítt eftir þessu fyrsta 
viðtali nema að hann ræddi um áskoranir sínar á hinum 
nýja stað, en ég gleymi aldrei öðru viðtali okkar.

Hann bað mig að hitta sig í skrifstofu minni.  Ég varð 
hissa þegar hann sagði: „Getum við beðið saman og ég 
farið með bænarorðin?“ Ég hugðist segja að ég hefði 
þegar beðist fyrir og vænti þess að hann hefði gert það 
líka. En þess í stað samþykkti ég.

Hann hóf bæn sína á vitnisburði um að hann vissi 
að biskup væri kallaður af Guði. Hann bað Guð að 
segja mér hvað honum bæri að gera í afar mikilvægu 
andlegu málefni.  Ungi maðurinn sagði Guði að hann 
væri þess fullviss að biskupnum væri þegar ljósar 
þarfir sínar og yrði gefin sú leiðsögn sem hann hefði 
þörf fyrir að heyra.

Þegar hann talaði kom í huga minn hin ákveðna 
hætta sem hann stóð frammi fyrir. Leiðsögnin var 
einföld en skýr og skorinorð: Bið ávallt, ver hlýðinn 
boðorðunum og óttast eigi.

Þessi ungi maður, sem hafði verið eitt ár í kirkjunni, 
kenndi með fordæmi hvernig Guð getur unnið með 
leiðtoga er hann nýtur trúar og bæna þeirra sem hann 
hefur verið kallaður til að leiða. Þessi ungi maður var 
mér fordæmi um gildi lögmáls hinnar almennu sam-
þykktar í kirkjunni (sjá K&S 26:2). Jafnvel þótt Drottinn 
kalli þjóna sína með opinberun, geta þeir aðeins upp-
fyllt tilgang sinn eftir að þeir eru studdir af þeim sem 
þeir eru kallaðir til að þjóna.

Með stuðningi okkar strengjum við hátíðleg heit. 
Við heitum því að biðja fyrir þjónum Drottins og að 
við munum fylgja þeim og efla þá (sjá K&S 93:51). 
Við heitum því að leita og vænta innblásturs frá Guði 
í handleiðslu þeirra og alltaf þegar þeir starfa í köllun 
sinni (sjá K&S 1:38).

Það heit þarf að endurnýja oft í hjörtum okkar. 
Sunnudagaskólakennari ykkar mun reyna að kenna 
með andanum, en rétt eins og á líka við um ykkur, þá 
getur þeim orðið á frammi fyrir nemendum sínum. Þið 
getið hins vegar ákveðið að hlusta og vænta þess að 
finna innblástur koma. Smám saman munu mistökin 
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verða færri og ummerkin verða fleiri um að Guð styrkir 
þann kennara.

Þegar við réttum upp hendi til stuðnings einstakl-
ingi, skuldbindum við okkur til hvers þess tilgangs sem 
Drottinn hefur kallað þann einstakling til að framfylgja. 
Þegar börn okkar voru mjög ung, var eiginkona mín 
kölluð til að kenna ungu börnunum í deild okkar. Ég 
rétti ekki aðeins upp hönd til að styðja hana, heldur 
bað ég líka fyrir henni og bauð henni hjálp mína. Sú 
lexía sem ég lærði um að vera þakklátur fyrir það sem 
konur fá framkvæmt og elsku Drottins til barna sinna, 
er mér og fjölskyldu minni enn til blessunar.

Ég ræddi nýverið við unga manninn sem studdi 
biskup sinn fyrir mörgum árum. Ég komst að því að 
Drottinn og fólkið höfðu stutt hann í köllun til trúboðs, 
sem stikuforseta og sem föður. Við lok samtals okkar 
sagði hann: „Ég bið enn fyrir þér dag hvern.“

Við getum ákveðið að biðja daglega fyrir einhverjum 
sem Guð hefur kallað til að þjóna okkur. Við getum 
þakkað einhverjum þeim fyrir sem hefur blessað okkur 
með þjónustu sinni. Við getum ákveðið að bjóða okkur 
fram þegar einhver sem við höfum stutt biður um 
sjálfboðaliða.1

Þeir sem styðja þjóna Drottins í ríki hans munu efldir 
með hinum óviðjafnanlega krafti hans. Við þörfumst öll 
þeirrar blessunar.

HEIMILDIR
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HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

Íhugið að lesa eftirfarandi tilvitnun eftir að þið 
hafið miðlað boðskapnum: „Drottinn mun gera ykkur 
að verkfæri í höndum sínum, ef þið eruð auðmjúk, 
trúföst og kostgæfin. . . . Þið munuð hljóta aukinn 
styrk þegar þið eruð studd af söfnuðinum og sett í 
embætti“ (Teaching, No Greater Call [1999], 20). Látið 
fjölskylduna koma saman umhverfis þungan hlut og 

biðjið einhvern einn að reyna að lyfta honum. Bætið 
einum við í senn með því að biðja aðra í fjölskyldunni 
að hjálpa til við að lyfta hlutnum.  Ræðið hvað gerist 
þegar allir hjálpast að. Íhugið að leggja áherslu á leið
sögn Eyrings forseta um hagnýtar leiðir til að styðja 
aðra í köllunum þeirra.

ÆSKUFÓLK
Þökk sé sunnudagaskólakennara 
mínum
Ónafngreint

Það ríkir ekki alltaf lotning í námsbekk mínum 
í sunnudagaskólanum.  Ég nýt þess að hlusta á 

kennsluna í viku hverri en stundum virðast aðrir í 
bekknum ekki gera það. Oft tala nemendur saman eða 
eru í tölvuleikjum meðan kennarinn reynir að kenna 
okkur. Því miður finnst mér stundum eins og ég eigi 
líka hlut að máli.

Dag einn vorum við í erfiðara lagi og í lok kennslu
stundar var kennari okkar gráti nær, því enginn vildi 
hlusta á hana kenna.  Þegar ég gekk út úr kennslu
stofunni fann ég til með henni.

Næsta sunnudag útskýrði kennarinn að hún hefði 
beðist mikið fyrir í vikunni til að leita handleiðslu og 
sú hugsun kom upp að hún ætti að láta okkur horfa á 
kirkjukvikmynd.  Hún byrjaði að sýna myndina, sem var 
um líf Jesú Krists og kraftarverkin sem hann gerði.

Þegar ég hugsaði um myndina um kvöldið skynjaði 
ég eitthvað sem var öðruvísi. Skyndilega varð mér 
ljóst að ég skynjaði andann á sterkari hátt en ég hafði 
áður gert. Ég ákvað þegar í stað að gera breytingar á 
lífi mínu til að líkjast meira frelsaranum og mér varð 
ljóst að upplifun mín í sunnudagskólanum dag þennan 
hafði styrkt vitnisburð minn mikið. Ég er svo þakklátur 
fyrir sunnudagaskólakennarann minn og allt sem hún 
gerir fyrir námsbekk sinn í hverri viku.
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Heimsóknarkennsla—heilagt 
viðfangsefni
Lærið efnið í bænarhug og ræðið það við systurnar sem þið heimsækið, eins og við á. 
Nýtið spurningarnar ykkur til hjálpar við að styrkja systurnar og gera Líknarfélagið 
að virkum þætti í lífi ykkar.

Hvað get ég gert?
1. Hvernig get ég bætt hæfni 
mína til að framfylgja mikil
vægri ábyrgð minni sem 
heimsóknarkennari?

2. Hvernig get ég sem heimsókn
arkennari hjálpað öðrum systrum 
að framfylgja ábyrgð sinni sem 
heimsóknarkennarar?

Frekari upplýsingar má finna á  
reliefsociety .lds .org.
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Trú, fjölskylda, líkn

Við þurfum að framfylgja 
andlegu ætlunarverki sem 

heimsóknarkennarar. „Biskupinn, 
sem er vígður hirðir deildarinnar, 
getur engan veginn vakið yfir öllum 
sauðum Drottins í einu. Hann reiðir 
sig á innblásna hjálp heimsóknar-
kennara.“ 1 Að sækjast eftir og að 
hljóta opinberun um hverjum ætti 
að fela að vaka yfir hverri systur er 
nauðsynlegt.

Innblástur hefst þegar meðlimir 
forsætisráðs Líknarfélagsins ræða 
bænþrungið þarfir einstaklinga og 
fjölskyldna. Forsætisráð Líknarfé-
lagsins úthlutar síðan, með sam-
þykki biskups, verkefnum á þann 
hátt sem hjálpar systrunum að skilja 
að heimsóknarkennslan er mikilvæg 
andleg ábyrgð.2

Heimsóknarkennarar sækjast af 
einlægni eftir að þekkja og elska 
hverja systur, hjálpa henni að efla 
trú sína og veita þjónustu þegar þörf 
er á henni. Þær leita innblásturs per-
sónulega til að vita hvernig bregðast 
á við andlegum og stundlegum 
þörfum hverrar þeirrar systur sem 
þær heimsækja.3

„Heimsóknarkennslan verður 
verk Drottins þegar áhersla er 
lögð á fólk fremur en tölfræði. 

Heimsóknarkennsla tekur í raun 
aldrei enda. Hún er fremur lífsvenja 
en verkefni.“ 4

Úr ritningunum
Matt 22:36–40; Jóh 13:34–35; 

Alma 37:6–7

Úr sögu okkar
Eliza R. Snow, annar aðalfor-

seti Líknarfélagsins, sagði: „Ég tel 
embætti kennara mikilvægt og 
heilagt.“ Hún ráðlagði heimsókn-
arkennurum „að vera uppfullar af 
anda Guðs, visku, auðmýkt, kær-
leika“ áður en þær færu í heim-
sóknir svo þær gætu komist að og 
uppfyllt andlegar sem stundlegar 
þarfir. Hún sagði: „Ykkur kann að 
finnast þið þurfa að mæla orð friðar 
og huggunar, og ef þið finnið systur 
sem köld er orðin, umvefjið hana 
þá kærleika, líkt og þið faðmið barn 
að brjósti ykkar, og veitið henni yl 
og hlýju.“ 5

Þegar við höldum áfram í trú, 
líkt og systurnar í Líknarfélaginu 
gerðu hér áður fyrr, munum við 
njóta heilags anda og innblásturs 
um að vita hvernig hjálpa á hverri 
systur sem við heimsækjum. „Við 
skulum leita visku í stað kraftar,“ 
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sagði Snow, „og okkur mun gefast 
allur sá kraftur sem við höfum 
visku til að beita.“ 6


