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Ákall frelsarans  
um þjónustu

Allir sem lært hafa stærðfræði vita hvað  
samnefnari er. Síðari daga heilagir eiga  
sér almennan samnefnara. Sá samnefnari  

er hið einstaklingsbundna ákall til hvers og eins  
okkar um að leysa af höndum verkefni í Guðs ríki  
hér á jörðunni.

Gerist þið sek um að mögla þegar köllun berst 
ykkur? Takið þið á móti hverju tækifæri til að þjóna 
bræðrum ykkar og systrum opnum örmum, meðvituð 
um að himneskur faðir mun blessa þá sem hann 
kallar?

Ég vona að við missum ekki sjónar á raunverulegum 
tilgangi kærkominna tækifæra til að þjóna. Sá tilgangur, 
það eilífa markmið, er sá sami og Drottinn tilgreinir og 
er að finna í Hinni dýrmætu perlu: „Því að sjá. Þetta er 
verk mitt og dýrð mín – að gjöra ódauðleika og eilíft líf 
mannsins að veruleika.“ 1

Megum við ætíð minnast þess að aðildarmöttull 
Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu er ekki 
skikkja þæginda, heldur fremur skikkja ábyrgðar. Skylda 
okkar er að leiða aðra til himnesks ríkis Guðs, auk þess 
að koma okkur sjálfum til bjargar.

Ef við erum fús til að ganga veg þjónustu við Guð, 
munum við aldrei verða í stöðu Wolsey kardinála, í ritum 
Shakespeares. Sviptur völdum, eftir ævilanga þjónustu 
við konung sinn, sagði hann dapur:

Ef ég hefði aðeins þjónað Guði mínum  
af hálfum þeim ákafa,

sem ég þjónaði konungi mínum,
hefði hann ekki falið mig allslausan  

á vald óvinum mínum.2

Hvers konar þjónustu gerir himinninn kröfu um? „Sjá, 
Drottinn krefst hjartans og viljugs huga, og þeir viljugu 
og auðsveipu skulu neyta gæða Síonarlands á þessum 
síðustu dögum.“ 3

Ég staldra við þegar mér verður hugsað um orð  
Johns Taylor forseta (1808–87): „Ef þið eflið ekki kall-
anir ykkar, mun Guð gera ykkur ábyrga fyrir þeim sem 
þið gætuð hafa frelsað hefðuð þið gert skyldu ykkar.“ 4

Líf Jesú, er hann þjónaði meðal manna, er líkt og 
leiðarljós gæskunnar. „Ég [er] meðal yðar eins og þjónn-
inn,“ 5 sagði Jesús er hann lífgaði útlimi hins lamaða, 
veitti blindum sýn, daufum heyrn og reisti upp dána.

Með dæmisögu sinni um miskunnsama Samverjann 
kenndi meistarinn okkur að elska náunga okkar sem 
sjálf okkur.6 Með svari sínu til unga ríka höfðingjans 
kenndi hann okkur að losa okkur við eigingirnina.7  
Með því að fæða hina 5000 kenndi hann okkur að sjá 
fyrir þörfum annarra.8 Og með fjallræðunni kenndi 
hann okkur að leita fyrst Guðs ríkis.9

Í nýja heiminum sagði hinn upprisni Drottinn: „Þér 
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vitið, hvað yður ber að gjöra í kirkju minni. Því að þau 
verk, sem þér hafið séð mig vinna, þau skuluð þér einnig 
vinna. Því að það, sem þér hafið séð mig gjöra, skuluð 
þér og gjöra.“ 10

Við blessum aðra þegar við þjónum í skugga „Jesú 
frá Nasaret, . . . [sem] gekk um, [og] gjörði gott.“ 11 Guð 
blessi okkur til að finna gleði í þjónustu himnesks föður, 
er við þjónum börnum hans á jörðu.
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1. HDP Móse 1:39.
2. William Shakespeare, King Henry the Eighth, leikþáttur 3, sviðsmynd 2, 

línur 456–58.
3. Kenning og sáttmálar 64:34.
4. Teachings of Presidents of the Church: John Taylor (2001), 164.
5. Lúk 22:27.
6. Sjá Lúk 10:30–37; sjá einnig Matt 22:39.
7. Sjá Matt 19:16–24; Mark 10:17–25; Lúk 18:18–25.
8. Sjá Matt 14:15–21; Mark 6:31–44; Lúk 9:10–17; Jóh 6:5–13.
9. Sjá Matt 6:33.
10. 3 Ne 27:21.
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HVERNIG KENNA Á BOÐSKAPINN

„Drottinn mun sjá til þess að við sigrum, ef við  
gerum okkar hluta. Hann mun efla okkur, jafnvel um-
fram hæfileika okkar og getu. . . . Það er einhver ljúfasta 
reynsla sem manneskjan fær upplifað“ (Ezra Taft Benson, 
í Teaching, No Greater Call [1999], 20). Íhugið að miðla 
reynslu ykkar sjálfra eða annarra sem þið þekkið, þar sem 
Drottinn hefur eflt hæfileika og mannlega getu. Biðjið 
fjölskylduna að miðla einhverri jákvæðri reynslu, er hún 
hefur brugðist við „ákalli frelsarans um að þjóna.“

ÆSKUFÓLK
Þjóna í musterinu
Benjamin A.

Þegar ég varð 17 ára tók ég að íhuga framtíð mína 
af alvöru. Ég bað til himnesks föður um hvað ég 

gæti gert til að búa mig undir trúboð og að taka á móti 

Melkísedeksprestdæminu. Mér fannst ég eiga að fara 
oftar í musterið, því það er hús Drottins og þar gæti ég 
komist næst himneskum föður.

Ég setti mér því markmið um að gera 1.000 skírnir á ári.  
Mér fannst ég þurfa að setja mér þetta markmið. Ég fast-
aði til að fá að vita hvað ég ætti að gera. Himneskur faðir 
bænheyrði mig og ég hóf að fara í Tampico-musterið í 
Mexíkó á hverjum laugardegi.

Eftir að ég hafði gert 500 skírnir, setti ég mér markmið 
um að vinna að ættfræði í þágu ættmenna minna og 
hafði svo mikla unun af því verki að ég svaf ekki vegna 
þess að ég var að leita að nöfnum. Ég fann 50 nöfn og 
átta kynslóðir ættarsögu minnar. Ég hjálpaði til við að 
gera musterisverk fyrir þau öll.

Þegar upp var staðið hafði ég lokið 1.300 skírnum, 
útskrifast úr trúarskólanum, hlotið Melkísedeksprest-
dæmið og er nú þjónandi sem fastatrúboði, sem var  
eitt mikilvægasta markmiðið mitt.

BÖRN
Ég get gert eitthvað fyrir aðra

Við getum öll gert eitthvað til að hjálpa öðrum. 
Monson forseti kenndi að við ættum að elska alla 

og komast að því hvernig við getum hjálpað þeim.
Þegar þið hafið kvöldverð með fjölskyldu ykkar, leggið 

þá til að allir miðli einhverju sem þau gerðu til að þjóna 
hvert öðru þann daginn. Skráið dag hvern í dagbók ykkar 
það sem þið upplifðuð í þjónustu. 
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Að framkvæma á tímum neyðar
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. Nota ég gjafir mínar og hæfi-
leika til að blessa aðra?

2. Vita systurnar sem ég vaki yfir 
að ég er fús til að hjálpa þeim 
þegar neyð kemur upp?

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

Einn tilgangur okkar sem heim-
sóknarkennarar er að efla 

fjölskyldur og heimili. Systurnar sem 
við heimsækjum ættu að geta sagt: 
„Ef ég á í vanda, þá veit ég að heim-
sóknarkennarar mínir mun hjálpa 
án þess ég þurfi að spyrja þá.“ Í 
þjónustu okkar berum við ábyrgð á 
að vera meðvitaðar um þarfir þeirra 
systra sem við heimsækjum. Þegar 
við leitum innblásturs, vitum við 
hvernig bregðast á við andlegum  
og stundlegum þörfum hverrar 
systur sem okkur er falið að heim-
sækja. Við getum síðan, með því að 
nota tíma okkar, hæfileika, trúar-
bænir og andlegan og stundlegan 
stuðning, veitt samúðarfulla þjón-
ustu á tíma veikinda, dauða eða 
álíka aðstæðna.1

Með hjálp greinargerða frá 
heimsóknarkennurum fær forsæt-
isráð Líknarfélagsins vitneskju um 
þá sem hafa sérstakar þarfir, vegna 
líkamlegra eða tilfinningalegra 
veikinda, neyðarástands, barnsfæð-
inga, dauða, fötlunar, einmanaleika 
eða annarra erfiðleika. Líknarfélags-
forseti lætur síðan biskup vita af 

niðurstöðum sínum. Hún samræmir 
aðstoð með hans leiðsögn.2

Sem heimsóknarkennarar  
getum við haft „mikla ástæðu . . . 
að fagna,“ vegna „[blessunarinnar] 
sem okkur hefur hlotnast; [að] við 
höfum orðið verkfæri í höndum 
Guðs til að vinna þetta mikla verk“ 
(Alma 26:1, 3).

Úr ritningunum
Matt 22:37–40; Lúk 10:29–37; 

Alma 26:1–4; Kenning og sáttmálar 
82:18–19

Úr sögu okkar
Á fyrstu árum kirkjunnar voru 

meðlimir hennar fáir og miðstýrðir. 
Meðlimir gátu brugðist skjótt við 
þegar einhver var í neyð. Í dag eru 
meðlimir okkar yfir 14 milljónir og 
dreifðir víða um heim. Heimsóknar-
kennslan er hluti af áætlun Drottins 
til að hjálpa öllum börnum hans.

„Eina fyrirkomulagið sem virkar 
til að liðsinna og hughreysta í svo 
fjölmennri kirkju um heim allan, er 
með einstaklingsbundinni þjónustu 
þar sem fólk er nauðstatt,“ sagði 

Henry B. Eyring forseti, fyrsti ráð-
gjafi í Æðsta forsætisráðinu.

„. . . Hver biskup og hver greinar-
forseti hefur Líknarfélagsforseta sem 
hann getur reitt sig á,“ sagði hann 
líka. „Hún hefur heimsóknarkenn-
ara, sem þekkja erfiðleika og þarfir 
hverrar systur. Hún getur með þeirra 
hjálp þekkt hjörtu einstaklinga og 
fjölskyldna. Hún getur uppfyllt 
þarfir og hjálpað biskupnum í 
köllun hans að endurnæra einstakl-
inga og fjölskyldur.“ 3
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