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Í Kirkju Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu erum við 
öll bæði kennarar og nemendur. Þetta ljúfa boð Drott-
ins er öllum ætlað: „Lærið af mér . . . og þá munuð þér 

finna hvíld sálum yðar.“ 1

Ég býð öllum Síðari daga heilögum að ígrunda eigin 
viðleitni til að kenna og læra og líta til frelsarans sem 
fyrirmynd í því verki. Við vitum að þessi „lærifaðir kominn 
frá Guði“ 2 var meira en aðeins kennari. Hann, sem kenndi 
okkur að elska Drottin Guð af öllu hjarta, allri sálu, öllum 
mætti huga og styrk og náungann eins og sjálf okkur, er 
meistara kennari og fyrirmynd hins fullkomna lífs.

Það var hann sem bauð: „Kom . . . og fylg mér.“ 3  
„Ég hef sýnt yður fordæmi.“ 4

Nema þér snúið við
Jesús kenndi þennan einfalda en djúpa sannleika sem 

skráður er í Matteus: Eftir að Jesús og lærisveinar hans 
komu niður af fjalli ummyndunar, komu þeir við í Galíleu 
og fóru síðan til Kapernaum. Þar komu lærisveinarnir til 
Jesú og spurðu:

„Hver er mestur í himnaríki?
Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra
og sagði: Sannlega segi ég yður: Nema þér snúið við 

og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki.“ 5

Í kirkjunni er ekki markmiðið með trúarkennslu að fylla 
huga barna Guðs af upplýsingum, á heimilinu, í náms-
bekknum eða á trúboðsakrinum. Það er ekki að sýna hve 
fróðir foreldrar, kennarar eða trúboðar eru. Það er heldur ekki 
eingöngu til að auka þekkingu á frelsaranum og kirkju hans.

Megin markmið slíkrar kennslu er að hjálpa sonum og 
dætrum himnesks föður að snúa aftur til dvalar hjá honum 

og njóta eilífs lífs í návist hans. Í þeim tilgangi þarf trúar-
kennsla að hvetja þau til að sækja áfram, dag hvern, á vegi 
lærisveinsins og helgra sáttmála. Markmiðið er að innblása 
einstaklinga til að hugsa um og upplifa reglur fagnað-
arerindisins og síðan gera eitthvað til að lifa eftir þeim. 
Viðfangsefnið er að þróa trú á Drottin Jesú Krist og stuðla 
að trúarumbreytingu með fagnaðarerindi hans.

Sú kennsla sem blessar, eflir trú og endurleysir, er lík 
kennslu frelsarans. Kennarar sem líkja eftir fordæmi frels-
arans elska og þjóna þeim sem þeir kenna. Þeir innblása 
hlustendur sína með eilífri kennslu um guðlegan sann-
leika. Líf þeirra er verðug fyrirmynd.

Elska og þjóna
Öll þjónusta frelsarans einkenndist af elsku til náung-

ans. Elska hans og þjónusta voru vissulega oft lexían hans. 
Á sama hátt eru þeir kennarar sem mér eru minnisstæð-
astir, þeir sem þekktu, elskuðu og létu sér annt um nem-
endur sína. Þeir leituðu hins týnda sauðar. Þeir kenndu 
þær lífsins lexíur sem ég fæ aldrei gleymt.

Einn slíkur kennari var Lucy Gertsch. Hún þekkti alla 
sína nemendur. Hún hringdi ævinlega í þá sem misstu úr 
sunnudag eða komu bara ekki. Við vissum að henni var 
annt um okkur. Ekkert okkar hefur gleymt henni eða lexí-
unum sem hún kenndi.

Mörgum árum síðar, þegar dró að ævilokum Lucy, 
heimsótti ég hana. Við rifjuðum upp þá löngu liðnu tíma 
þegar hún var kennari okkar. Við ræddum um alla nem-
endur bekkjarins og hvar hver þeirra væri nú staddur. 
Kærleikur hennar og umhyggja náði yfir heila mannsævi.

Ég ann þessu boði Drottins í Kenningu og sáttmálum:
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„Lærið af mér“
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„Ég gef yður boð um að fræða hvert annað um kenn-
ingu ríkisins.

„Kennið af kostgæfni og náð mín verður með yður.“ 6

Lucy Gertsch kenndi af kostgæfni, því hún elskaði 
þrotlaust.

Bjóðið von og sannleika
Pétur postuli sagði: „Verið ætíð reiðubúnir að svara 

hverjum manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni,  
sem í yður er.“ 7

Dásamlegasta vonin sem kennari fær boðið er sú von 
sem felst í sannleika fagnaðarerindis Jesú Krists.

„Og í hverju skal von yðar fólgin?“ spurði Mormón.  
„Sjá, ég segi yður, að þér skuluð eiga von fyrir friðþægingu 
Krists og kraft upprisu hans, að vera reistir til eilífs lífs, og 
það vegna trúar yðar á hann.“ 8

Kennarar, hefjið upp raust ykkar og vitnið um hið sanna 
eðli Guðdómsins. Lýsið ykkur sem vitni um Mormónsbók. 
Flytjið hinn dýrðlega og fagra sannleika sem má finna í 
sáluhjálparáætluninni. Notið viðurkennd námsefni kirkj-
unnar, einkum ritningarnar, til að kenna sannleika hins 
endurreista fagnaðarerindis Jesú Krists, í skírleika og ein-
faldleika. Hafið þetta boð frelsarans í huga: „Þér rannsakið 
ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það 
eru þær, sem vitna um mig.“ 9

Hjálpið börnum Guðs að skilja hvað er ósvikið og 
mikilvægt í þessu lífi. Hjálpið þeim að þróa með sér þann 
styrk sem þarf til að velja þann veg sem verndar þau á leið 
þeirra til eilífs lífs.

Kennið sannleika og heilagur andi mun vera með í 
kennslu ykkar.

„Lærið af mér“
Þar sem Jesús Kristur var fullkomlega hlýðinn og undir-

gefinn föður sínum, þá „þroskaðist [hann] að visku og vexti, 
og náð hjá Guði og mönnum.” 10 Höfum við nægilega áræðni 
til að gera slíkt hið sama? Á sama hátt og Jesús „hlaut . . . náð 
á náð ofan,“ 11 þá þurfum við stöðugt að leita ljóss og þekk-
ingar frá Guði, í viðleitni okkar til að læra fagnaðarerindið.

Að hlusta er nauðsynlegur þáttur þess að læra. Við búum 
okkur undir kennslu með því að leita innblásturs og stað-
festingar heilags anda. Við ígrundum og biðjum, tileinkum 
okkur trúarkennslu og leitum vilja föðurins fyrir okkur.12

Jesús „ kenndi . . . margt í dæmisögum,“ 13 sem krefst 
þess að við þurfum að hafa eyra til að heyra, auga til 
að sjá og hjarta til að skilja. Þegar við lifum verðuglega, 
reynist okkur auðveldar að heyra hina lágværu rödd heil-
ags anda, sem mun „kenna [okkur] allt og minna [okkur] 
á allt.“ 14

Þegar við bregðumst við þessu ljúfa boði Drottins, 
„komið og lærið af mér,“ verðum við hluttakendur í hans 
guðlega mætti. Við skulum því sækja fram í anda hlýðni og 
líkja eftir fyrirmynd okkar, með því að kenna líkt og hann 
hefði kennt og læra líkt og hann hefði lært.

HEIMILDIR
 1. Matt 11:29.
 2. Jóh 3:2.
 3. Lúk 18:22.
 4. 3 Ne 18:16.
 5. Matt 18:1–3; skáletrað hér.
 6. K&S 88:77–78.
 7. 1 Pét 3:15.
 8. Moró 7:41.
 9. Jóh 5:39.
 10. Lúkas 2:52.
 11. K&S 93:12.
 12. Sjá Jóh 5:30.
 13. Mark 4:2.
 14. Jóh 14:26.

ÁBENDINGAR UM KENNSLU ÞESSA BOÐSKAPAR

Monson forseti býður öllum Síðari daga heilögum að 
„ígrunda eigin viðleitni til að kenna og læra og líta til 
frelsarans sem fyrirmynd í því verki.“ Þið getið hugleitt 
að rannsaka ritningarnar með þeim sem þið heimsækið, 
til að fá innsýn í þær aðferðir sem Jesús Kristur notaði 
til að kenna og læra. Þið gætuð byrjað á einhverjum 
þeim ritningarversum sem Monson forseti vísaði í, til 
dæmis Matt 11:29, Jóh 5:30 og Mark 4:2. Þið getið rætt 
það sem þið hafið lært um Krist og hvernig það getur 
gert ykkur kleift að „[verða] hluttakendur í hans guð-
lega mætti.“ 

BÖRN
Læra um Jesú

Heilagur andi veitir okkur friðsælar tilfinningar, til að 
hjálpa okkur að vita að Jesús er raunverulegur og 

elskar okkur. Skrifið eða teiknið eitthvað sem þið hafið 
lært um Jesú.
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„Vér viljum gjöra manninn eftir 
vorri mynd, líkan oss. . . .

Og Guð skapaði manninn eftir 
sinni mynd, hann skapaði hann eftir 
Guðs mynd, hann skapaði þau karl 
og konu“ (1 Mós 1:26–27).

Guð er faðir okkar á himnum 
og skapaði okkur í sinni mynd. 
Thomas S. Monson forseti sagði 
um þennan sannleika: „Guð, faðir 
okkar, hefur eyru til að hlusta á 
bænir okkar. Hann hefur augu til að 
sjá verk okkar. Hann hefur munn til 
að mæla til okkar. Hann hefur hjarta 
til að finna samúð og elsku. Hann 
er raunverulegur. Hann er lifandi. 
Við erum börn hans, sköpuð í hans 
mynd. Við erum í útliti eins og hann 
og hann eins og við.“ 1

„Síðari daga heilagir líta á alla 
menn sem börn Guðs, að fullu og 
öllu leyti. Þeir líta svo á að allir 
menn eigi sér guðlegan uppruna 
og búi yfir guðlegu eðli og mögu-
leikum.“ 2 Sérhver þeirra er „ástkær 
andasonur eða dóttir himneskra 
foreldra.“ 3

Sköpuð í mynd Guðs

„[Spámaðurinn] Joseph Smith 
komst líka að því að Guð þráir að 
börn hans hljóti sömu upphafningu 
og hann sjálfur nýtur.“ 4 Líkt og Guð 
sagði: „Því að sjá. Þetta er verk mitt 
og dýrð mín – að gjöra ódauðleika 
og eilíft líf mannsins að veruleika.“ 
(HDP Móse 1:39).

Viðbótarritningagreinar
1 Mós 1:26–27; 1 Kor 3:17;  
Kenning og sáttmálar 130:1

Úr ritningunum
Bróðir Jareds í Mormónsbók 

leitaði leiðar til að fá ljós í skipin 
átta sem áttu að flytja Jaredítana 
yfir hafið til fyrirheitna landsins. 
Hann „bræddi sextán smásteina 
úr fjallinu“ og bað þess að Guð 
myndi „snerta þessa steina“ með 
fingri sínum „og láta þá lýsa í 
myrkri.“ Og Guð „rétti . . . fram 
hönd sína og snerti steinana hvern 
af öðrum með fingri sínum.“ 
Hulunni var svipt af augum 
bróður Jareds og „hann sá fingur 

Drottins, og hann var sem 
mannsfingur. . . .

Og Drottinn sagði við hann: 
Trúir þú þeim orðum, sem ég 
mun mæla?

Og hann svaraði: Já, Drottinn.“
Og „þá sýndi Drottinn sig 

[bróður Jareds]“ og sagði: „Sérð 
þú, að þú ert skapaður eftir minni 
eigin mynd. Já, jafnvel allir menn 
voru í upphafi skapaðir í minni 
eigin mynd.“ (Sjá Eter 3:1–17.)
HEIMILDIR
 1. Thomas S. Monson, „I Know That My 

Redeemer Lives,“ í Conference Report, 
apríl 1966, 63.

 2. Gospel Topics, „Becoming Like God,“ 
topics.lds.org; sjá einnig HDP Móse 
7:31- 37.

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

 4. Gospel Topics, „Becoming Like God,“ 
topics.lds.org; sjá einnig Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith 
(2007), 221.
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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.

Til hugleiðingar
Hverning hefur það áhrif á 
samskipti okkar við aðra að 
vita að sérhver einstaklingur er 
skapaður í mynd Guðs?

Trú, fjölskylda, líkn


