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Åpne kanalene for 
åpenbaring, s. 24

Lærere, ett spørsmål  
kan forandre alt, s. 36

Hvordan Seminar  
forandret mitt liv, s. 54

Utklippskort med  
skriftsteder, s. 65



“Alle ting bærer 

bud om at det 

finnes en Gud. 

Ja, til og med 

jorden og alle 

ting som er på 

dens overflate, 

ja, og dens 

bevegelse, ja, 

og også alle 

planetene som 

beveger seg 

i sine faste 

baner, vitner 

om at det fin-

nes en høyeste 

Skaper.”

Alma 30:44

En massiv ung stjernehop, 
NGC 3603, i Saggitariusar-
men av Melkeveien.
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36 Gode spørsmål,  
gode diskusjoner
Av Jack Lyon
De rette spørsmålene kan gi  
inspirasjon til en diskusjon som  
vil velsigne klassens medlemmer 
med forståelse og vitnesbyrd.

AVDELINGER
8 Notatbok for aprilkonferansen

11 Undervise i Til styrke for  
ungdom: Oppbyggende språk

12 Våre hjem, våre familier:  
Valg av tidspunkt er alt
Av Joshua J. Perkey

14 Nytt fra Kirken

40 Sagt av siste-dagers-hellige

80 Til vi ses igjen: Nåde for  
andemor og meg
Av Rosie Kaufman

Liahona, august 2013

BUDSKAP
4 Budskap fra Det første  

presidentskap: Erkjenne,  
huske og takke
Av president Henry B. Eyring

7 Besøkende lærerinners  
budskap: Velferd

HOVEDARTIKLER
16 Lydighet: Kjennemerket på tro

Av eldste F. Michael Watson
Ville du gått i seks dager for  
å høre evangeliet?

20 Finn tilflukt i evangeliet
Av Matthew D. Flitton
Medlemmer i Nairobi, Kenya 
forteller hvordan de har funnet 
tilflukt i evangeliet.

24 I Hans egen beleilige tid,  
på Hans egen måte
Av eldste Dallin H. Oaks
Når vi er engasjert i evangeliet, 
kan vi forvente fortsatt åpenbar-
ing når som helst en klok og kjær-
lig Herre velger å gi den til oss.

30 Lederens vei til åpenbaring
Av Richard M. Romney
Disse fire prinsippene kan hjelpe 
ledere i prestedømmet og hjelpe-
organisasjonene å handle med 
inspirasjon.

34 Skriftstudium for  
styrke i familien
Av Lori Fuller
Tre forslag til hvordan du kan 
gjøre ditt personlige og famili-
ens studium av Skriftene mer 
meningsfylt.

OMSLAGSSIDEN
Forsiden: Foto: Frans Lemmens.  
Siste omslagsside: Illustrasjon: Michael Gibbs. 
Annen omslagsside: Foto: NASA, ESA og 
Hubble Heritage/DOD.
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44 Gå videre i tro
Denne rettledningen fra profeter  
i vår tid kan veilede oss når vi  
ikke vet hvordan vi skal gå frem.

Se om du kan 
finne liaho-
naen som er 
gjemt i dette 
nummeret. 

Tips: Hold deg 
på stien.

U N G E  V O K S N E

48 Fire ord til veiledning
Av president Thomas S. Monson
Bli med president Monson, og 
bestem deg for å lytte, lære,  
arbeide og elske.

51 Plakat: Hjelp til

52 Spørsmål og svar
Hvordan kan jeg ‘stå på hellige 
steder’ når det er så mye vanhellig 
rundt meg, f.eks. på skolen?

54 Vitnesbyrd som følge  
av Seminar
Av Karla Brigante
Seminar hjalp meg å få et vitnes-
byrd om evangeliet, men hvordan 
kan jeg hjelpe min far å få et også?

56 Hvorfor tempelekteskap?
Hvorfor skulle vi arbeide så hardt 
for et tempelekteskap når ekteska-
pet som prinsipp synes å være på 
retur?

59 Velg å ikke baksnakke
Av Brett Schachterle
Det ville være så lett å gjøre narr  
av skuespillerne sammen med  
alle andre.

60 Til styrke for ungdom:  
Vi trakter etter et godt språk
Av Larry M. Gibson
Vi kan lære å bruke ord som  
viser vårt disippelskap.

62 Arbeid, tjeneste og åndelig 
selvhjulpenhet
Av eldste Per G. Malm
Hva muring i Sverige lærte meg  
om hardt arbeid og vitnesbyrd.

U N G D O M

64 Et spesielt vitne: Hvorfor er det 
viktig å ikke være misunnelig 
på andre?
Av eldste Jeffrey R. Holland

65 Skriftsted-kort
Bruk disse skriftstedene til å minne 
deg på hvor høyt vår himmelske 
Fader elsker deg.

67 Alpakkaer på frifot!
Av Romney P.
Da alpakkaene rømte, trengte  
jeg himmelens hjelp til å få tak  
i dem alle.

68 På vei vestover:  
Oppdag Nauvoo
Av Jennifer Maddy

70 Bring Primær hjem: Min  
himmelske Fader hører  
og besvarer mine bønner

72 Hei! Jeg er Will fra Taiwan
Møt Will og hans bror, Allen,  
og lær mer om Taiwan.

74 Vår side

75 Vårt svar
Av Tatiana Agüero
Jeg fortsatte å be om at min far 
måtte få et vitnesbyrd. Hvordan 
kunne jeg hjelpe ham å innse 
sannheten?

76 For små barn

79 En glimrende idé

81 Portrett av en profet:  
Heber J. Grant
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Ideer til familiens hjemmeaften

PÅ DITT SPRÅK
Liahona og annet av Kirkens materiale er tilgjengelig på mange språk på  
languages.lds.org.

EMNER I DETTE NUMMERET
Tallene viser til første side av artikkelen.

Arbeid, 48, 51, 62
Bønn, 41, 52, 70, 75
Dagbøker, 4, 6
Den hellige ånd, 4, 24, 30, 

48, 75
Ekteskap, 12, 56
Familie, 34, 48, 52, 56
Fred, 20
Fristelse, 43, 52
Grant, Heber J., 81
Handlefrihet, 44, 52

Hjemmelærervirksomhet, 
44

Jesu Kristi navn, 48, 54, 
76

Kall i Kirken, 30
Kirkens historie, 68
Kjærlighet, 48
Misjonærarbeid, 12, 20, 

44, 70, 75
Mormons bok, 54, 75
Normer, 20, 52, 59, 60
Riktig tidspunkt, 12, 24

Seminar, 52, 54
Sjalusi, 64
Skriftstudium, 34, 36, 48, 

52, 54, 65
Språk, 59, 60
Takknemlighet, 4, 6
Tempelarbeid, 12, 56
Tro, 44, 47, 76
Undervisning, 36
Velferd, 7
Vitnesbyrd, 54, 75
Åpenbaring, 24, 30, 44

Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens  
hjemmeaften. Her er to eksempler.

“Velg å ikke sladre,” side 59: Vurder å 
lese denne artikkelen og det som står om 
språk i Til styrke for ungdom (side 20). Dis-
kuter hvordan man kan bedømme om noe 
man hører, er verdt å videreformidle eller 
ikke. Følgende spørsmål kan være en del  
av den diskusjonen: Er informasjonen 
sann? Er det nødvendig å gjenfortelle 
denne informasjonen? Er det snilt å for-
midle det du har hørt? Som aktivitet kan 
du ta et ark for hvert medlem av familien 
og skrive hans eller hennes navn øverst på 
arket. Send så arkene rundt, og be familie-
medlemmene skrive ned ting de setter pris 
på og liker ved hver enkelt.

“Alpakkaer på frifot!” side 67, “Vår 
himmelske Fader hører og besvarer 
mine bønner,” side 70, og “Vårt svar,” 
side 75: Gjennomgå disse historiene, og 
snakk om noen grunner til at vi ber. Hvis 
du blir tilskyndet til det, kan du fortelle 
om en opplevelse du har hatt med bønn. 
Har du fått hjelp, slik Romney gjorde? Har 
du noen gang ønsket å få vite sannheten, 
slik Tatiana gjorde? Etter å ha lest histori-
ene, kan du presentere noen skriftsteder 
om bønn, for eksempel 2 Nephi 32:8-9 
og Lære og pakter 10:5. Oppfordre hvert 
familiemedlem til å sette seg som mål å 
forbedre sine personlige bønner. Dere kan 
avslutte med å synge en salme om bønn, 
for eksempel “O bønnestund, o bønne-
stund” (Salmer, nr. 55).
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Gud ber oss om å takke ham for alle velsignelser 
vi mottar fra ham. Det er lett for oss å bli meka-
niske når vi uttrykker vår takknemlighet i bønn, 

og vi gjentar ofte de samme ordene, men uten å ønske 
å gi vår takk som en gave fra hjertet til Gud. Vi skulle 
“gi takk… i Ånden” (L&p 46:32) slik at vi kan føle ekte 
takknemlighet for det Gud har gitt oss.

Hvordan kan vi huske selv en liten del av alt det Gud 
har gjort for oss? Apostelen Johannes skrev det Frelseren 
lærte oss om den påminnelsens gave som kommer gjen-
nom Den hellige ånd: “Men talsmannen, Den Hellige 
Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære 
dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt 
dere” ( Johannes 14:26).

Den hellige ånd bringer tilbake minner om hva Gud 
har lært oss. En av måtene Gud underviser oss på er 
med sine velsignelser, og hvis vi velger å utøve tro, vil 
Den hellige ånd minne oss på Guds godhet.

Du kan prøve det ut i bønn i dag. Du kan følge  
befalingen “Du skal takke Herren din Gud i alle ting” 
(L&p 59:7).

President Ezra Taft Benson (1899-1994) sa at bønn 
skaper tid til å gjøre det. Han sa: “Profeten Joseph skal 
en gang ha sagt at en av de største synder de siste- 
dagers-hellige ville gjøre seg skyldig i, ville være 

utakknemlighetens synd. Jeg vil anta at de fleste av oss 
ikke har betraktet dette som en alvorlig synd. I våre bøn-
ner, når vi ber inderlig til Herren, skjer det veldig ofte 
at vi ber om enda flere velsignelser. Av og til føler jeg at 
vi trenger å bruke mer av våre bønner til å takke og gi 
uttrykk for takksigelse for de velsignelser vi allerede  
har mottatt. Vi har fått så mye.” 1

Du kan få en slik opplevelse med Den hellige ånd i 
dag. Du kan innlede en personlig bønn med takksigelse. 
Du kan begynne å regne opp dine velsignelser og der-
etter stoppe opp et øyeblikk. Hvis du utøver tro og har 
mottatt Den hellige ånds gave, vil du oppdage at minner 
om andre velsignelser vil strømme til ditt sinn. Hvis du 
begynner å uttrykke takknemlighet for hver av dem, kan 
det hende at bønnen din tar litt lenger tid enn vanlig. 
Erindring vil komme, og det samme vil takknemlighet.

Du kan prøve det samme når du skriver et innlegg i 
dagboken din. Den hellige ånd har hjulpet mennesker 
med dette siden tidenes begynnelse. Du husker at det 
står i Moses: “Og en minnebok ble ført, og den ble skre-
vet på Adams språk, for det ble gitt til alle som påkalte 
Gud, å skrive ved inspirasjonens ånd” (Moses 6:5).

President Spencer W. Kimball (1895-1985) beskrev 
denne prosessen med å skrive under inspirasjon: “De 
som fører en minnebok, har lettere for å minnes Herren 

Av president  
Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det  
første presidentskap

ERKJENNE,  

B U D S K A P  F R A  D E T  F Ø R S T E  P R E S I D E N T S K A P
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UNDERVIS FRA 
DETTE BUDSKAPET

I sitt budskap opp-
fordrer president 

Eyring oss til å minnes 
vår himmelske Faders 
godhet i våre bønner. 
Snakk med dem du 
underviser, om hvor-
dan det å be med takk-
nemlighet kan hjelpe 
oss å se Guds hånd i 
vårt liv. Vurder å knele 
for å be med dem du 
underviser, og foreslå 
for den som fremsier 
bønnen, at han eller 
hun bare skal uttrykke 
takknemlighet.

Dere kan også 
studere viktigheten 
av takknemlighet ved 
å lese disse versene i 
tillegg til de versene 
president Eyring 
nevnte: Salmene 100; 
Mosiah 2:19-22; Alma 
26:8; 34:38; Lære og 
pakter 59:21; 78:19; 
136:28.

i sitt daglige liv. Slike opptegnelser gir oss 
anledning til å telle våre velsignelser og gi 
våre etterkommere en fortegnelse over disse 
velsignelsene.” 2

Når du begynner å skrive, kan du spørre 
deg selv: “Hvordan har Gud velsignet meg  
og dem jeg elsker i dag?” Hvis du gjør det 
ofte nok og med tro, vil du oppdage at du 
husker velsignelser. Og noen ganger vil du 
bli påminnet om gaver som du ikke klarte  
å legge merke til i løpet av dagen, men som 

du da vil vite var en berøring av Guds 
hånd i ditt liv.

Jeg ber om at vi må gjøre en vedva-
rende innsats i tro for å erkjenne, huske 
og takke for det vår himmelske Fader og 
vår Frelser har gjort og gjør for å åpne  
veien hjem til seg. ◼

NOTER
 1. Ezra Taft Benson, God, Family, Country:  

Our Three Great Loyalties (1974), 199.
 2. Spencer W. Kimball, “Lytt til profetene,”  

Lys over Norge, okt. 1978, 139.
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“Jeg vet at hver kveld på vår store jord
vil hver gutt og pike som ydmykt tror,
takke sin Fader mens de kneler i bønn.”
(“Alle verdens barn,” Barnas sangbok, 4-5.)

President Eyring siterer president  
Spencer W. Kimball (1895-1985),  

som sier at “dagbøker gir oss anledning 
til å telle våre velsignelser og gi våre 
etterkommere en fortegnelse over disse 
velsignelsene”. På generalkonferansen 
i oktober 2012 bar president Thomas S. 
Monson vitnesbyrd om å skrive dagbok. 
Han fortalte om noen erfaringer fra 
sitt liv, og la til: “Min dagbok gjennom 

alle disse årene har bidratt til å gi noen 
detaljer som jeg trolig ellers ikke ville 
vært i stand til å fortelle om.” Han sa: 
“Foreta en opptelling av deres liv, og 
se spesielt etter velsignelser, store og 
små, som dere har mottatt” (“Overvei 
velsignelsene,” Liahona, nov. 2012, 86). 
Arbeid med å følge disse profetenes 
råd, og sett deg som mål å skrive i  
dagboken din.

Mange måter å si takk på

Sett de forskjellige måter å si takk på  
i de forskjellige språkene, sammen med  
de delene av verden som disse språkene 
kommer fra. Noen av disse språkene  
snakkes i mer enn ett land!

Foreta en opptelling

1. gracias (spansk)

2. malo (tongansk)

3. thank you (engelsk)

4. shukriyaa (hindi)

5. spasiba (russisk)

6. arigato (japansk)

7. asante (swahili)

8. merci (fransk)
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Velferd

Formålene med Kirkens velferd  
er å hjelpe medlemmer å bli selv-

hjulpne, hjelpe de fattige og trengende 
og yte tjeneste. Velferd står sentralt i 
Hjelpeforeningens arbeid. President 
Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det 
første presidentskap, har sagt:

“[Herren] har siden tidenes begyn-
nelse gjort det mulig for sine disipler  
å hjelpe. Han har oppfordret sine barn 
til å vie sin tid, sine midler og seg 
selv til å tjene andre i samarbeid med 
ham…

Han har oppfordret til og befalt oss 
å delta i hans arbeid for å hjelpe de 
trengende. Vi inngår pakt om å gjøre 
dette i dåpens vann og i Guds hellige 
templer. Vi fornyer pakten på sønda-
ger når vi tar del i nadverden.” 1

Under ledelse av biskopen eller 
grenspresidenten bistår lokale ledere 
med åndelig og timelig velferd. Anled-
ninger til å tjene begynner ofte med 
besøkende lærerinner som søker 

inspirasjon til å vite hvordan de  
skal dekke behovene til hver søster  
de besøker.

Fra Skriftene
Lukas 10:25-37; Jakobs brev 1:27; 
Mosiah 4:26; 18:8-11; Lære og pakter 
104:18

NOTER
 1. Henry B. Eyring, “Anledninger til å gjøre 

godt,” Liahona, mai 2011, 22.
 2. Joseph Smith, i Døtre i mitt rike: Hjelpefore-

ningens historie og arbeid (2011), 63.
 3. Døtre i mitt rike, 63.

Studer dette lesestoffet ydmykt, og drøft det med søstrene du besøker, slik det er aktuelt. Bruk 
spørsmålene som hjelp til å styrke søstrene og til å gjøre Hjelpeforeningen til en aktiv del av  
ditt eget liv. Du finner mer informasjon på reliefsociety.lds.org.

Fra vår historie
9. juni 1842 ba profeten 

Joseph Smith søstrene i Hjel-
peforeningen om å “hjelpe de 
fattige” og “frelse sjeler”.2 Disse 
målene står fortsatt sentralt i 
Hjelpeforeningen og er uttrykt i 
vårt motto: “Kjærligheten svikter 
aldri” (1 Korinterbrev 13:8).

Hjelpeforeningens femte 
generalpresident, Emmeline B. 
Wells, og hennes rådgivere lan-
serte dette mottoet i 1913 som 
en påminnelse om våre grunn-
leggende prinsipper: “Vi erklærer 
at vi har til hensikt å … holde 
fast ved profeten Joseph Smiths 
inspirerte læresetninger da han 
åpenbarte den plan som skulle 
gjøre kvinner i stand til, etter  
kall fra prestedømmet, å orga-
nisere seg i passende organi-
sasjoner for å hjelpe de syke 
og trengende, trøste de eldre, 
advare de skjødesløse og ta hånd 
om de foreldreløse.” 3

I dag har Hjelpeforeningen en 
verdensomspennende rekkevidde 
ved at søstre viser nestekjærlig-
het, Kristi rene kjærlighet, over-
for sin neste (se Moroni 7:46-47).

Tro, familie, hjelp

FO
TO

ILL
US

TR
AS

JO
N:

 C
HR

IS
TI

NA
 S

M
IT

H

Hva kan jeg gjøre?
1. Hvordan forbereder jeg meg 

til å ta vare på meg selv og min 
familie åndelig og timelig?

2. Hvordan kan jeg følge Frelse-
rens eksempel når jeg bidrar til  
å ivareta behovene til søstrene 
jeg våker over?

B E S Ø K E N D E  L Æ R E R I N N E R S  B U D S K A P
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NOTATER FRA KONFERANSEN, APRIL 2013
“Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt … enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst,  
det være det samme” (L&p 1:38).

Av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

I 1955 ble jeg offiser i det amerikan-
ske Luftforsvaret. Biskopen hjemme 

ga meg en velsignelse like før jeg 
dro til min første base, som var i 
Albuquerque, New Mexico.

I sin velsignelse sa han at min  
tid i Luftforsvaret ville være misjo-
nærtjeneste. Jeg kom i kirken på  
min første søndag i Albuquerque  
første gren. En mann kom bort til 
meg, presenterte seg som distrikts-
president og fortalte meg at han  

ville kalle meg som distriktsmisjonær.
Jeg sa at jeg bare kom til å være der 

for opplæring i et par uker, og så ville 
jeg bli sendt til et annet sted i verden. 
Han sa: “Jeg vet ikke noe om det, men 
vi skal kalle deg til å tjene.” Midt i 
min militære opplæring, etter det som 
syntes å være en tilfeldighet, ble jeg 
valgt blant hundrevis av offiserer for å 
bli opplært til å ta plassen ved hoved-
kvarteret til en offiser som brått hadde 
gått bort.

Så i de to årene jeg var der, jobbet 
jeg på kontoret mitt. De fleste kvelder 

Når du repeterer generalkonferansen som fant sted i april 2013, kan du bruke disse sidene 
(og konferansenotater i fremtidige nummer) som hjelpemiddel til å studere og anvende de 
nyeste læresetningene fra de levende profeter og apostler samt andre ledere i Kirken.

og hver helg underviste jeg mennes-
ker som medlemmene bragte til oss,  
i Jesu Kristi evangelium.

Mine ledsagere og jeg utførte i snitt 
mer enn 40 timer misjonærarbeid i 
måneden uten én gang å måtte banke 
på dører for å finne noen å undervise. 
Medlemmene skaffet så mange avtaler 
at vi ofte underviste to familier på en 
kveld. Jeg så selv kraften og velsig-
nelsen av profeters gjentatte oppfor-
dringer til alle medlemmer om å være 
misjonær.

På den siste søndagen før jeg forlot 
Albuquerque, ble den første staven 
organisert i byen. Det er nå et hellig 
tempel der, et Herrens hus, i en by 
hvor vi en gang møttes i et enslig 
møtehus med hellige som bragte ven-
ner til oss for å bli undervist og føle 
Åndens vitnesbyrd. Disse vennene 
følte et innbydende hjem i Herrens 
sanne kirke.
Fra “Vi er ett,” Liahona, mai 2013, 62-63.

H I S T O R I E R  F R A  K O N F E R A N S E N

Undervis de ærlige av hjertet
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KIRKENS MISJONSFOND
På generalkonferansen i april 2013 
talte president Thomas S. Monson 
om de unges bemerkelsesverdige 
og inspirerende respons med 
hensyn til å reise på misjon. Han 
sa: “For å bidra til å opprettholde 
denne misjonærstyrken, og fordi 
mange av våre misjonærer kom-
mer fra beskjedne kår, oppfordrer 
vi dere, i den grad dere kan, til 
å bidra rundhåndet til Kirkens 
misjonærfond.”
President Thomas S. Monson, “Velkommen 
til konferansen,” Liahona, mai 2013, 5.

PROFETISKE ORD OM ABSOLUTTE MORALSKE KRAV
“Gud åpenbarer til sine profeter at det finnes absolutte moralske krav. 
Synd vil alltid være synd. Ulydighet mot Herrens bud vil alltid frata oss 
hans velsignelser. Verden endrer seg stadig og dramatisk, men Gud, 
hans bud og lovede velsignelser forandrer seg ikke… Vi må ikke velge 
og vrake hvilke bud vi tror er viktige å holde, men anerkjenne alle Guds 
bud. Vi må stå fast og standhaftig, med full tillit til Herrens urokkelighet 
og fullkommen tillit til hans løfter.”
Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum, “Lydighet mot loven er frihet,” Liahona,  
mai 2013, 88.

Ytterligere ressurser om dette emnet: 
Evangeliets prinsipper (2009), “Misjo-
nærarbeid,” 189-195; “Missionary Work,” 
i Gospel Topics på LDS.org; Jeffrey R. 
Holland, “Vi er alle kalt,” Liahona,  
nov. 2011, 44-46.
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE
•  Hvordan har du blitt velsig-

net ved din eller en annens 
misjonærtjeneste?

•  Hvorfor tror du profetene ber 
om at evangeliet må bli bragt 
til hele verden?

•  Hvordan kan du hjelpe per-
soner i ditt område som ikke 
lenger er aktive i Kirken, å 
føle Åndens vitnesbyrd?

Vurder å skrive dine tanker i dag-
boken din eller snakke med andre 
om dem.

MISJONÆR-OPPFORDRING: BLI MED PÅ BØLGEN
•  “Dere tenåringer, ta til dere det nye undervisningsmateriellet og lær hveran-

dre Jesu Kristi lære. Det er nå dere må forberede dere til å undervise andre 
om Guds godhet.

•  “Unge menn og kvinner, deres utdannelse blir stadig viktigere… Vi oppfor-
drer dere til å søke deres valgte skole før dere reiser på misjon.

•  Foreldre, lærere og andre, bli med på bølgen når dere forbereder vår opp-
voksende generasjon til å bli verdige til misjonærtjeneste. Samtidig vil deres 
eksemplariske liv tiltrekke seg deres venner og naboers interesse.

•  Dere voksne, bli med på bølgen ved å hjelpe til med fremtidige misjonærers 
åndelige, fysiske og økonomiske forberedelse.

•  Dere eldre ektepar, planlegg tiden da dere kan reise på misjon.
•  Stavspresidenter og biskoper … har nøklene til, og 

ansvaret for misjonsarbeidet i sine enheter.
•  Dere menighetens misjonsledere … er 

bindeleddet mellom medlemmer og misjo-
nærer i dette hellige arbeidet med å redde 
Guds barn.”

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum,  
“Bli med på bølgen,” Liahona, mai 2013, 45, 46.
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VÆR KLOKE MED HENSYN TIL HVORDAN  
DERE OMFAVNER TEKNOLOGI

•  “For å spre evangeliet, startet unge medlemmer i Boston flere blogger. De 
som sluttet seg til Kirken, begynte sin læring på nettet, etterfulgt av diskusjo-
ner med misjonærene… En av [bloggerne] sa: ‘Dette er ikke misjonærarbeid. 
Dette er misjonærmoro.’” 1

•  “Hvorfor ikke velge en tid hver dag til å koble seg fra teknologi og koble seg 
til hverandre? Slå ganske enkelt av alt sammen.” 2

•  “Marker viktige skriftsteder på enheten din, og les dem ofte… [Du kan] snart 
ha lært hundrevis av skriftsteder utenat. Disse skriftstedene vil vise seg å bli 
en kraftfull kilde til inspirasjon og veiledning fra Den hellige ånd i vanskelige 
stunder.” 3

NOTER
 1. Neil L. Andersen, “Det er et mirakel,” Liahona, mai 2013, 79.
 2. Rosemary M. Wixom, “Ordene vi bruker,” Liahona, mai 2013, 82.
 3. Richard G. Scott, “For fred i hjemmet,” Liahona, mai 2013, 30.

HJELP DE FATTIGE  
OG TRENGENDE
“Ved hjelp av midler donert av gene-
røse medlemmer, sender Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige mat, klær 
og andre nødvendigheter for å lindre 
voksne og barns lidelser over hele ver-
den. Disse humanitære bidragene, til 
sammen flere hundre millioner dollar 
de siste ti årene, gjøres uten hensyn  
til religion, rase eller nasjonalitet…  
I løpet av de siste 25 årene har vi 
bistått nesten 30 millioner mennesker 
i 179 land.”
Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, 
“Kristi tilhengere,” Liahona, mai 2013, 98.

For å lese, se på eller lytte til taler fra 
generalkonferansen, kan du gå inn 
på conference.lds.org.

ILL
US

TR
AS

JO
NS

FO
TO

: D
EN

IS
E 

RE
NE

E 
BI

RD

SETT INN DET SOM MANGLER
1.  “Mørket vil ikke seire over Kristi ____________” (Dieter F. Uchtdorf, “Håpet  

i Guds lys,” Liahona, mai 2013, 77).
2.  “Kirken er et ____________ hvor Jesu etterfølgere kan finne fred”  

(Quentin L. Cook, “Fred i sinnet – belønningen for rettskaffenhet,”  
Liahona, mai 2013, 34).

3.  “Vi som har dødelige legemer, har __________ over skapninger som ikke 
har det” (Boyd K. Packer, “Disse tingene vet jeg,” Liahona, mai 2013, 8).

4.  “Når vi gir opp engasjement og troskap til vår ____________________, 
fjerner vi det limet som holder samfunnet vårt sammen” (L. Tom Perry, 
“Lydighet mot loven er frihet,” Liahona, mai 2013, 87).

5.  “Hvis dere ikke er heltidsmisjonærer med et misjonærskilt på frakken,  
er det nå på tide å male et på deres ____________” (Neil L. Andersen,  
“Det er et mirakel,” Liahona, mai 2013, 78).

Svar: 1. lys; 2. fristed; 3. makt; 4. ektefelle; 5. hjerte.
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Ordene vi bruker, kan vitne om 
Kristus, trøste de trengende, rose 

en venn eller uttrykke kjærlighet til 
et familiemedlem. Vi kan også si ord 
som påfører følelsesmessig smerte, 
sprer sladder, krenker eller fornedrer. 
Å hjelpe dine barn å bruke oppbyg-
gende språk vil bringe fred og opp-
muntring til ditt hjem. På side 60-61 
i denne månedens nummer drøfter 
Larry M. Gibson i Unge menns gene-
ralpresidentskap betydningen av  
rent språk:

“Det vi føler i vårt hjerte, er det  
vi tenker på, og det vi tenker på,  
er det vi snakker om. Dermed er  
det sant at ordene vi bruker, gjen-
speiler våre følelser og hvem vi 
egentlig er…

Hver av oss kan nyte godt av alltid 
å ha Ånden med oss, som lovet når vi 
tar del i nadverden hver sabbat. Det 
vil avhenge av oss – av hvordan vi 
opptrer, hva vi gjør og, ja, til og med 
hva vi sier.”

Forslag til hvordan man  
underviser ungdom

•  Du kan lese det som står om 
språk i Til styrke for ungdom 
(side 20-21) sammen med din 
familie. Snakk om hva dere skal 

OPPBYGGENDE SPRÅK

U N D E R V I S E  I  T I L  S T Y R K E  F O R  U N G D O M

SKRIFTSTEDER  
OM SPRÅK

Salmene 34:13-14

Ordspråkene 10:11

Jesaja 50:4

Matteus 15:11

Efeserne 4:29, 31

2 Nephi 32:2-3; 33:1

Lære og pakter 20:54; 
52:16; 100:5-6; 136:23

gjøre når menneskene rundt 
dere bruker stygt språk.

•  Les bror Gibsons artikkel på 
side 60-61. Bruk artikkelen hans 
til å sette dere som mål å hjelpe 
hverandre å bruke oppbyg-
gende språk.

•  Studer og snakk om skriftste-
dene til høyre.

•  Les “Velg å ikke sladre” på side 
59 i dette nummeret, og snakk 
om farene ved å sladre. Snakk 
om hvorfor sladder forekommer 
og hvordan dere kan unngå det.

•  Se videoer og les ungdomsar-
tikler om språkets makt. Gå til 
youth.lds.org og klikk så fanen 
“For the Strength of Youth”. 
Klikk på “Language”. Til høyre 
på siden finner du en “Related”-
del som har filmer som “No Cus-
sing Club” og ungdomsartikler 
om ikke å trykke andre ned.

Forslag til hvordan man  
underviser barn

•  Vurder å lese “Ordene vi bruker” 
(Rosemary M. Wixom, Liahona, 
mai 2013, 81); “Disse ordene” 
(Liahona, des. 2011, 60); eller  
“Et mildt svar” (Liahona, juni  
2011, 70). Snakk om hvordan  

vi føler oss når vi sier fine ting  
til hverandre.

•  Snakk om ting dere ikke sier 
hjemme hos dere. Sett dere som 
mål å spørre pent og si “takk”  
og gi komplimenter oftere.

•  Snakk om at alle blir lykkeligere 
når vi sier hyggelige ting til hver-
andre. Syng “Jeg ønsker å være 
snill og god” (Barnas sangbok, 
83) eller en annen sang om 
vennlighet. ◼ILL
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Av Joshua J. Perkey
Kirkens tidsskrifter

Når Vinca Gilman stirrer tankefullt 
ut i skogen utenfor sitt hjem i 

Alaska, får hun gode minner om 
ektemannen, som nå for lengst har 
gått bort. Ward Kepler Gilman var  
en sterk, iøynefallende mann, veteran 
fra 2. verdenskrig, lege og trofast 
ektemann. Men det som skulle til,  
var en reise i tro, og en ny sjanse  
til å motta evangeliet før Vinca og 
Ward ble evig forenet.

Vinca Helen Gilmans historie 
begynner i Danmark. Hun ble født 
i nærheten av Vordingborg, en by 
på samme øy som København. Hun 
vokste opp i en familie med syv barn, 
heriblant tre adopterte gutter.

Så kom 2. verdenskrig. Ved Guds 
barmhjertighet overlevde hun og  
hennes foreldre holocaust og tre år  
i fangeleir, en opplevelse hun nå  
helst vil glemme.

Etter krigen bygget familien hennes 
igjen opp livet sitt. En gang bodde 
Vinca og hennes foreldre i en som-
merbolig i Århus på Jylland. Der traff 
de tilfeldigvis et par misjonærer som 
var ute etter et sted å bo. De unge 
mennene var så snille og vennlige at 

Vincas foreldre gikk med på å la dem 
bo i gjesterommene.

“Jeg gikk i kirken sammen med 
dem en kort periode,” forteller Vinca, 
“men familien min var ikke opptatt 
av religion i det hele tatt. Min far var 
av jødisk avstamning, og min mor var 
lutheraner, men vi ble ikke oppdratt i 
noen religion. Og så måtte jeg tilbake 
på skolen.”

Misjonærene besøkte henne senere 
kort i København. Selv om Vinca var 
glad for besøket, var hun ennå ikke 
klar til å ta imot evangeliet.

“Jeg flyttet til Salt Lake City rundt 
1950,” sier Vinca. “Jeg var sykepleier, 
men jeg måtte fornye min autorisasjon 
for å kunne praktisere i USA.”

Flyttingen ga henne anledning til 
å lære engelsk bedre. Det ga henne 
også en ny mulighet til å lære om 
Kirken. Hun bodde i Beehive House 
og jobbet på et legekontor over gaten. 
Hun spilte også cello i Utah Sym-
phony og fikk mange gode venner.

“Jeg gikk i kirken sammen med 
dem også. Og jeg gikk på Temple 
Square i lunsjpausen hver dag. Men 
jeg tenkte fortsatt på religion som noe 

VALG AV TIDSPUNKT BETYR ALT

V Å R E  H J E M ,  V Å R E  F A M I L I E R

Hvordan en fantastisk kjærlighetshistorie endelig nådde templet – på en overraskende måte.

man kunne bestemme seg for å ha i 
livet om man ønsket det.”

Etter to år i Salt Lake, flyttet Vinca 
til Sacramento i California og bodde 
en kort tid hos familien til en av misjo-
nærene som hadde undervist henne i 
Danmark. Hun flyttet for seg selv da 
hun tjente nok penger som opera-
sjonssykepleier til å klare seg. Hun og 
den tidligere misjonæren gikk på stev-
nemøter, og til slutt forlovet de seg.

“Det gikk ikke så bra,” forteller 
Vinca, og da de brøt forlovelsen, gikk 
hun videre med livet sitt og mistet 
kontakten med Kirkens medlemmer.

Ikke lenge etter møtte Vinca en 
tannlege og kjevekirurg ved navn 
Ward, som var født og oppvokst i 
Sacramento. Han var en sterk, kjekk 
mann som hadde vært offiser i Sjøfor-
svaret under krigen. Selv om han var 
11 år eldre enn Vinca, tok han henne 
med storm, og de to giftet seg i 1954.

De kjøpte en bolig ikke langt fra 
arbeidsplassen hans. Selv om de ikke 
kunne få barn, hadde de et fantastisk, 
kjærlig ekteskap. De jobbet, de reiste, 
han malte, og hun fortsatte å spille 
musikk. Livet var godt i mange år.
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Ward døde i 1985. Vinca ble 
boende i hjemmet deres frem til 
1999, da hun begynte å føle seg 
engstelig og ønsket å flytte. Hjem-
met hennes var stort, mer enn hun 
trengte, og hun følte behov for for-
andring. Hun fant en liten by som 
passet henne i Haines i Alaska. Hun 
pensjonerte seg der, og slik ville det 
ha endt om ikke misjonærene hadde 
kommet og banket på døren hennes 
en gang i 2006.

Endelig, etter mange sjanser og 
mange år, var tidspunktet riktig.

“Jeg hadde egentlig aldri visst noe 
særlig om religion,” sier Vinca, “men 
jeg visste enkelte ting som fikk meg til 
å stille spørsmål, ting som skuffet meg 
eller virket underlig.

“Da jeg lærte om dette evangeliet, 
virket alt bare logisk: frelsesplanen, 
hva som forventes av oss, løftene FO
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som er gitt, Mormons bok. Jeg liker 
spesielt Kirkens lære om tempelar-
beid for dem som går bort uten å  
ha blitt presentert for evangeliet.  
Jeg følte fred med det, det var noe 
jeg kunne akseptere fordi det var 
tydelig og åpent for meg, som å 
komme hjem.

Endelig gjorde jeg det jeg skulle 
ha gjort for lenge siden. Jeg vet ikke 
hvorfor det tok meg så lang tid. 
Jeg hadde møtt mange fantastiske 
mennesker, og alle hadde en viss 
innflytelse på min beslutning om å 
slutte meg til Kirken. Det tok mange 
år, men å bli døpt var det beste jeg 
noensinne har gjort.”

Vinca ble døpt den 14. oktober 
2006 – på sin manns bursdag. Bare  
et år senere gikk hun i templet for  
første gang, og ble beseglet til Ward 
(stedfortredende) for tid og all 

evighet. For Vinca var opplevelsen av 
å gå i templet og bli beseglet til sitt 
livs kjærlighet “fantastisk, vakker”.

Etter å ha fått denne overjordiske 
velsignelse av å bli beseglet til sin 
elskede ektemann, ønsker Vinca nå 
å dele tempelvelsignelser med sine 
slektninger. Selv om hun er 86 år 
gammel og lider av nyresvikt, er hun 
motivert.

“Jeg håper min mann og hans for-
eldre og mine foreldre og mine egne 
brødre og søstre vil ta imot evangeliet. 
Jeg har mye tempelarbeid å få gjort.

Et av mine viktigste prosjekter i 
livet er nå å gjøre så mye tempelar-
beid som jeg kan, så mye slektsforsk-
ning som mulig. Jeg føler at jeg har  
en grunn til å leve her. Selv om jeg 
lever til jeg blir 100, er det greit. Jeg 
har ting å gjøre nå. Det føles godt å 
være i stand til å gjøre det.”

Idet Vinca vender blikket tilbake 
til huset sitt for å gå inn, blir hun fylt 
med det håp som kommer av Jesu 
Kristi evangelium. Å være medlem av 
denne kirken “har vært til velsignelse 
på utallige måter. Man føler fred i 
sinnet. Man føler seg sterkere. Når ting 
er helt strålende, føler man: ‘Dette er 
himmelen.’ Man føler seg takknemlig 
for å leve.”

Vinca lever med et takknemlig 
hjerte – fordi evangeliet og håpet om 
en evighet sammen med sin kjærlige 
mann skinner klart i henne. ◼

Mer om styrk ekteskapet, se L. Whitney  
Clayton, “Ekteskap: Se og lær,” Liahona,  
mai 2013, 83.
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NYTT FRA KIRKEN
Gå inn på news.lds.org og finn flere kirkerelaterte nyheter og begivenheter.

Nye områdeledere 
tilsatt

Det første presidentskap har kunngjort 
følgende endringer i områdepresident-

skaper med virkning fra 1. august 2013. 
Alle medlemmer av områdepresidentska-
pene er medlem av De syttis første eller 
annet quorum. ◼

Afrika sydøst

Dale G.  
Renlund

President

Carl B.  
Cook

Førsterådgiver

Kevin S. 
Hamilton

Annenrådgiver

Afrika vest

LeGrand R. 
Curtis jr.

President

Terence M. 
Vinson

Førsterådgiver

Edward  
Dube

Annenrådgiver

Asia

Gerrit W.  
Gong

President

Larry Y.  
Wilson

Førsterådgiver

Randy D.  
Funk

Annenrådgiver

Asia nord

Michael T. 
Ringwood
President

Koichi  
Aoyagi

Førsterådgiver

Scott D.  
Whiting

Annenrådgiver

Brasil

Claudio R. M. 
Costa

President

Jairo  
Mazzagardi

Førsterådgiver

Eduardo 
Gavarret

Annenrådgiver

De syttis presidentskap

Karibien

Wilford W. 
Andersen
President

J. Devn  
Cornish

Førsterådgiver

Claudio D.  
Zivic

Annenrådgiver

Ronald A. 
Rasband

Bistår alle 
områder

L. Whitney 
Clayton

Utah nord
Utah  

Salt Lake City
Utah syd

Donald L. 
Hallstrom

Nord-Amerika 
nordøst

Tad R. Callister
Nord-Amerika 

sydvest

Richard J. 
Maynes

Nord-Amerika 
nordvest

Nord-Amerika 
vest

Craig C. 
Christensen

Idaho
Nord-Amerika 

sentralt

Ulisses Soares
Nord-Amerika 

sydøst
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Mellom-Amerika

Carlos H. 
Amado

President

Adrián  
Ochoa

Annenrådgiver

Kevin R.  
Duncan

Førsterådgiver

Europa

José A.  
Teixeira

President

Patrick  
Kearon

Førsterådgiver

Timothy J. 
Dyches

Annenrådgiver

Europa øst

Larry R. 
Lawrence
President

Randall K. 
Bennett

Førsterådgiver

Per G.  
Malm

Annenrådgiver

Mexico

Daniel L. 
Johnson

President

Benjamín  
De Hoyos

Førsterådgiver

Arnulfo 
Valenzuela

Annenrådgiver

Midtøsten/Afrika nord

Bruce D.  
Porter

Bruce A. 
Carlson

Administreres fra Kirkens 
hovedkvarter

Stillehavet

James J. 
Hamula

President

Kevin W.  
Pearson

Førsterådgiver

O. Vincent 
Haleck

Annenrådgiver

Filippinene

Brent H. 
Nielson

President

Ian S.  
Ardern

Førsterådgiver

Larry J. 
Echo Hawk

Annenrådgiver

Syd-Amerika nordvest

Juan A.  
Uceda

President

W. Christopher 
Waddell

Førsterådgiver

C. Scott  
Grow

Annenrådgiver

Syd-Amerika syd

Walter F. 
González

President

Jorge F.  
Zeballos

Førsterådgiver

Francisco J.  
Viñas

Annenrådgiver



16 L i a h o n a

Lydighet mot Guds lover og befalinger har vært og 
vil alltid være nødvendig for dem som ønsker å 
motta Frelserens lovede velsignelser.

I mai 1833 mottok profeten Joseph Smith en åpenbaring 
der Herren erklærte:

“Sannhet er kunnskap om ting som de er og som de var 
og som de skal bli…

Og intet menneske mottar en fylde uten at det holder 
[Guds] bud.

Den som holder hans bud, mottar sannhet og lys inntil 
han blir forherliget i sannhet og kjenner alle ting” (L&p 
93:24, 27-28; uthevelse tilføyd).

Ved å studere og følge de sannheter som finnes i evan-
geliets lover og ordinanser, lærer vi om og mottar evan-
geliets lovede velsignelser. I samsvar med vår himmelske 
Faders visdom og valg av tid, blir sannhetene som veileder 
siste-dagers-hellige, tilgjengelig for alle Guds barn. For 

Av eldste  
F. Michael Watson
i De sytti

Lydighet:  

KJENNEMERKET PÅ TRO
Måtte vi gjøre vårt ytterste for å leve i lydighet mot budene,  
følge guddommelig veiledning fra Herrens utvalgte tjenere  

og motta lovede velsignelser fra hans hånd.
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som han har erklært: “Dette er min gjerning og min her-
lighet – å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv” 
(Moses 1:39).

Vår kjære profet, president Thomas S. Monson, har sagt: 
“Adlyd Guds lover. De er gitt oss av en kjærlig himmelsk 
Fader. Når vi adlyder dem, vil vårt liv være mer tilfredsstil-
lende, mindre komplisert. Våre utfordringer og problemer 
vil være lettere å bære. Vi vil motta Herrens lovede velsig-
nelser. Han har sagt: ‘Herren krever hjertet og et villig sinn, 
og den som er villig og lydig, skal ete det gode i Sions land 
i disse siste dager.’” 1

President Monsons ord minner om ord som ble uttalt i 
en tidligere tid, da Nephi erklærte til sin far: “Jeg vil gå og 
gjøre det som Herren har befalt, for jeg vet at Herren ikke 
gir menneskenes barn noen befaling uten at han åpner 
en utvei for dem, så de kan utføre det han befaler dem” 
(1 Nephi 3:7).
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En barnesalme minner oss om vår plikt  
og rettledning:

Jeg vil gå, jeg vil gjøre det Herren har 
befalt.

Jeg vet at Herren hjelper meg, jeg følge  
vil hans vei.2

Hvis vi husker vår profets råd om trofast  
å holde budene, og hvis vi husker Nephis 
svar til sin far, vil vi bli et velsignet folk.

Ifølge engelen Moronis rettledning, for-
talte profeten Joseph sin jordiske far hva som 
hadde skjedd. Da Joseph Smiths far fikk høre 
at sønnen ville motta gullplatene, sa han “at 
det var fra Gud, og ba meg gå og gjøre som 
sendebudet hadde befalt.” ( Joseph Smith – 
Historie 1:50). Noe mindre enn lydighet mot 
den rettledning Joseph hadde mottatt fra 
både himmel og jord, ville ha endret histori-
ens gang.

Når kan vi bli døpt?
Våre misjonærer ber og går og gjør, idet 

de stoler på at Herren ikke vil gi dem noen 
befaling uten åpne en utvei så de kan lykkes 
ved sin lydighet og villighet til å tjene. De 
stoler på hans løfte: “Hos den som mottar 

dere, der vil jeg også være, for jeg vil gå 
foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og 
ved deres venstre hånd, og min Ånd skal 
være i deres hjerter og mine engler rundt 
om dere og støtte dere” (L&p 84:88).

Mange som søker sannheten, følger villig 
våre misjonærers undervisning. Ofte har de 
som ønsker å bli regnet blant de troende, 
allerede et ønske om å bli lydige tilhengere 
av sannheten. De er likeledes villige til å gå 
og gjøre.

Slik var det med 42 personer som deltok 
på en distriktskonferanse i Kananga i Den 
demokratiske republikken Kongo. De kom 
med glede fordi de hadde lest og hørt gjen-
opprettelsens sannheter, de hadde begynt å 
etterleve tilhørende prinsipper, og de hadde 
et ønske om å bli medlem av Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige.3

I lydighet mot Åndens tilskyndelser og 
med tro i hvert steg, hadde de gått i seks 
dager for å kunne delta på konferansen. 
Deres første spørsmål til den presiderende 
autoritet etter at de kom frem var: “Når kan 
vi bli døpt?”

De forsto at Herren til slutt ville gjøre det 
mulig for misjonærene å undervise dem i 
deres hjem og bringe dem sannheten de 
hadde søkt så lenge. Ca 200 andre som ikke 
kunne gjennomføre den seks dager lange rei-
sen, ventet på meldingen om at misjonærene 
snart ville oppsøke dem.

En bønn i tro
I det nærliggende Angola truet motstand 

med å forpurre de trofaste og lydige helliges 
ønske om å se evangeliet slå rot i deres land. 
Herren hadde sendt sine tjenere for å åpne 
døren for misjonærarbeid, men på slutten av 

Ofte har de som ønsker 
å bli regnet blant de tro-
ende, allerede et ønske 
om å bli lydige tilhengere 
av sannheten. Slik var 
det med 42 personer som 
deltok på en distriktskon-
feranse i Kananga i Den 
demokratiske republik-
ken Kongo. I lydighet 
mot Åndens tilskyndelser 
og med tro i hvert steg, 
hadde de gått i seks 
dager for å kunne delta 
på konferansen.
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sin planlagte reise hadde de fortsatt ikke fått 
visum. Da Kirkens representanter snakket 
med innvandringsmyndighetene om forsin-
kelsen, ble de avvist.

Med godkjennelse fra Det første presi-
dentskap til å innvie Angola for misjonær-
arbeid, ventet eldste D. Todd Christofferson 
i De tolv apostlers quorum og andre på 
beskjed i Johannesburg i Syd-Afrika. Samti-
dig forsøkte det trofaste medlemmet Paulina 
Lassalete da Cunha Gonçalves å åpne det 
som syntes å være en dør som var i ferd 
med å lukke seg. Hun håpet å få invitasjons-
brev som ville gi gruppen fra Kirken tilla-
telse til å komme inn i Angola. Når de først 
var der, kunne de skaffe nødvendige visum.

Bare noen minutter før regjeringskontorene 
i Angola stengte, møtte eldste Christofferson 
sammen med dem som ventet på kontorene 
til området Afrika sydøst. Så knelte han i bønn 
og ba vår himmelske Fader om å gripe inn. 
I samme stund, umiddelbart etter hans bønn 
i tro, ble invitasjonsbrevene 
undertegnet. En kjærlig Fader 
i himmelen hadde beredt 
veien for innvielsesdagen. 
På anmodning fra eldste 
Christofferson, holdt de en 
ydmyk bønn i takknemlighet 
for miraklet som hadde blitt 
gitt dem.4

Ordene i en Primær-
sang lyder vakkert og 
umiskjennelig:

Himmelske Fader, si meg 
er du der?

Hører du bønner, kan du 
svare barn som ber? 5

Ja, han er der, og ja, han besvarer sine 
lydige barns bønner.

Lydighet har vært profetenes kjenne-
merke, og denne kilden til åndelig styrke  
er tilgjengelig for alle som trofast følger 
Guds tjenere. President Monson har inn-
prentet i de hellige behovet for lydighet  
mot budene, for “da vil vi få trygghet, da  
vil vi få fred”.6

Måtte vi gjøre vårt ytterste for å leve i 
lydighet mot budene, følge guddommelig 
veiledning fra Herrens utvalgte tjenere og 
motta lovede velsignelser fra hans hånd. ◼

NOTER
 1. Thomas S. Monson, “Tro, adlyd og hold ut,” Liahona, 

mai 2012, 128.
 2. “Nephis mot,” Barnas sangbok, 64-65.
 3. Jeg var tilstede på distriktskonferansen i Kananga 

sammen med de 42 undersøkerne.
 4. Jeg fikk gleden av å oppleve arrangementene 

i Johannesburg og å reise sammen med eldste 
Christofferson til Angola. Du finner en nyhetsrepor-
tasje om hans og eldste Jeffrey R. Hollands besøk 
til Afrika i “Apostles Bless Two African Nations,” 
Church News, 6. nov. 2010, 8-10.

 5. “Et barns bønn”, Barnas sangbok, 6.
 6. “Hold alle budene”, Barnas sangbok, 68.

Lydighet har vært profe-
tenes kjennemerke, og 
denne kilden til åndelig 
styrke er tilgjengelig for 
alle som trofast følger 
Guds tjenere.
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Av Matthew D. Flitton
Kirkens tidsskrifter

Med en befolkning på over tre millioner, er Nairobi i Kenya den mest folkerike byen 
i Øst-Afrika. Det er et travelt sted fullt av biler, lastebiler og mutatuer – biler som 
fungerer som et privat buss-system – som haster gjennom gatene. Det er en by 

med jernbane, turisme og industri, og har den nest eldste børsen på kontinentet.
Men i syd, mindre enn 7 km fra sentrum av Kenyas hovedstad, ligger en fredelig lands-

bygd. I Nairobi nasjonalpark er landskapet beskyttet og ser ut som det har gjort i hundrevis 
av år. Med silhuetten av byen i bakgrunnen, går giraffer, vannbøfler, gnuer, sebraer, flodhes-
ter, lyreantiloper, elgantiloper og neshorn og beiter. Løver sover under akasietrærne. Parken 
gir disse dyrene en tilflukt fra sivilisasjonens press.

Over hele Kenya er det mindre tilfluktssteder av et annet slag. Kirkens medlemmer har 

Medlemmene i Kenya skiller seg ut ved at de etterlever  
evangeliet og blir flyktninger fra verden.

Finn  
tilflukt  
I EVANGELIET
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skapt tilfluktssteder fra verdens press. Ved å 
etterleve evangeliet, skaper de hellige steder  
å stå på (se L&p 45:32; 87:8).

Styrke gjennom verdinormer
Opra Ouma sier at hun får styrke til å etter-

leve evangeliet ved å huske Unge kvinners Vi må holde fast i jernstangen
Skriftstudium har hjulpet Stephen Odhiambo Mayembe 

å finne svar som han sier at vi ikke kan finne selv. “Ved 
å studere Skriftene, kan vi finne løsninger på noen av de 
problemene vi opplever i hverdagen,” sier han. “Ved å stu-
dere Skriftene får vi dessuten mot til å holde ut til enden 
fordi Skriftene alltid vil være der for å undervise oss og 
fortelle oss hva vi skal gjøre.”

Å studere Mormons bok hjalp Stephen å få et vitnesbyrd 
om Kirken. Under et besøk til hans tante, som var medlem, 
inviterte hun ham med til kirken. Etter at han begynte å 
lese Mormons bok, ba han om å få vite om den er sann,  
og fikk et svar.

Han sier at å lese Skriftene regelmessig hjelper ham  
å holde Kirkens normer, selv når andre rundt ham stiller 

verdinormer. “Selv om jeg ikke er sammen med Kirkens 
unge enslige voksne når jeg er ute i verden, kan jeg anvende 
Unge kvinners verdinormer og fortsatt være trygg,” sier hun.

Opra lærte disse verdinormene før hun ble døpt. Da hun 
var 17, så Opra misjonærene på gaten en dag og lurte på 
hvem de var. Hun studerte evangeliet i et år, og ble døpt 
etter at hun fylte 18. Fellesskapet med de siste-dagers- 
hellige styrker henne åndelig.

“Når jeg er i kirken sammen med andre unge enslige 
voksne, føler jeg meg trygg, men når jeg er der ute, føler 
jeg meg ikke særlig trygg fordi jeg som oftest er den eneste 
siste-dagers-hellige i gruppen,” sier hun. “Noen ganger er 
det krevende fordi verdens normer og Kirkens normer  
er helt forskjellige.”FO
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HOLD EVANGELI-
ETS NORMER
“Vi må være årvåkne 
i en verden som har 
beveget seg så langt 
bort fra det åndelige. 
Det er nødvendig at vi 
forkaster alt som ikke 
er i samsvar med våre 
normer, og derved 
nekter å oppgi det 
vi ønsker aller mest 
– evig liv i Guds rike. 
Stormene vil likevel slå 
mot døren vår fra tid 
til annen, for de er en 
uunngåelig del av vår 
tilværelse i jordelivet. 
Vi vil imidlertid være 
langt bedre rustet til 
å takle dem, til å lære 
av dem og til å ri dem 
av hvis evangeliet 
er det sentrale i vårt 
liv og kjærligheten 
til Frelseren er i vårt 
hjerte.”
President Thomas S.  
Monson, “Stå på hellige 
steder,” Liahona, nov. 2011, 
83-84.

spørsmål ved hans tro. “Ved 
å være medlem av Kirken, 
har min tro blitt styrket, og 
på grunn av dette kan jeg 
si at jeg ikke kan rokkes [se 
Jakobs bok 7:5],” sier han.

Sharon fant Kirken som 14-åring, da hennes 
mor bestemte seg for å bli døpt. Det krevde 
stor innsats å lese Mormons bok fordi Sharon, 
som tilhører Nandi-stammen, har kalenjin som 
morsmål. Til tross for vanskelighetene, begynte 
hun å studere Mormons bok på engelsk. “Jeg 
hadde på følelsen at dette var noe godt, og jeg 
fikk en varm følelse, så jeg fortsatte. Jeg ba til 
jeg visste at den var sann,” sier hun.

Sharon ønsket å bli døpt, men hennes 
far ville ikke tillate det. I fire år gikk Sharon 
i kirken, Seminar og på ungdomsaktiviteter 
mens hun ventet på anledningen til å slutte 
seg til Kirken.

Vi må vente på Herren
Sharon Poche har funnet ut at når man 

bestemmer seg for å være annerledes,  
blir det lettere å etterleve evangeliet. Hun 
har forpliktet seg til å holde budene, og 
hennes venner respekterer dette valget. Hun 
velger å holde seg unna situasjoner som 
ville gjøre det vanskelig å leve rettskaffent.

“Når du bestemmer deg for å leke på den 
grensen, som er en veldig tynn grense, blir 
det vanskelig fordi du kan falle over den 
når som helst,” sier hun om grensen mellom 
godt og ondt.

Stephen Odhiambo Mayembe
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Da Sharon ble 18, ble hun døpt og bekref-
tet. Hun gikk på universitetet og studerte 
psykologi. Hun giftet seg med Joseph Poche 
i februar 2013. Kort tid senere reiste de til 
Johannesburg Syd-Afrika tempel for å bli 
beseglet. Hun sa at det å studere evange-
liet hjelper henne å fokusere på de viktige 
tingene i en verden som lett kan være 
distraherende.

“Jeg vet hva livet handler om og hvorfor 
vi er her på jorden,” sier hun. “Denne kunn-
skapen hjelper meg å fokusere på de tingene 
som er viktigst.”

Voksende styrke
Inne i Nairobi nasjonalpark er det et fris-

ted for svarte neshorn. Dette anlegget avler 
opp og omplasserer denne truede arten til 
andre parker for å bidra til å gjenopprette 
bestanden, som nesten ble utryddet på 

grunn av jakt. Det har blitt anerkjent som 
et av de mest vellykkede og viktigste friste-
dene i Kenya.

Likeledes gir evangeliet fristeder hvor  
Kirkens medlemmer kan komme, motta 
styrke, få mot til å spre evangeliet og eta-
blere festningsverk av tro. ◼

For mer informasjon om dette emnet, se Robert D. Hales, 
“Stå sterkt på hellige steder,” Liahona, mai 2013, 48.

Joseph og Sharon Poche

Under: Neshorn  
beiter i Nairobi 
nasjonalpark.
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Jeg ønsker å granske noen prinsipper som gjelder for all kommunikasjon fra 
Ånden – kommunikasjon til den som underviser, til den som ønsker å lære,  
og til hvert medlem av Kirken.

Først må vi forstå at Herren vil tale til oss gjennom Ånden i sin egen tid og på 
sin egen måte. Mange forstår ikke dette prinsippet. De tror at når de er klare og det 
passer dem, kan de påkalle Herren og han vil straks svare, til og med akkurat slik  
de har bedt om. Åpenbaring kommer ikke på den måten.

Oppfyll kravene til åpenbaring
Et grunnprinsipp for enhver anstrengelse for å motta åpenbaring, er at vi må gjøre 

alt vi kan med vår egen innsats og dømmekraft. Dette innebærer at vi må tjene og 
arbeide.

Å fortsette med vår tjeneste og vårt arbeid er en viktig måte å oppfylle kravene til 
åpenbaring på. I mitt studium av Skriftene har jeg merket meg at de fleste åpenbar-
inger til Guds barn kommer når de er på farten, ikke når de lener seg tilbake i sine 

Av eldste  
Dallin H. Oaks
i De tolv apostlers 
quorum

I HANS EGEN BELEILIGE TID,  

Åpenbaring er en realitet. Den kommer på Herrens  
måte og i henhold til Herrens timeplan.

Hans egen  
måte
PÅ  
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boliger og venter på at Herren skal fortelle dem hva de 
skal gjøre.

For eksempel er det viktig å merke seg at åpenbar-
ingen som er kjent som “Herrens ord og vilje angående 
Israels leir” (L&p 136:1) ikke ble gitt i Nauvoo mens 
De tolvs quorum planla utvandringen fra Nauvoo i den 
sorgfylte tiden etter profetens martyrdød i 1844, og heller 
ikke ble den gitt på vestbredden av elven Mississippi. 
Den ble gitt i Winter Quarters i Nebraska, etter at de 
hellige hadde vært gjennom et ubeha-
gelig år på reise fra Nauvoo og vestover 
gjennom Iowa til midlertidige leirer ved 
Missouri-elven. Åpenbaringen om å lede 
de hellige over slettene ble gitt den 14. 
januar 1847, da de hellige allerede hadde 
reist omtrent en tredjedel av veien til 
fjelldalene.

Vi vil få tilskyndelser når vi har gjort  
alt vi kan, når vi er ute i solen og arbeider, 
snarere enn når vi sitter i skyggen og ber 
om veiledning for det første skrittet vi skal 
ta. Åpenbaring kommer når Guds barn er 
på farten.

Så vi gjør alt vi kan. Så venter vi på 
Herren og på hans åpenbaring. Han har 
sin egen timeplan.

Valg av tidspunkt og type
For ca 35 år siden, da jeg var president for Brigham 

Young University, planla vi å overtale USAs president til 
å tale ved universitetet. Vi hadde bestemte tider som ville 
passe oss best, og vi hadde noen tanker om ting vi ønsket 
at han skulle si og gjøre mens han var der. Men vi var alle 
kloke nok til å vite at vi ikke kunne kontakte den høyeste 
embedsmann i USA og invitere ham til å komme til BYU 
– selv om det var for å tale til 26 000 mennesker – og sette 
betingelser for at han skulle komme.

Vi visste at for å invitere presidenten, måtte vi si noe 
slikt som: “Vi vil ønske deg velkommen når du kan 

komme, og uansett hvilken tid du velger å være her, og 
uansett hva du velger å si og gjøre mens du er her. Vi vil 
innrette våre tidsplaner og våre arrangementer helt og 
holdent etter ditt besøk.”

Hvis det nå er slik et lokalsamfunn med 26 000 men-
nesker må nærme seg den høyeste myndighet i et land, 
skulle det ikke overraske noen at et menneske – uan-
sett hvor betydningsfullt – ikke har anledning til å sette 
betingelser for eller velge tidspunkt for et besøk eller 

kommunikasjon fra Den høyeste myn-
dighet i universet.

Faktisk er dette prinsippet Herren 
åpenbarte til sine barn i den store åpen-
baringen som finnes i kapittel 88 i Lære 
og pakter. Herren sa: “Hold dere nær til 
meg, og jeg vil holde meg nær til dere. 
Søk meg flittig, og dere skal finne meg, 
be og dere skal få, bank på, og det skal 
lukkes opp for dere” (vers 63).

Deretter erklærte Herren at hvis  
vårt øye er ene og alene vendt mot 
hans ære, vil hele vårt legeme fylles 
med lys, og vi vil være i stand til å  
forstå alle ting. Så fortsatte hans 
instruksjoner med dette store løftet: 
“Derfor, helliggjør dere så deres sinn 
ene og alene kan ære Gud, og de 

dager vil komme da dere skal se ham, for han vil blotte 
sitt ansikt for dere, og det skal skje i hans egen tid og på 
hans egen måte og i overensstemmelse med hans egen 
vilje ” (vers 68; uthevelse tilføyd).

Prinsippet som er fremsatt i denne åpenbaringen, gjel-
der all kommunikasjon fra vår himmelske Fader. Vi kan 
ikke fremtvinge det som er av Ånden.

I de fleste tilfeller er ikke “hans egen måte” en tord-
nende inngripen eller et blendende lys, men det Skriftene 
kaller en “mild, lav røst” (1 Kongebok 19:12; 1 Nephi 
17:45; L&p 85:6). Noen har misforstått dette prinsippet. 
Som følge av dette har noen utelukkende sett etter slike 

Vi trenger å vite at 
Herren sjelden taler 
høyt. Hans budskap 

kommer nesten alltid 
som en hvisken.
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store tilkjennegivelser som er nedtegnet i Skriftene, og har 
ikke klart å forstå den milde, lave røsten som blir gitt dem. 
Dette er som å bestemme oss for at vi bare vil lære av en 
lærer som roper høyt, og at vi vil nekte å lytte til selv den 
beste undervisning når den kommer som en hvisken.

Vi trenger å vite at Herren sjelden taler høyt. Hans bud-
skap kommer nesten alltid som en hvisken.

Åpenbaring som opplysning og fred
En av de beste forklaringer på hvordan Ånden under-

viser oss, er gitt i åpenbaringen til Oliver Cowdery i Har-
mony, Pennsylvania i april 1829. I denne åpenbaringen  
sa Herren til Oliver:

“Ja, se, jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte ved 
Den hellige ånd som skal komme over deg og som skal 
bo i ditt hjerte.

Nå, se, dette er åpenbaringens ånd” (L&p 8:2-3; uthe-
velse tilføyd).

Profeten Joseph Smith omtalte også åpenbaringens 
ånd som “ren intelligens”, som kan gi “en plutselig inn-
skytelse”.1 I en annen åpenbaring ble Oliver minnet på 

at han hadde spurt Herren, og at “så ofte som du har 
adspurt, er du blitt undervist av min Ånd” (L&p 6:14). 
Hvordan kom denne undervisningen? “Se,” sa Herren, 
“du vet at du har adspurt meg, og jeg opplyste din for-
stand ” (vers 15; uthevelse tilføyd). Den samme undervis-
ningen ble gjentatt i en åpenbaring til Hyrum Smith hvor 
Herren sa: “Sannelig, sannelig, sier jeg deg, jeg vil gi 
deg av min Ånd som skal opplyse ditt sinn, som skal fylle 
din sjel med glede ” (L&p 11:13; uthevelse tilføyd). Dette 
er gode beskrivelser av hvordan Herren kommuniserer 
med oss ved sin Ånd.

I ytterligere instruksjoner til Oliver Cowdery minnet 
Herren ham på den gangen han hadde bedt om å få vite 
“sannheten av disse ting” (L&p 6:22). Og Herren beskrev 
hvordan han hadde besvart denne bønnen og gitt Oliver 
en åpenbaring: “Talte jeg ikke fred til ditt sinn om saken? 
Hvilket større vitnesbyrd kan du få enn det som kommer 
fra Gud?” (vers 23; uthevelse tilføyd).

Av disse åpenbaringene lærer vi at Gud underviser oss 
ved sin Ånds kraft, som opplyser vårt sinn og taler fred til 
oss om de spørsmål vi har stilt.

Av åpenbaringer til Hyrum Smith (avbildet ovenfor) og Oliver Cowdery lærer vi at Gud underviser oss ved sin Ånds kraft, som 
opplyser vårt sinn og taler fred til oss om de spørsmål vi har stilt.
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Åpenbaring er en følelse
Vi lærer også av disse åpenbaringene at det å bli under-

vist av Ånden ikke er noe passivt. Ofte kommer ikke  
Herrens kommunikasjon før vi har tenkt gjennom sakene  
i vårt eget sinn. Da vi får en bekreftelse.

Prosessen ble forklart for Oliver Cowdery i en annen 
åpenbaring mottatt i Harmony, Pennsylvania i april 1829. 
Herren forklarte hvorfor Oliver ikke hadde vært i stand til  
å oversette Mormons bok:

“Se, du har ikke forstått, du har antatt at jeg ville gi  
det til deg selv om du ikke tenkte mer på det enn å 
adspørre meg.

Men se, jeg sier deg at du må tenke det ut i ditt sinn, så 
må du adspørre meg om det er riktig, og hvis det er riktig, 
vil jeg forårsake en brennende følelse i ditt bryst, derfor 
skal du føle at det er riktig” (L&p 9:7-8; uthevelse tilføyd).

Dette er kanskje en av de viktigste og mest misforståtte 
læresetningene i hele Lære og pakter. Åndens undervisning 
kommer ofte som følelser. Denne kjensgjerning er av stør-
ste betydning, men noen misforstår hva det betyr. Jeg vet 
om dem som tror at de har aldri fått et vitnesbyrd fra Den 
hellige ånd fordi de aldri har hatt en “brennende” følelse i 

brystet. Den brennende følelsen i brystet er etter min  
oppfatning ikke en følelse av varme som den som produse-
res ved forbrenning, men en følelse av fred og varme  
og sinnsro og godhet.

Åpenbaring er ikke konstant
Åpenbaring er ikke konstant. Herrens handlemåte  

setter grenser for hvor ofte han vil tale til oss ved sin Ånd. 
Enkelte som ikke forstår dette, har blitt villedet fordi de  
har forventet åpenbaringer for ofte.

I en kommentar om Åndens virkemåte har president 
Boyd K. Packer, president for De tolv apostlers quorum, 
sagt: “Jeg har erfart at sterke, storslagne åndelige erfaringer 
ikke kommer så ofte til oss.” 2

For å illustrere dette poenget, kan du overveie hva vi 
har lært om våre første foreldre etter at de ble kastet ut av 
Edens hage og utestengt fra Herrens nærhet. Herren befalte 
Adam at han skulle ofre de førstefødte av sine hjorder som 
et offer til Herren. Han adlød. Kommuniserte Herren med 
ham umiddelbart? I Skriftene står det: “Og etter mange 
dager viste en Herrens engel seg for Adam” (Moses 5:6; 
uthevelse tilføyd).

Herren kommuniserte ikke med Adam umiddelbart etter at han adlød befalingen om å ofre de førstefødte av sine hjorder.  
I Skriftene står det: “Og etter mange dager viste en Herrens engel seg for Adam” (Moses 5:6).
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William E. Berrett, en av våre fremste lærere i evange-
liet, som var administrator ved BYU og i Kirkens skole-
verk, sa dette med hensyn til konstant eller kontinuerlig 
åpenbaring: “De som ber om at Ånden må gi dem umid-
delbar veiledning i hver minste ting, åpner seg for falske 
ånder som alltid synes å være rede til å svare på våre bøn-
ner og forvirre oss… De jeg har sett som er mest forvirret 
i denne kirken, er de som søker personlig åpenbaring 
om alt. De ønsker personlige forsikringer fra Ånden fra 
morgen til kveld om alt de gjør. Jeg sier 
at de er de mest forvirrede menneskene 
jeg kjenner, fordi det synes som om svaret 
noen ganger kommer fra feil kilde.” 3

Profeten Joseph Smith sa noe lig-
nende. Når de hellige påkaller “nådens 
trone”, sa han at de ikke skulle gjøre det 
i trivielle saker, men heller “be oppriktig 
om de beste gaver”.4 Dette er et viktig 
prinsipp. Vi ber stadig om veiledning, 
men vi skulle ikke forvente kontinuerlig 
åpenbaring. Vi forventer fortsatt åpen-
baring, som er en stadig forvissning om 
åpenbaring når vi søker veiledning og 
våre omstendigheter er slik at en klok 
og kjærlig Herre velger å gi oss den.

Åpenbaring og vitnesbyrd
Syner finner sted. Stemmer høres fra 

den andre siden av sløret. Dette vet jeg. Men slike opple-
velser er uvanlige. Og når noen får slike store og uvanlige 
opplevelser, taler vi sjelden om dem offentlig fordi vi har 
blitt instruert om ikke å gjøre det (se L&p 63:64), og fordi 
vi forstår at åpenbaringens kanaler vil bli lukket hvis vi 
viser disse ting for verden.

Det meste av den åpenbaring som Kirkens ledere  
og medlemmer mottar, kommer ved “den milde, lave 
røsten”, eller en følelse snarere enn ved et syn eller en 
røst som uttaler konkrete ord vi kan høre. Jeg vitner om 
at den slags åpenbaring finner sted, og jeg har lært den 

å kjenne som en velkjent, til og med en daglig opple-
velse for å veilede oss i Herrens arbeid.

Når de ikke forstår disse prinsippene for åpenbaring, 
er det noen som utsetter å anerkjenne sitt vitnesbyrd eller 
sin åndelige fremgang inntil de har opplevd en mirakuløs 
hendelse. De forstår ikke at for de aller fleste – særlig de 
som er oppvokst i Kirken – er den dyrebare åpenbaring 
som gir oss et vitnesbyrd, ikke en hendelse, men en pro-
sess. Eldste Bruce R. McConkie (1915-85) sa: “Å bli født 

på ny er noe som foregår gradvis, bort-
sett fra i noen få isolerte tilfeller som er 
så mirakuløse at de blir omtalt i Skrif-
tene. Når det gjelder de fleste medlem-
mer av Kirken, blir vi født på ny litt etter 
litt, og vi blir født på ny til ytterligere lys 
og kunnskap og et sterkere ønske om 
rettferdighet når vi holder budene.” 5

Vi skulle forstå at Herren vil tale til 
oss i sin egen tid og på sin egen måte. 
Dette er vanligvis ved det Skriftene 
kaller en opplysende “mild, lav røst”.  
Vi er ofte nødt til å handle etter eget 
beste skjønn, med forbehold om 
Åndens tilbakeholdende tilskyndelser 
hvis vi har trådt utenfor tillatte grenser.

Åpenbaring er en realitet. Den kom-
mer på Herrens måte og i henhold til 
Herrens timeplan.

Jeg vitner om at disse tingene er sanne. Vi har Den 
hellige ånds gave, retten til stadig å bli ledsaget av Her-
rens ånd som vitner om Faderen og Sønnen, som leder 
oss til sannhet, som lærer oss alle ting, og som minner 
oss om alt (se Johannes 14:26; 16:13). ◼
Fra en tale til nye misjonspresidenter 27. juni 2001.
NOTER
 1. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 131.
 2. Boyd K. Packer, That All May Be Edified (1982), 337.
 3. William E. Berrett, i Joseph Fielding McConkie og Robert L. Millet, 

The Holy Ghost (1989), 29-30.
 4. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith, 131.
 5. Bruce R. McConkie, “Jesus Christ and Him Crucified,” i  

Brigham Young University 1976 Speeches (1977), 5.

For de aller fleste – 
særlig de som er opp-
vokst i Kirken – er den 
dyrebare åpenbaring 
som gir oss et vitnes-

byrd, ikke en hendelse, 
men en prosess.
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Av Richard M. Romney
Kirkens tidsskrifter

“Da jeg ble kalt, ble jeg overveldet,” sier en grenspresident som nå har 
virket i flere år. “Jeg hadde tro på at vår himmelske Fader visste hvor-
dan han skulle velsigne medlemmene og deres familier, men hvordan 

kunne jeg vite hva han konkret ønsket at jeg skulle gjøre for å hjelpe dem?”
Presidenten kjente to prinsipper som hadde styrket ham som konvertitt til  

Kirken og som ung far: skriftstudium og bønn. Så han omsatte dem i praksis 
med fornyet besluttsomhet.

“Da jeg gjorde det, følte jeg at jeg skulle lese det som står i Lære og pakter 
9:8, om å ‘tenke det ut i ditt sinn, så må du adspørre [Herren] om det er riktig’. 
Da jeg leste disse ordene om igjen, visste jeg at Herren allerede veiledet meg på 
veien til åpenbaring.”

Det er en vei som alle ledere må gå på for å være effektive i sine kall. Og  
når de søker den inspirasjon de har krav på, lærer de om og om igjen at visse 
prinsipper i evangeliet legger til rette for guddommelig veiledning. Her er fire  
av dem.

1. Rådfør dere med hverandre
“Jeg oppdaget at selv når jeg følte meg sterkt inspirert til å gjøre noe, fikk jeg 

visshet når jeg snakket om det med mine rådgivere,” sier en tidligere president 
i Hjelpeforeningen på grensplan. “Noen ganger bekreftet de bare at de følte det 
samme, og vi gikk videre i enighet. Men noen ganger hjalp de meg å se ting 
jeg ikke hadde sett, og vi kunne enten endre på det vi gjorde eller være mer 

Lokale ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene  
presenterer fire prinsipper som har hjulpet dem å handle  

med inspirasjon i sine kall.
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følsomme i måten vi gjorde det på. Da kunne 
vi fortsatt gå videre i enighet.”

Vi kan også få rettledning ved å slå opp i 
håndbøkene, studere generalkonferansetaler 
og be i tro.

“Noen av de beste rådene jeg får, kom-
mer når jeg leser og leser om igjen talene fra 
generalkonferansen,” sier en Unge kvinners 
president på menighetsplan. “Når jeg så 
kneler i bønn, spør jeg min himmelske Fader 
om de tingene jeg har studert og hvordan 
jeg skal anvende læresetningene fra levende 
profeter og funksjonærer på generalplan til å 
hjelpe de unge kvinnene.”

En rådgiver i et presidentskap for Søndags-
skolen på stavsplan sier: “Når vi møtes som 
presidentskap, gjennomgår vi alltid litt av det 
som står i Håndbok 2: Kirkens administra-
sjon. Når vi jevnlig gjennomgår instruksjo-
nene vi allerede har mottatt, hjelper Ånden 
oss å holde oss i overensstemmelse med 
retningslinjene.”

“Jeg finner stor trøst i det faktum at Her-
rens kirke er en kirke av rådsforsamlinger,” 
sier en stavspresident. “Det er en utsøkt 
opplevelse å presidere i råd der folk med stor 
samlet visdom og erfaring, ber sammen og 
deretter diskuterer den beste veien videre. 
Deres inspirasjon gjør meg i stand til å tenke 
gjennom alternativer, lytte til Ånden og deret-
ter ha full tillit når jeg fremlegger min beslut-
ning for Herren.” 1

Noen ganger innebærer det å søke råd 
å finne noen med større kompetanse. “Jeg 
prøvde å hjelpe en familie med økonomiske 
problemer, og følte meg tilskyndet til å be 
dem snakke med en bror i menigheten som 
er økonomisk rådgiver,” sier en nylig avløst 
biskop. “Han kunne hjelpe dem på måter 
som jeg aldri ville ha vært i stand til.”

En annen biskop, som hadde fått råd om 
at biskoper må la andre menighetsledere 
slippe til og gjøre sin plikt, forteller om denne 
opplevelsen: “En enke i menigheten vår 

ønsket å få besøk av biskopen minst en gang 
i uken. Etter hennes oppfatning var bare et 
besøk fra biskopen godt nok. Jeg prøvde å 
besøke henne så ofte som mulig, men jeg 
hadde mange ansvarsoppgaver, blant annet 
en ung familie. Til slutt besøkte jeg henne 
sammen med en av mine rådgivere.

Mens vi snakket sammen, følte jeg meg 
tilskyndet til å si: ‘Kjære søster, du vet at jeg 
som biskop er glad i deg. Og fordi jeg er så 
glad i deg, har jeg bedt to av våre trofaste 
bærere av Det melkisedekske prestedømme 
og to av våre fantastiske søstre i Hjelpefor-
eningen om å besøke deg minst en gang i 
måneden, oftere om nødvendig. De vil rap-
portere tilbake om du har noen behov eller 
bekymringer. Ville det være i orden?’ ‘Ja visst, 
biskop,’ sa hun. Jeg spurte om hun ville vite 
navnene deres, og hun sa ja. Da jeg fortalte 
henne det, sa hun: ‘Det er mine hjemmelæ-
rere og besøkende lærerinner!’ Og jeg sa: ‘Nå 
forstår du hvordan Herren har bestemt at vi 
skal våke over deg.’”

2. Hør godt etter
Ledere sier også at evnen til å lytte og 

skjelne er nyttig når det gjelder å søke 
inspirasjon.

“Når vi møter søstre, prøver jeg å høre mer 
enn bare ordene de sier,” sier en president for 
Hjelpeforeningen på menighetsplan. “Noen 
ganger føler jeg ved hjelp av Ånden at de 
trenger hjelp. Jeg føler meg velsignet med å 
kunne se det i øynene deres eller oppfatte 
det ut fra deres oppførsel. Noen ganger har 
jeg til og med sagt: ‘Jeg er din Hjelpefore-
nings-president, og jeg føler at du trenger 
noe. Hvordan kan jeg stå til tjeneste for deg?’ 
Jeg føler at jeg ofte får inspirasjon ved å 
spørre: ‘Hva ville Frelseren gjort?’”

“Jeg verdsetter hvordan biskopen lytter til 
søstrene i våre menighetsråd,” sier en presi-
dent for Primær på menighetsplan. “Han spør 
alltid hva vi føler, og lytter nøye til alt vi har 

STOL PÅ 
INSPIRASJON
“Jeg blir alltid ydmyk 
og takknemlig når 
min himmelske Fader 
kommuniserer med 
meg gjennom sin 
inspirasjon. Jeg har 
lært å gjenkjenne 
den, stole på den 
og følge den. Gang 
på gang har jeg 
mottatt den slags 
inspirasjon.”
President Thomas S.  
Monson, “Stå på hellige 
steder,” Liahona, nov. 
2011, 84.
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“Hvis jeg ønsker å føle entusi-
asme,” sier en biskop, “setter 
jeg meg sammen med Primær-
barna når de synger. Det gir 
meg alltid oppmuntring.”

å si. Flere ganger har han sagt: ‘Vi må huske at det er mye 
innsikt som gis til hustruer, mødre og enslige søstre.’”

“Vi må også huske at det å lytte omfatter å lytte til 
Ånden,” sier en høyprestenes gruppeleder. “Den beste eva-
luering av hvor godt en leder lykkes kan være hans eller 
hennes evne til å føle og følge Ånden. President Monson 
har vist dette om og om igjen.” 2

3. Stå på hellige steder
Ledere opplever også at enkelte steder gjør det lettere  

å motta åpenbaring.
“For meg er det beste stedet å føle inspirasjon i templet,” 

sier en rådgiver i et biskopsråd. “Når jeg ønsker å føle nær-
het til Herren, drar jeg til hans hus slik at jeg kan føle meg 
fri fra bekymringer og fokusere på å lytte til Ånden.”

“Jeg har et rom i mitt hjem som er utpekt som kontoret 
mitt,” sier en stavspatriark. “Jeg har bedt Herren om hjelp 
så det kan være et sted hvor Ånden kan føle seg velkom-
men. Når jeg forbereder meg til å gi en velsignelse, går 
jeg dit og ber. Det er også der jeg foretar intervjuer og gir 
velsignelser.”

“Våre møtehus er innviet til gudstjeneste,” sier en biskop. 
“Noen ganger når jeg ønsker å føle fred en kveld i løpet av 
uken, sitter jeg i kirkesalen. Jeg tenker på medlemmene i 
menigheten og hvor høyt Frelseren elsker dem. Eller noen 
ganger synger jeg en salme.”

“For meg er Primær et hellig sted,” sier en annen biskop. 
“Når jeg ønsker å føle meg entusiastisk og ved godt mot, 

setter jeg meg sammen med Primær-barna når de synger. 
Det gir meg alltid oppmuntring.”

“Bønn kan gjøre et hvilket som helst sted til et hellig 
sted,” sier en Unge menns president på grensplan. “Tenk 
på åpenbaringene som kom til profeten Joseph da han var 
i Liberty fengsel. Han var i stand til å gjøre det til et hellig 
sted ved å påkalle Herren.”

4. Handle med myndighet
“Noen medlemmer av menigheten tok ikke kall på 

alvor,” sier en biskop. “Jeg følte at jeg kunne hjelpe dem 
ved å forklare hvordan vi som biskopsråd hadde bedt for 
å få vite hvem som skulle kalles, og at vi hadde fått et svar. 
Jeg ville de skulle vite at Herren, som arbeider gjennom 
ledere med myndighet, hadde kalt dem. Det gjorde stor 
forskjell når de visste at deres kall var inspirert og at Herren 
forventet at de også skulle søke inspirasjon for å foredle 
dette kallet.”

Han og hans rådgivere hadde vandret på veien til åpen-
baring, en vei som er åpen for alle Kirkens medlemmer og 
ledere. Og ved å beskrive veien de hadde reist, inspirerte 
de også andre. ◼
NOTER
 1. Se M. Russell Ballard, “La oss rådføre oss med våre råd,” Lys over Norge, 

juli 1994, 25.
 2. Se for eksempel Thomas S. Monson, “Overvei velsignelsene,” Liahona, 

nov. 2012, 86-89.

Du finner mer informasjon om lederskap i ”Bibliotek for
lederopplæring” på lds.org/service/leadership.
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Bygg et sterkt fundament for deg og din familie gjennom mer  
konsekvent og meningsfylt skriftstudium.

STUDER MED  
ET LØFTE
“Når de enkelte med-
lemmer og familier 
fordyper seg i Skriftene 
regelmessig og ved-
varende, vil … andre 
aktivitetsområder følge 
automatisk. Vitnesbyr-
dene vil vokse. Forplik-
telser vil styrkes. Familier 
vil forsterkes. Personlig 
åpenbaring vil komme  
i rikelig monn.”
President Ezra Taft Benson 
(1899-1994), “Ordets makt,”  
Lys over Norge, nr. 6 1986, 81.

Skriftstudium  
FOR STYRKE I FAMILIEN

Av Lori Fuller
Kirkens tidsskrifter

Følgende forslag kan hjelpe deg  
og din familie å høste gevinsten av 
forbedret skriftstudium. Disse eksem-

plene er bare forslag og kan tilpasses dine 
egne og familiens behov.

Studer med et spørsmål
Å komme til Skriftene på leting etter svar 

er en god måte å forbedre ditt skriftstudium 
på. Du kan starte studiet med en bønn om å 
finne svar på dine konkrete spørsmål. Mens 
du leser, kan du markere skriftsteder som 

omhandler dine spørsmål. Skriv notater i 
margen i Skriftene eller i en egen notatbok.

Når dere studerer som familie, kan dere 
innlede hvert skriftstudium med å spørre 
barna om de har noen spørsmål som de prø-
ver å finne svar på. Mens dere leser, kan dere 
lete etter skriftsteder som besvarer disse spørs-
målene, og stoppe opp for å snakke om dem.

Studer etter emne
Velg et emne du ønsker å lære mer om,  

for eksempel bønn, og les oppføringen i Bible 
Dictionary eller Veiledning til Skriftene. Les så 
skriftstedene om dette emnet i Veiledning til 
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Skriftene eller emneregisteret. I listen over skriftsteder kan 
du markere de nyttigste versene. Etter å ha markert dine 
favorittskriftsteder om bønn, vil du ha en personlig kilde  
om emnet. Du kan markere alle skriftsteder du finner om  
et bestemt emne, med en bestemt farge. Velg en annen 
læresetning å studere når du er ferdig, og bruk en ny farge 
til å markere versene.

Når dere studerer som familie, kan dere velge et emne 
sammen og gi hvert barn i oppdrag å lese noen skriftsteder 
stille, for deretter å presentere sitt favorittskriftsted. Det kan 
ta flere dager å fullføre et emne, så hold oversikt over hva 
du har lært ved å diskutere det og ta notater på slutten av 
hver studieøkt.

Studer for å få veiledning
President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presi-

dentskap, forklarte en gang hvordan han brukte skriftstudium 
til å finne konkret veiledning for sitt liv og kall. Etter å ha bedt 
til vår himmelske Fader om hva han skulle gjøre, skrev presi-
dent Eyring ned en liste over svar, fargekodet hvert punkt på 
listen og limte en kopi inn i en billig utgave av Skriftene. Han 
forklarte: “Det første [svaret på listen] var at ‘jeg skal være et 
vitne om at Kristus er Guds Sønn’. Deretter leste jeg i Skrif-
tene og så etter ideer til hvordan jeg skulle vitne om at Kristus 

er Guds Sønn. Hver gang jeg fant noe, merket jeg det med 
blått. Snart utarbeidet jeg min egen emneoversikt over det jeg 
trodde Herren ønsket jeg skulle gjøre.” 1

Når dere studerer som familie, kan dere bestemme dere 
for noen områder dere ønsker å jobbe med sammen. Skriv 
ned disse interessene og ha dem på et synlig sted. Mens 
dere leser, kan du be hvert barn om å se etter og markere 
skriftsteder knyttet til en bestemt interesse.

Hvis bare det å lese noen få vers om dagen er vanskelig 
og mer fordypning virker umulig, eller hvis bare det å få 
familien til å sitte ned sammen er en kamp, behøver du 
ikke fortvile og gi opp. Eldste David A. Bednar i De tolv 
apostlers quorum sa at selv om ingen enkelttilfeller av fami-
liens skriftstudium virker spesielt minneverdig eller vellyk-
ket, “ga vår konsekvente handling i tilsynelatende små ting 
store åndelige resultater.” 2

Når vi prøver å lese Skriftene mer konsekvent og å 
styrke vårt skriftstudium med meningsfylt studium, vil  
Herren velsigne vår innsats. Han vil lede oss når vi struktu-
rerer vårt skriftstudium, og vil gjøre det mer givende for oss 
og for våre familier. ◼

NOTER
 1. “En diskusjon om skriftstudium,” Liahona, juli 2005, 8.
 2. David A. Bednar, “Mer flittige og samvittighetsfulle hjemme,”  

Liahona, nov. 2009, 20.
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Det skal ikke mer til for å skape diskusjoner 
i klasserommet enn å stille spørsmål.  

Vi må stille de rette spørsmålene.
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En lærer i Søndagsskolen spør: “Hvem var de to 
første menneskene på jorden?” Hun ser forvent-
ningsfullt ut over klassen sin med tenåringer, men 

ingen hender skyter opp. Elevene ser ned på føttene eller 
blar tiltaksløst i Skriftene. “Det er et enkelt spørsmål,” sier 
læreren. “Er det ingen som vet svaret?”

I naborommet, i klassen for evangeliets lære, spør lære-
ren: “Hva er det viktigste prinsippet i evangeliet?”

En søster rekker opp hånden. “Tro?” spør hun.
“Det er et godt svar,” sier læreren, “men ikke helt det jeg 

var ute etter. Noen andre?”
Stillhet.
Lærere stiller spørsmål fordi de ønsker å engasjere 

klassen gjennom leksjonene sine. De forstår at elever 
som er engasjert, lærer mer enn dem som bare sitter og 
lytter. Men spørsmål som dem ovenfor, fungerer som 
regel ikke.

“Hvem var de to første menneskene på jorden?” er et 
ineffektivt spørsmål fordi svaret er så opplagt at ingen 
ønsker å svare – eller ser behov for det.

“Hva er det viktigste prinsippet i evangeliet?” er også 
et ineffektivt spørsmål. Ingen vet svaret læreren er på jakt 
etter, bortsett fra læreren selv, som i bunn og grunn sier: 
“Gjett hva jeg tenker på.”

Dette er faktaspørsmål. De har et bestemt svar. Men gode 
klasseromsdiskusjoner kommer av en annen type spørsmål 
– merkelig nok av spørsmål uten et bestemt svar. Det er 
nøkkelen.

Still spørsmål med mange mulige svar
Hvis du er lærer for en voksen klasse, kan du spørre: 

“Hvilket prinsipp i evangeliet har vært viktigst i livet ditt, 
og hvorfor?” Klassens medlemmer vil trolig stoppe opp og 
tenke over sine erfaringer – og det er bra. Hvis du slapper 
av og venter noen sekunder, vil hendene begynne å skyte 
i været, og du vil høre om virkelige, dyptfølte erfaringer 
folk har hatt med evangeliet. Du vil også legge merke til 
at én persons kommentarer vil utløse kommentarer fra 
andre. Snart vil klassen ha en interessant og inspirerende 
diskusjon!

Hvis du vil at klassen skal ha en diskusjon om noe spe-
sielt som tro, kan du vurdere å si noe sånt som dette: “I dag 
skal vi snakke om tro, evangeliets første prinsipp.” Still så et 
spørsmål om tro som ikke har et bestemt svar:

1. “Hvilken rolle har tro spilt i ditt liv?”
2. “Hvorfor tror du Herren vil at vi skal ha tro?”
3. “På hvilke måter kan vi øke vår tro?”

Av Jack Lyon

diskusjonerGODE 

GODE spørsmål, 

FO
TO

ILL
US

TR
AS

JO
N:

 M
AT

TH
EW

 R
EI

ER
; F

O
TO

 A
V 

RE
KV

IS
IT

T: 
ER

IC
 JO

HN
SE

N



38 L i a h o n a

Du vil få mange svar, og når du gjør det, kan du gjerne 
skrive dem (i forkortet form) på tavlen. Når du er ferdig,  
vil du ha en fin liste du kan bruke til å oppsummere 
diskusjonen.

Det er enda en fordel med å stille åpne spørsmål: Også 
klassemedlemmer som ikke sier noe, kommer til å tenke på 
spørsmålene. Deres forståelse og vitnesbyrd kan vokse selv 
om de ikke har sagt noe.

Diskuter Skriftene
Åpne spørsmål kan være effektive under en diskusjon 

om Skriftene. Mange lærere mener at det å be klassens 
medlemmer om å lese et skriftsted er en god måte å enga-
sjere dem på. Dessverre er det kanskje ikke det. Noen er 
ikke så gode til å lese og kan snuble i ordene. Andre i 
klassen kan ha vanskelig for å høre leseren.

Den enkleste personen å høre i et klasserom er læreren, 
som står foran klassen. Lærere kan dessuten stoppe midt 
i et skriftsted for å stille et spørsmål og stimulere til disku-
sjon. Når du leser følgende eksempel, kan du prøve å legge 
merke til hva læreren gjør for å oppmuntre til diskusjon:

Lærer: “I dag skal vi snakke om en velkjent historie, 
lignelsen om den fortapte sønn. Jeg vil at vi skal tenke ikke 
bare på den fortapte sønn, men også på de andre med-
lemmene av familien hans. Kan dere slå opp i Bibelen på 

Lukas 15:11, side 1305.” (Å oppgi sidenummeret hjelper 
elever som kanskje ikke er så kjent med Skriftene.)

Etter å ha ventet til klassens medlemmer har funnet 
skriftstedet, begynner læreren å lese: “‘En mann hadde to 
sønner.

Den yngste av dem sa til faren: Far, gi meg den del av 
boet som faller på meg! Han skiftet da sin eiendom mellom 
dem.’ Kan dere nevne noe av det vi allerede kan si om 
denne familien?” (Legg merke til det åpne spørsmålet.)

Elev: “Faren synes å være villig til å gi den yngste søn-
nen det han ønsker.”

Lærer: “Ja, ikke sant? Vanligvis ville ikke en sønn få sin 
arv før etter at hans far var død. Men faren synes å være en 
kjærlig og storsinnet mann. Hva annet?”

Elev: “Jeg syns den yngste sønnen virker egoistisk. Det 
er mye forlangt av en far som fortsatt er i live.”

Lærer: “Ja, det er det. Han synes bare å tenke på seg selv. 
Hva med den eldre sønnen?”

Elev: “Så langt er han veldig stille.” Klassen ler.
Lærer: “Ja, og det kan si noe om hans karakter. La oss ha 

det i bakhodet når vi fortsetter å lese.”
Hva la du merke til at læreren gjorde for å oppmuntre til 

diskusjon da du leste dette eksemplet? Du kan lage en liste 
– det vil være din liste og din tolkning av situasjonen, så 
alle svarene vil være riktige. Hvorfor? Fordi det er et åpent 

Det ligger mye mer i klasseromsdiskusjoner enn å få folk til å komme med kommentarer. Til syvende og sist er det en svært 
åndelig sak som kan bringe klassen nærmere Gud.
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spørsmål, og så lenge du svarer ærlig på slike spørsmål, 
kan du ikke svare feil. Hvis du stiller lignende spørsmål i et 
klasserom, vil det samme være tilfelle for klassen, noe som 
betyr at de snart vil skjønne at deres kommentarer er vel-
komne, og at det er trygt for dem å svare.

I tillegg la du kanskje merke til at jeg gjorde noe for 
å engasjere hjernen din før du begynte å lese. Jeg skrev: 
“Når du leser, kan du prøve å legge merke til hva læreren 
gjør for å oppmuntre til diskusjon.” Jeg gjorde dette fordi 
jeg visste at det ville hjelpe deg å tenke på hva du leste og 
forberede deg til å delta i denne “diskusjonen” etterpå.

Læreren i eksemplet brukte denne teknikken to ganger: 
én gang da han sa: “Jeg vil at vi skal tenke ikke bare på 
den fortapte sønn, men også på de andre medlemmene 
av familien hans,” og igjen da han sa: “La oss ha det i bak-
hodet når vi fortsetter å lese.” Begge forslagene gir klassen 
noe å fokusere på, slik at de vil være klare til å svare på 
åpne spørsmål når læreren stiller dem.

Dette hjelper klassen å se en sammenheng med skrift-
stedet som blir lest. I stedet for å sitte passivt på stolene 
sine, leser de sammen med læreren og tenker faktisk på 
Skriftene. Og når lesningen er ferdig, er de klare til å svare 
på spørsmål. Da er det bare å kalle på dem og koordinere 
diskusjonen.

Legg også merke til i denne typen diskusjon at du fak-
tisk underviser fra Skriftene, ikke bare fra leksjonsboken. 
Selv om leksjonsboken skulle brukes til å forberede leksjo-
nen og er en god kilde til åpne spørsmål, skulle Skriftene 
være hovedfokus for vår undervisning og læring.

Hold fokus
Det er en utfordring ved å ha mye diskusjon i klasse-

rommet: det er lett for at diskusjonen kan spore av. Det er 
viktig at du forbereder leksjonen godt slik at du vet hvor du 
vil at den skal gå, og slik at du er klar, om nødvendig, til å 
bringe klassen tilbake til hovedtemaet for diskusjonen. Van-
ligvis behøver du bare gi litt veiledning: “Det er interessant, 
men jeg tror vi har kommet litt av sporet. La oss komme 
tilbake til vår diskusjon om tro nå.”

Det hjelper også hvis du har en klar, interessant innled-
ning så klassen vet hva fokuset for leksjonen er. Ha så en 
diskusjon, med veiledning fra deg.

Til slutt gir du en inspirerende oppsummering av hva 
som ble sagt. Ordene i en salme eller et dikt blir ofte en 
god oppsummering. President Boyd K. Packer, president  
i De tolv apostlers quorum, har sagt: “Fortell dine tilhørere 
hva du skal fortelle dem, fortell dem det, og fortell dem  
så hva du har fortalt dem. Det er en nyttig teknikk.” 1

Sørg for å bære vitnesbyrd om sannhetene dere har 
snakket om.

Snakk om følelser og opplevelser
Det ligger imidlertid mer i alt dette enn bare å ha en 

god diskusjon. Når det er aktuelt, vil Ånden inspirere med-
lemmer av klassen i deres kommentarer, slik at de sier det 
Herren ønsker at klassen skal høre. Frelseren sa til sine 
disipler: “Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg 
midt iblant dem” (Matteus 18:20).

Selvfølgelig må vi være forsiktige med å snakke om 
dypt personlige eller hellige opplevelser. Men historier fra 
klassens medlemmer kan gjøre mye for å styrke en leksjon. 
I leksjonsboken Læresetninger i evangeliet står det: “Gi 
klassen del i din innsikt og dine følelser og erfaringer som 
angår leksjonen. Oppfordre klassen til å gjøre det samme.” 2

Det ligger mye mer i klasseromsdiskusjoner enn å få 
folk til å komme med kommentarer. Til syvende og sist  
er det en svært åndelig sak som kan bringe klassen nær-
mere Gud.

Når du bruker disse teknikkene, vil du se vekst i åndelig-
het og kunnskap om evangeliet, inkludert din egen. I ste-
det for å lure på hvordan du skal fylle tiden som er avsatt 
til leksjonen, vil du begynne å få for lite tid. Du kan til og 
med se en økning i klassens størrelse fordi klassen vet at 
de kommer til å være en del av en god diskusjon – og lære 
av Skriftene, av hverandre og av Herrens ånd. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA
NOTER
 1. Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, rev. utg. (1991), 354-55.
 2. Det nye testamente, evangeliets lære, lærerhåndbok (1997), vi.



Jeg ble oppdratt av ateistiske foreldre, 
og som ung mann følte jeg at livet 

mitt var godt uten Gud. Det endret seg 
imidlertid i 1989, da tykktarmen min 
sprakk og jeg lå i koma i åtte dager.

Jeg har få minner fra min tid på 
sykehuset, men jeg husker klart at jeg 
så for meg en mann i hvitt som sto 
ved siden av meg etter operasjonen, 
og fortalte meg at det var på tide å 
“vende tilbake og våkne opp”. Da jeg 

protesterte, la han til: “Min bror, du er 
død. Enten vender du tilbake, eller så 
blir du her.” Jeg gjorde som han sa og 
våknet med store smerter.

Etter at jeg kom hjem fra sykehuset, 
hadde jeg rare drømmer som innbefat-
tet mennesker jeg aldri hadde møtt. Jeg 
hadde følelsen av at jeg hadde lovet å 
gjøre noe, men jeg visste ikke hva det 
var. Jeg begynte å undersøke og lese 
om ulike religioner. Da jeg leste Det 

nye testamente, innså jeg at hvis sann-
heten fantes på jorden, ville den være 
å finne gjennom Jesus Kristus.

Jeg lette fra 1989 til 1994. Jeg følte 
meg hjelpeløs og forvirret mens jeg 
lette etter menneskene jeg stadig så i 
mine drømmer. Min kamp og forvirring 
ble stor, og jeg ba fortvilet om svar.

Kort tid etter disse bønnene, møtte 
jeg en ny medarbeider. Hun skjønte 
at jeg strevde, og jeg fortalte henne at 
jeg søkte etter sannheten. Hun ga meg 
en Mormons bok, som jeg bestemt 
nektet å ta imot. Hun overtalte meg 
imidlertid til å ta imot den, og jeg leste 
hele boken i løpet av én kveld. Jeg 
visste umiddelbart at jeg hadde funnet 
det jeg hadde vært på jakt etter.

Da jeg møtte misjonærene, ble jeg 
overrasket over å se at den ene var en 
av dem jeg hadde sett i mine drøm-
mer. Jeg ba snart om å bli døpt, men 
jeg måtte ta alle leksjonene først.

Etter hvert som jeg studerte evan-
geliet og gikk i kirken, fant jeg alle 
menneskene fra drømmene mine. Jeg 
visste at evangeliet var det jeg hadde 
hatt behov for å finne. Dåpsdagen 
min var en av de lykkeligste dagene  
i mitt liv. Seks måneder senere ble jeg 
kalt som grenspresident. Nå, nesten 
20 år senere, utfører jeg fortsatt lykke-

lig tjeneste i Kirken. Sammen med 
min familie, er evangeliet det 

kjæreste jeg har. ◼
Navn ønskes ikke 

oppgitt, Frankrike
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Jeg har få minner fra min 
tid på sykehuset, men 

jeg husker klart at jeg så en 
mann i hvitt som fortalte meg 
at det var på tide å “vende 
tilbake og våkne opp”.

JEG VÅKNET TIL EVANGELIET



Mens jeg var førsteårsstudent, 
hadde jeg deltidsjobb på en 

nærbutikk i en liten by. Jeg hadde det 
siste skiftet, som sluttet kl 23.00. Til 
tross for den relativt gode sikkerheten 
i lokalsamfunnet, ble jeg ofte nervøs 
når jeg stengte butikken helt alene.

En kveld var jeg spesielt engste-
lig. Da jeg var ferdig med å rengjøre 
butikken og gikk til kassaapparatet 
for å slå det av, seg redselen inn over 
meg. Jeg hadde ingen logisk grunn til 
å være så redd, men jeg klarte ikke å 
riste av meg min uro. Jeg ønsket ikke 
å overreagere ved å ringe politiet, men 
jeg ønsket også å være beskyttet hvis 
det var en reell fare.

MIN MEST OPPRIKTIGE BØNN

Til slutt knelte jeg for å be. Jeg 
fortalte min himmelske Fader at jeg 
var redd og ikke visste hva jeg skulle 
gjøre. Det var den mest oppriktige 
bønnen jeg noensinne hadde holdt.

Da jeg reiste meg, la jeg straks 
merke til en bil som stoppet ved 
drivstoffpumpen nærmest bygningen. 
Til min overraskelse og lettelse var det 
en politibetjent. Mens han fant frem 
kredittkortet for å fylle patruljebilen sin 
med drivstoff, begynte jeg raskt med 
mine avsluttende oppgaver. Jeg ønsket 
å dra nytte av hans beskyttende nær-
vær og få så mye gjort som jeg kunne, 
før han var ferdig ved pumpen. Etter 
at han var ferdig med å fylle drivstoff, 

ringte han noen på mobiltelefonen sin 
og satte seg i bilen mens han snakket. 
Han var fortsatt der da jeg låste og 
satte meg i bilen min. Begge kjørte fra 
nærbutikken samtidig.

Da jeg kjørte hjem, var jeg forundret 
over hvor raskt bønnen min hadde blitt 
besvart. Jeg takket ydmykt min him-
melske Fader for at han hadde hørt på 
meg. Jeg hadde lært at jeg var en Guds 
datter, men inntil den kvelden hadde 
jeg aldri følt hans kjærlighet til meg så 
nært eller så håndgripelig. Ord kan ikke 
beskrive den fred jeg følte i mitt hjerte. 
Jeg vet at Herren vil velsigne meg hvis 
jeg har tro og ber om hans hjelp. ◼
Jaimee Lynn Chidester, Utah, USA

Da jeg reiste meg etter 
bønnen, la jeg straks 

merke til en bil som stoppet 
ved drivstoffpumpen nærmest 
bygningen.
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JEG ER KRISTEN

Jeg er lærer i en andreklasse i et 
samfunn der siste-dagers-hellige er 

godt kjent. Derfor ble jeg overrasket 
da en medarbeider en dag fortalte 
meg om en annen lærers bemerkning 
om meg. Læreren hadde sagt: “Visste 
du at Mrs. Craig ikke er kristen?”

Det gjorde vondt. Jeg hadde net-
topp mistet min mann gjennom 28 år, 
og jeg hadde vært nærmere Frelseren 
og min himmelske Fader enn på noe 
annet tidspunkt i livet mitt. Jeg visste 
at jeg ville måtte bære mitt vitnesbyrd 

for denne læreren, men jeg var ikke 
sikker på hvordan jeg skulle gjøre det. 
Jeg ønsket ikke å fornærme henne, 
men jeg ønsket også at hun skulle vite 
at siste-dagers-hellige er kristne.

Neste morgen hvisket Den hellige 
ånd til meg hva jeg skulle si. Da jeg lå 
i sengen, tenkte jeg på alle maleriene 
jeg hadde i mitt hjem av Jesu Kristi liv. 
Hvert maleri hadde en spesiell plass i 
hjertet mitt og var knyttet til en spe-
siell tid i livet mitt. Når jeg tenkte på 
disse maleriene, ga det meg mange 
varme følelser og tanker om den 

kjærligheten jeg har til Frelseren.
Ett maleri i særdeleshet viser da 

Frelseren stillet den stormfulle sjøen. 
Det minner meg på at han overvinner 
alt og at jeg, gjennom ham, også kan 
overvinne alle ting, inkludert hjerte-
sorgen over å ha mistet mannen min.

Mens jeg fortsatte å reflektere over 
maleriene, ble jeg overveldet av en 
følelse av takknemlighet for de vel-
signelser som hadde kommet til meg 
fordi jeg tilhører Frelserens kirke.

Den morgenen på skolen gikk jeg 
inn på min kollegas kontor og fortalte 
henne at jeg ville hun skulle vite at jeg er 
kristen. Jeg spurte henne: “Hvor mange 
malerier av Frelseren har du i ditt hjem?” 
Hun fortalte meg at istedenfor malerier 
hadde hun to kors i sitt hjem.

Jeg fortalte henne om maleriene av 
Frelseren i mitt hjem, og hva hendelsene 
som var avbildet i maleriene, betydde for 
meg. Jeg bar deretter mitt vitnesbyrd om 
Jesus Kristus og hans forsoning.

Jeg fortalte også min kollega at det 
bare var på grunn av min kunnskap om 
Jesus Kristus at jeg hadde vært i stand 
til å overleve det siste året. Jeg fortalte 
henne hvordan Hans milde barmhjer-
tighet hadde hjulpet mine barn og meg 
gjennom den vanskelige tiden etter å ha 
mistet en far og ektemann.

Jeg klemte henne da jeg skulle gå, 
og hun sa oppriktig unnskyld. Det var 
ingen tvil i mitt hjerte om at hun visste 
at jeg, som medlem av Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige, er kristen. ◼
Kathy Fjelstul Craig, Arizona, USA

Den hellige ånd hvisket til meg hva jeg 
skulle si, og den morgenen på skolen 

gikk jeg inn på min kollegas kontor.
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En dag på jobb måtte jeg gå ut et 
par timer for å gjøre noen viktige 

ærender for moren min. Jeg dro til 
kontoret om morgenen og fortalte 
en kollega at jeg ville være borte på 
ettermiddagen. I en pause hvisket 
hun til meg: “Jeg kan hjelpe deg med 
stemplingsuret.”

“Nei takk,” sa jeg.
Da jeg gikk fra kontoret for å 

ta bussen, fulgt min venn meg til 

DET ER IKKE DET JEG HAR LÆRT

stemplingsuret. Hun sa lavmælt: 
“Hvorfor ikke stemple inn for etter-
middagen, så skal jeg stemplet time-
kortet ditt når jeg går hjem?”

Før jeg fikk sagt et ord, la hun til: 
“Vi tjener tross alt under minstelønn, 
så dette gjør ingenting. Det er bare 
et lite beløp. Dessuten er vi ikke de 
eneste som gjør det.”

Jeg begynte å vurdere det hun 
hadde sagt. Hun hadde noen gode 

poenger, og jeg visste at hun hadde 
gode hensikter. Men det var ikke dette 
jeg hadde lært i Kirken.

Jeg mønstret all min styrke og 
besluttsomhet og fortalte henne sakte: 
“Min venn, Herren er god, og hvis han 
velsigner oss, kan vi motta mer fra 
ham enn dette beløpet.”

Hun gikk, og var litt irritert på meg 
fordi jeg hadde avvist tilbudet hennes. 
Mens jeg gikk til bussholdeplassen, 
tenkte jeg på hvor liten lønnsslippen 
min ville bli. Jeg visste at vi ville måtte 
avstå fra å kjøpe noe av maten vi 
ellers ville ha kjøpt, til måneden etter.

Der jeg gikk, husket jeg teksten til 
en av salmene: “[Vær] av hjertet ærlig, 
stor. Gud elsker hver oppriktig som 
på hans budskap tror.” 1 En setning 
fra en annen salme kom til mitt sinn: 
“Velg så rett! Da Guds velsignelser 
du får.” 2

Disse linjene styrket min beslutning 
om ikke å gi etter for fristelsen, men å 
stole på Herrens løfter.

Tre år har gått siden denne hendel-
sen, og jeg har nå en ny jobb. Herren 
har definitivt velsignet meg. Det tok 
tid, men løftet i salmene gikk virkelig 
i oppfyllelse, og jeg kan føle at mange 
velsignelser vil fortsette å komme til 
meg hvis jeg fortsetter å velge det 
rette. Jeg er takknemlig for salmene, 
som gir meg mot til å holde på det 
som er rett i Guds øyne. ◼
Irene Taniegra, Filippinene
NOTER
 1. “Benytt enhver anledning,” Salmer, nr. 176.
 2. “Velge det rette,” Salmer, nr. 131.

Da jeg fortalte en arbeidskollega at jeg ville 
være borte på ettermiddagen, sa hun:  

“Jeg kan hjelpe deg med stemplingsuret.”
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Gå til utkanten av lyset
“Kort tid etter at jeg ble 
kalt som generalauto-
ritet, gikk jeg til eldste 
Harold B. Lee og søkte 
råd. Han lyttet omhygge-

lig til problemet mitt, og foreslo at jeg 
skulle snakke med president David O. 
McKay. President McKay ga meg råd 
med hensyn til hvilken retning jeg 
skulle gå i. Jeg var svært villig til å være 
lydig, men så ingen mulighet til å gjøre 
som han hadde rådet meg til å gjøre.

Jeg gikk tilbake til eldste Lee og 
fortalte ham at jeg ikke så noen mulig-
het til å bevege meg i den retningen 

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum har uttalt: “Det er en 
tydelig og svært tankevekkende sannhet at før [og etter] store øyeblikk,  
og ikke minst… store åndelige øyeblikk, kan det komme motgang, van-

skeligheter og mørke” (“Kast derfor ikke bort deres frimodighet,” Liahona,  
juni 2000, 34).

Men motstand betyr ikke at vår himmelske Fader har forlatt deg. Han er der, 
og han vil lede deg. Noen ganger må vi gå videre i tro helt til vår vei blir opplyst. 
Her følger innsikt fra profeter i vår tid om tålmodig å vente på svar og veiledning.
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Hva skal du gjøre når du må ta en beslutning, og du har 
bedt angående alternativene, men du er fortsatt usikker  
på hva du skal gjøre?

Gå videre  
I TRO

jeg ble rådet til å gå. Han sa: ‘Proble-
met med deg er at du vil se enden fra 
begynnelsen.’ Jeg svarte at jeg gjerne 
ville se minst et skritt eller to foran 
meg. Så kom lærdommen for livet: ‘Du 
må lære å gå til kanten av lyset, og 
deretter et par skritt inn i mørket. Da vil 
lyset dukke opp og vise vei.’ Så siterte 
han disse ordene fra Mormons bok:

‘Protester ikke fordi dere ikke ser, 
for dere får ikke noe vitnesbyrd før 
deres tro er prøvd’” (Ether 12:6).
President Boyd K. Packer, president for De tolv 
apostlers quorum, “The Edge of the Light,” BYU 
Magazine, mars 1991, magazine.byu.edu.

Fortsett med tillit
“Hva gjør du når du 
har forberedt deg 
omhyggelig, bedt 
inderlig, ventet en 
rimelig tid på svar og 

likevel ikke føler noe svar? Du kan 
gjerne gi uttrykk for takk når det skjer, 
for det er tegn på [vår himmelske 
Faders] tillit. Når du lever verdig og 
ditt valg er i harmoni med Frelserens 
læresetninger og du trenger å handle, 
så gjør det med tillit. Hvis du er 
følsom for Åndens tilskyndelser, vil en 
av to ting med sikkerhet skje på det 
rette tidspunkt: Enten vil dine tanker 
sløves og dermed indikere at valget 
er feil, eller du vil føle fred eller en 
brennende følelse i ditt bryst som 
viser at du valgte riktig. Når du lever 
rettferdig og handler i tillit, vil ikke 
Gud la deg fortsette for lenge uten å 
gi deg en advarende tilskyndelse hvis 
du har tatt en gal avgjørelse.”
Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum, 
“Benytt den himmelske gaven bønn,” Liahona,  
mai 2007, 10.
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Rett før jeg avsluttet mine studier, 
grunnet min hustru og jeg på to 

spørsmål: Når skulle vi begynne å få 
barn, og hvor skulle vi dra etter endt 
utdannelse? Det gikk med mange timer 
til å snakke om disse nervepirrende 
spørsmålene, men vi hadde ikke kom-
met til noen konklusjoner.

En bestemt søndag gikk vår samtale 
gradvis over til en debatt, som deretter 
eskalerte til en krangel. Akkurat da 
ringte det på døren. Vi ble overrasket 
over å se våre hjemmelærere stående i 
døråpningen.

Vi inviterte dem inn og lyttet  
til deres budskap. En av våre 

hjemmelærere begynte å snakke om 
Moses og Israels barn da de flyktet fra 
Egypt. Da Israels barn kom til kysten av 
Rødehavet, kunne de ikke gå lenger, 
og egypterne nærmet seg raskt. Skrif-
tene sier at Israels barn ble “grepet av 
stor redsel” (2 Mosebok 14:10). Deret-
ter, da Moses ba om veiledning, svarte 
Herren: “Hvorfor roper du til meg? Si 
til Israels barn at de skal dra videre!”  
(2 Mosebok 14:15).

Så snart vår hjemmelærer leste 
dette skriftstedet, løsnet frustrasjonen 
og frykten. Min hustru og jeg innså 
at vi hadde blitt sittende på bredden 
av Rødehavet og lurt på hva vi skulle 
gjøre, men for å “se Herrens frelse”  
(2 Mosebok 14:13), var vi nødt til å  
gå videre.

I vårt tilfelle innebar det videre å ta 
en velinformert beslutning, arbeide flit-
tig og stole på Herren. Vi måtte slutte 
å diskutere og begynne å handle i tro. 
Ettersom vi fulgte Herrens veiledning, 
skiltes havet av muligheter foran oss,  
og vi var i stand til å gå gjennom 
uskadd. Vi er takknemlige for de 
velsignelser vi har mottatt fordi vi har 
gått fremover i tro, og for hjemmelæ-
rere som inspirerte oss til å ta de første 
skrittene.

Steven Scott Stokes,  
North Carolina, USA
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Ikke ta hensyn til din frykt
“La ikke frykt få oss til å 
endre standpunkt. Måtte 
vi huske å alltid være 
ved godt mot, sette vår 
lit til Gud og leve ver-

dig til at han kan veilede oss. Vi har 
alle krav på å motta personlig inspi-
rasjon til å veilede oss gjennom vår 
jordiske prøvetid. Måtte vi leve slik at 
våre hjerter til enhver tid er åpne for 
Åndens veiledning og beroligelse.”
President James E. Faust (1920-2007), annen-
rådgiver i Det første presidentskap, “Frykt ikke,” 
Liahona, okt. 2002, 6.

Vent tålmodig på åpenbaring
“Den gradvise for-
sterkningen av lys som 
strømmer fra den sti-
gende solen, er som å 
motta et budskap fra 

Gud ‘linje på linje og bud på bud’ 
(2 Nephi 28:30). Som regel kommer 
åpenbaring i små doser over tid, og 
gis i henhold til vårt ønske, vår ver-
dighet og vår forberedelse. Den slags 
kommunikasjon fra vår himmelske 
Fader vil gradvis ‘falle på [vår sjel] som 
himmelens dugg’ (L&p 121:45).”
Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum, 
“Åpenbaringens ånd,” Liahona, mai 2011, 88.

Vit at Gud vil sørge for oss
“I en travel periode 
av mitt liv kalte eldste 
Joseph B. Wirthlin meg 
som stavspresident.

Under mitt intervju 
med ham raste mange tanker gjennom 
hodet mitt, ikke minst den urovek-
kende bekymringen for at jeg kanskje 
ikke ville ha den tid som dette kallet 
ville kreve. Selv om jeg følte ydmyk-
het og ære i forbindelse med kallet, 
lurte jeg en kort stund på om jeg 
kunne ta imot det. Det var imidlertid 
bare en flyktig tanke, fordi jeg visste at 
eldste Wirthlin var kalt av Gud og at 
han gjorde Herrens arbeid. Hva annet 
kunne jeg gjøre enn å si ja?

Til tider må vi ta et steg ut i mørket 
i tro, trygge på at Gud vil plassere fast 
grunn under føttene våre når vi gjør 
det. Så jeg tok imot med glede, vel 
vitende om at Gud ville hjelpe.”
President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det 
første presidentskap, “Hvorfor i prestedømstje-
neste,” Liahona, mai 2012, 59.



 A u g u s t  2 0 1 3  47

UN
G

E VO
KSN

E 

TRO GÅR FORUT  
FOR MIRAKLER

Jeg hadde ønsket å være misjonær 
helt siden jeg var ung. Det begynte 

som et enkelt ønske og fortsatte å 
vokse. Men livet på Filippinene var van-
skelig. Min far og bror hadde ikke jobb, 
så jeg var den eneste som kunne hjelpe 
min mor å forsørge familien. Ettersom 
jeg hjalp min familie økonomisk, gikk 
det langsomt å spare til min misjon.

Jeg var ikke sikker på hvordan ting 
ville ordne seg. En kveld leste jeg Ether 
12:12: “For hvis det ikke finnes tro blant 
menneskenes barn, kan ikke Gud utføre 
noe mirakel blant dem. Derfor viste han 
seg først etter at de hadde vist sin tro.” 
Så leste jeg et budskap fra president 
Spencer W. Kimball (1895-1985) om 
tro: “Det krever tro – tro på noe man 
ikke ser – når unge mennesker tar på 
seg sine familieforpliktelser i møte med 
økonomisk usikkerhet… Det krever tro 
å utføre heltidsmisjon. Men du skal vite 
dette – alt dette er å så, mens trofaste, 
hengivne familier, åndelig sikkerhet, 
fred og evig liv er det vi høster.” 1

Disse læresetningene hjalp meg å 
forstå at jeg trengte mer tro for å sende 
inn misjonspapirene og å bli heltids-
misjonær. Jeg visste at selv om det var 
vanskelig, ville Gud hjelpe meg.

Grenspresidenten intervjuet meg 
og fortalte meg etterpå at det siste jeg 
trengte å gjøre, var å foreta den første 
betalingen og deretter bli intervjuet av 
misjonspresidenten. Jeg var så glad og 
entusiastisk. Jeg skulle få lønningen min 

den uken, og jeg ville være i stand til 
å betale det nødvendige beløpet. Men 
da jeg kom hjem, fant jeg ut at min far 
var på sykehuset. Jeg ble overveldet da 
jeg skjønte at vi måtte betale sykehuset 
det eksakte beløpet jeg trengte til min 
misjonsinnbetaling.

Men vår himmelske Fader beredte en 
utvei. Vi fikk litt hjelp av slektninger og 
medlemmer av Kirken, blant annet min 
grenspresident. Mirakuløst nok var far 
ute av sykehuset etter en uke, og jeg 
var i stand til å gjøre min innbetaling. 
To uker etter at jeg fylte 22, fikk jeg 
mitt misjonskall til Filippinene Olon-
gapo misjon.

Jeg vet at vår himmelske Fader 
gjorde det mulig for meg å sende mine 
misjonspapirer. Jeg vet at hvis jeg fort-
setter å stole på ham og å handle i tro, 
vil han gjøre umulige ting mulig. Han 
vil besvare alle våre bønner, og han vil 
fortsette å lede oss så lenge vi fortsetter 
å adlyde ham. ◼

Cheenee Lagunzad,  
Bulacan, Filippinene

NOTE
 1. Spencer W. Kimball, Faith Precedes the 

Miracle (1972), 11; se også Læresetninger 
fra Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball 
(2006), 143.
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Gud vil veilede dere i deres beslutning om å  
tjene ham og holde hans bud når dere lytter,  
når dere lærer, når dere arbeider og når dere 
viser kjærlighet.

FIRE ORD TIL  

VEILEDNING
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Jeg håper at jeg alltid vil lytte etter 
Den hellige ånds hvisken, og at vi 
hver dag i løpet av året må få anled-
ning til å reagere på disse tilskyn-
delsene og vår himmelske Faders 
retningsgivende innflytelse. Derfor 
lover jeg å lytte.

Lære
Dernest vil jeg lære. Det er ikke 

nok bare å lytte hvis vi ikke lærer. Jeg 
lover at jeg vil lære mer av Skriftene, 
og jeg håper at dere også vil ha dette 
privilegiet. Ville det ikke være fantas-
tisk om vi kunne ta til oss dette rådet 
fra Herren: “Søk visdoms ord fra de 
beste bøker, søk lærdom ved studium 
og også ved tro” (L&p 88:118). La oss 
lære av standardverkene, men la oss 
også lære av livet til Kirkens ledere 
og våre nærmeste.

Jeg tror for eksempel at jeg kan 
lære tålmodighet ved å studere vår 
Herre og Frelsers liv på en bedre 
måte. Kan dere forestille dere skuf-
felsen han må ha følt, vel vitende 
om at han hadde nøklene til evig liv, 
vel vitende om at han hadde veien 
for dere og meg til å få adgang til 
det celestiale rike, da han bragte sitt 
evangelium til dem i tidens midte,  
og så dem avvise ham og avvise  
hans budskap? Likevel viste han tål-
modighet. Han aksepterte sitt ansvar 
i livet, helt til korset og Getsemane 

Av president  
Thomas S. Monson
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Jeg har satt meg noen forsetter 
som jeg ønsker å dele med dere, 
og jeg håper at dere også vil 

bli med og gjøre de samme valgene. 
For det første vil jeg lytte. For det 
annet vil jeg lære. For det tredje vil 
jeg arbeide. Og for det fjerde vil jeg 
vise kjærlighet. Disse fire ordene kan 
avgjøre vår skjebne.

Lytt
Jeg håper dere vil lytte til deres 

mor og deres far, som begge kneler 
ned hver morgen og hver kveld i 
bønn for dere, og ber vår himmelske 
Fader om å våke over dere og vei-
lede dere i deres valg, og om at dere 
må være varsomme i deres hand-
linger. Jeg tror at når vi anerkjenner 
våre foreldre og den kjensgjerning  
at de er bekymret for dere og for 
meg, da hedrer vi dem, og ordene 
som gjenlyder fra Sinai-fjellet får en 
personlig betydning: “Du skal hedre 
din far og din mor” (2 Mosebok 
20:12).

Jeg regner med at vi vil lytte til 
profetenes ord. Jeg håper også at vi 
vil lytte til Den hellige ånds hvisken. 
Jeg lover dere at hvis vårt øre er på 
bølgelengde med Den hellige ånd, 
hvis vi har et ønske om rettferdighet 
i vårt hjerte og vår adferd gjenspeiler 
dette ønsket, vil vi bli veiledet av Den 
hellige ånd.

som kom forut for det. Jeg håper å 
lære tålmodighet av Herren.

Jeg vil oppfordre dere til å bli med 
meg og avlegge et løfte: Jeg vil lære.

Arbeid
Så, nummer tre: Jeg vil arbeide. 

Det er ikke nok å ønske, det er ikke 
nok å drømme, det er ikke nok å 
love. Vi må gjøre. Herren sa: “Den 
som kraftig støter frem med sin sigd, 
samler et forråd så han ikke omkom-
mer” (L&p 4:4; uthevelse tilføyd). 
Og Nephi erklærte: “Jeg vil gå og 
gjøre det som Herren har befalt” 
(1 Nephi 3:7). Det var Jakob som 
oppsummerte denne lærdommen: 
“Vær Ordets gjørere, ikke bare dets 
hørere, ellers vil dere bedra dere 
selv” ( Jakobs brev 1:22).

En sommer for mange år siden, 
hadde jeg for eksempel en helg fri. 
Likevel tilskyndet Ånden meg til å 
oppfylle et ansvar. Jeg tok et fly til 
California. Da jeg satte meg, var setet 
ved siden av meg ledig. Men til slutt 
satte en meget vakker ung dame seg 
i dette setet. Jeg la merke til at hun 
leste en bok. Som man ofte gjør, kik-
ket jeg på tittelen. Den var skrevet av 
et medlem av De tolv apostlers quo-
rum. Jeg sa til henne: “Du må være 
mormon.”

Hun svarte: “Nei. Hvorfor spør du 
om det?”
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Jeg svarte: “Du leser en bok skrevet 
av et fremstående medlem av Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.”

Hun sa: “Sier du det? En venn ga 
meg denne, men jeg vet ikke så mye 
om den. Den har imidlertid vekket 
min nysgjerrighet.”

Så tenkte jeg: Skal jeg være frimo-
dig og si mer om Kirken? Og Peters 
ord slo meg: “Vær alltid beredt” 
(1 Peter 3:15). Jeg kom frem til at  

din neste som deg selv” (Matteus 
22:36-39).

Det var den engelske dramatike-
ren William Shakespeare som skrev: 
“De elsker ikke som ikke viser sin 
kjærlighet.” 1 Hvordan kan dere og 
jeg vise vår kjærlighet til Gud og til 
våre medmennesker? Ved lydighet til 
Guds bud og hans tjeneres rettled-
ning. Vi har det privilegium å adlyde 
tiendeloven, å adlyde moralnormene, 
å adlyde vår himmelske Faders ord i 
hver del av vårt liv.

Vår himmelske Fader kan verdsette 
vår kjærlighet til ham ut fra hvor godt 
vi tjener ham og hvor godt vi tjener 
våre medmennesker.

Valget er deres
Fire løfter: Jeg vil lytte, jeg vil lære, 

jeg vil arbeide, jeg vil elske. Hvis vi 
holder disse løftene, kan vi motta  
veiledning fra vår himmelske Fader  
og oppleve ekte glede i vårt eget liv.

Valget er deres, og valget er mitt, 
idet vi husker at våre valg, våre 
beslutninger, avgjør vår skjebne. Gud 
vil veilede dere i deres beslutning om 
å tjene ham og holde hans bud når 
dere lytter, når dere lærer, når dere 
arbeider og når dere elsker. ◼
Fra en tale holdt under en andakt ved Brigham 
Young University 16. januar 1973.

NOTE
 1. William Shakespeare, The Two Gentlemen 

of Verona, red. William George Clarke og 
William Aldis Wright, The Great Books of the 
Western World (1952), akt 1, scene 2, linje 31.

dette var en passende anledning til å 
bære vitnesbyrd. Det var mitt privile-
gium å få svare på hennes spørsmål 
om Kirken – intelligente spørsmål 
som kom fra et hjerte som søkte sann-
heten. Jeg spurte om jeg kunne få lov 
til å be misjonærer oppsøke henne. 
Jeg spurte om hun ville komme til vår 
gren for enslige voksne i San Fran-
cisco. Hun svarte bekreftende. Da jeg 
kom hjem, skrev jeg til stavspresiden-
ten og ga ham denne informasjonen. 
Kan dere forestille dere min glede da 
jeg senere fikk telefon fra stavspresi-
denten, der han sa at hun hadde blitt 
det nyeste medlemmet av Kirken. Jeg 
ble overlykkelig.

Jeg innser at jeg har et ansvar for  
å arbeide.

Vise kjærlighet
Og så det siste løftet: Jeg vil vise 

kjærlighet. Husker dere svaret Frelse-
ren ga den nysgjerrige lovkyn-

dige som spurte: “Mester! 
Hvilket bud er det stør-
ste i loven?”

Og han svarte: “Du 
skal elske Herren din 
Gud av hele ditt hjerte 
og av hele din sjel og 
av all din forstand. 
Dette er det største 
og første bud. Men 
et annet er like 
stort: Du skal elske 
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“Utfør tjeneste hver dag. Anledninger finnes på alle kanter… De fleste anledninger består  
av små, oppriktige handlinger som hjelper andre å bli Jesu Kristi etterfølgere.”

HJELP TIL
(David L. Beck, “Din hellige plikt til å tjene,” Liahona, mai 2013, 55.)
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Hvordan kan jeg ‘stå på hellige  
steder’ når det er så mye vanhellig 
rundt meg, f.eks. på skolen?

For å forberede oss på vanskelige tider, befaler  
Herren oss å “stå på hellige steder” (L&p 45:32; se 
også L&p 87:8). For å gjøre det, må vi leve verdig  
og ha Den hellige ånd med oss. Ånden vil hjelpe  
oss å overvinne fristelser og negative innflytelser.  

Slik kan du innby Ånden i ditt liv:
•  Be. Begynn dagen med bønn, og be spesielt i løpet av dagen 

når du er nødt til å utsette deg for vanhellige innflytelser på 
skolen eller andre steder.

•  Delta i Seminar og studer Skriftene daglig. Å studere lære-
setningene i Skriftene vil hjelpe deg å være fylt med lys og 
sannhet – “lys og sannhet avviser den onde” (L&p 93:37).

•  Ta nadverden hver uke. Når du meningsfylt fornyer dine  
pakter om å etterleve evangeliet, mottar du Herrens løfte  
om å ha hans Ånd hos deg.

•  Etterlev normene i Til styrke for ungdom. Disse normene vil 
hjelpe deg å stå for hellighet.

•  Hold deg nær til dine foreldre. Tenåringer som har et godt for-
hold til sine foreldre, er mye sterkere i vanskelige situasjoner.

Disse forslagene vil styrke deg åndelig. De vil hjelpe deg når 
du befinner deg i en vanhellig situasjon som er uunngåelig, for 
eksempel på skolen. Men det er best om du kan unngå vanhellige 
situasjoner når det er mulig.

Ha en ærbødig holdning
Jeg har lært at man kan gjøre stedene rundt seg 
hellige, fordi hvem vi er er viktigere enn hvor vi er. 
Det er mange fristelser på skolen, men det viktigste 
er å ha en ærbødig holdning overfor vår himmelske 
Fader og gjøre sitt ytterste for å påta seg Kristi navn. 

På denne måten vil du kunne gjøre skolen til et hellig sted for deg 
fordi du vil huske vår himmelske Fader og vår Frelser.
Eldste Ojeda, 21 år, Colombia Bogotá nord misjon

Velge det gode,  
unngå det dårlige
Jeg prøver å unngå områder på skolen 
min der jeg vet at andre vanligvis gjør 
gale ting. Jeg er også nøye med hvem 
jeg sitter sammen med i klassen eller i 
lunsjen fordi de påvirker hvordan jeg 
tenker og handler. Men uansett hvor 
forsiktige vi er, hender det at vi ser 
eller hører vanhellige ting. Når dette 
skjer med meg, snur jeg meg raskt 
bort og synger en salme inni meg for 
å klarne tankene. I tillegg har jeg fått 
hjelp av å lese i Skriftene og snakke 
med oppbyggende venner. Vi kan ikke 
alltid velge våre omgivelser, men vi 
kan velge hvordan vi reagerer på dem.
Eliza A., 14 år, Utah, USA

Forsvar din tro
Gjør området rundt deg 
hellig. Omgi deg med 
venner som følger anbe-
falingene i Til styrke for 
ungdom. La andre få vite 

om dine normer, og be dem om å 
stoppe en upassende samtale eller slå 
av dårlig musikk når du er i nærheten. 
Ikke vær redd for å forsvare din tro.
Thomas S., 15 år, Georgia, USA

Vær sterk og modig
Vi må være sterke og 
modige. Vi må velge det 
rette. Noen ganger er det 
veldig vanskelig, men 
hvis vi gjør det, vil vi 

være lykkelige. Når folk spør om vi vil 
drikke eller røyke sammen med dem, 

Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og er ikke 
å betrakte som offisielle uttalelser om Kirkens lære.

S P Ø R S M Å L  &  S V A R
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må vi være modige og si nei. Vi kan 
forklare at vi ønsker å velge det rette, 
så vi gjør ikke disse tingene.
Anastasia N., 20 år,  
Ivano-Frankivsk, Ukraina

Søk Ånden
Vi møter personer på 
skolen som ikke har 
våre normer. Likevel 
kan vi, med Den hellige 
ånds veiledning, være i 

stand til å gjøre de rette valgene og 
være et godt eksempel for dem. Det 
er viktig for oss alltid å “stå på hellige 
steder” for å føle vår himmelske 
Faders kjærlighet. En måte å gjøre det 
på er å søke Den hellige ånds veiled-
ning. Når vi velger å være mottake-
lige for Guds kjærlighet, vil vi ha stor 
glede i vårt hjerte fordi vi vet at vår 
himmelske Fader er tilfreds med våre 
handlinger.
Genzen N., 18 år, Zamboanga, Filippinene

Inngå aldri kompromisser
For noen år siden var jeg 
et av få medlemmer av 
Kirken i min klasse. Folk 
syntes jeg var merkelig 
fordi jeg viet meg til å 

etterleve alle Kirkens normer. Så en 
dag bestemte jeg meg for at jeg kunne 
gjøre et lite kompromiss med mine 
normer. Da jeg gjorde det, la jeg 
merke til at jeg fikk mer oppmerksom-
het fra andre. Men etter bare noen  
få uker fikk jeg dårlig samvittighet  
og vendte meg til Herren for å få 

Send ditt svar, og hvis ønskelig, et høyoppløselig bilde 
innen 15. september på liahona.lds.org, pr. e-post til 
liahona@ldschurch.org eller i posten (se adresse på  
side 3).

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller klarhet.

Følgende informasjon og tillatelse må vedlegges e-post  
eller brev: (1) fullt navn, (2) fødselsdato, (3) menighet eller 
gren, (4) stav eller distrikt, (5) din skriftlige tillatelse og,  
hvis du er under 18 år, dine foreldres skriftlige tillatelse 
(e-post er i orden) til å trykke ditt svar og fotografi.

tilgivelse. Han hjalp meg, og jeg måtte 
gjøre mange ofre, men det var verdt 
det! Jeg fikk virkelig se velsignelsene 
ved å etterleve evangeliet på skolen. 
Jeg mistet venner og oppmerksomhet, 
men jeg fikk respekt og lykke.
Sutton K., 15 år, Texas, USA

Tenk på templet
Det helligste stedet på jorden er tem-
plet. Å tenke på det vil hjelpe deg å 
gjøre det som er rett, uansett hvilke 
omstendigheter du måtte befinne deg 
i. Du kan også henge opp et bilde av 
templet der du kan se det, og dette 
vil hjelpe deg å føle deg bedre og ha 
styrke til ikke å bry deg om alt det 
vanhellige som finnes på skolen.
Angel T., 18 år, Ecuador

Flere forslag til hvordan en kan stå på hellige steder,  
får du ved å lese disse talene fra generalkonferansen  
i april 2013: Dallin H. Oaks, “Kristi tilhengere og 
Robert D. Hales, “Stå sterkt på hellige steder,” tilgjen-
gelig på conference.lds.org.

VALGET  
ER DITT
“Vi velger hvor vi vil 
være. Gud har gitt oss 
vår handlefrihet. Han 
vil ikke ta den fra oss, 

og hvis jeg gjør noe galt og kommer 
inn på djevelens territorium, gjør jeg 
det fordi jeg har vilje og evne til å gjøre 
det. Jeg kan ikke skylde på noen andre, 
og hvis jeg bestemmer meg for å holde 
Guds bud og leve slik jeg burde og 
holde meg på Herrens side av linjen, 
gjør jeg det fordi jeg burde gjøre det, 
og jeg vil bli velsignet for det. Det vil 
ikke skyldes noe en annen har gjort.”
President George Albert Smith (1870-1951), 
Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
George Albert Smith (2011), 188.

KOMMENDE SPØRSMÅL

“Mamma jobber hele 
dagen. Hvordan kan jeg 
forbedre forholdet vårt?”
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Av Karla Brigante

Min mor underviste meg i 
evangeliet da jeg var ung, 
men fordi min far ikke var 

medlem av Kirken, lurte jeg alltid på 
om jeg var på rett vei. Jeg forsto aldri 
hvorfor min far ikke hadde sluttet 
seg til Kirken dersom den virkelig 
var sann. Likevel elsket jeg å gå i 
Primær og synge salmene. Jeg likte 
også når mor leste Skriftene for meg, 
og litt etter litt begynte jeg å utvikle 
mitt eget vitnesbyrd.

VITNESBYRD SOM FØLGE AV 

SEMINAR
Da jeg begynte i Unge kvinner,  

var et av de første målene mine å 
bære vitnesbyrd hver fastesøndag.  
Å bære vitnesbyrd ble en vane for 
meg og styrket mitt ønske om å øke 
min kunnskap da jeg kunne innskrive 
meg i Seminar.

Mitt første kurs i Seminaret 
omhandlet Det gamle testamente.  
Det året lærte jeg ikke bare å forstå  
og verdsette Det gamle testamente, 
men jeg lærte også viktigheten av 
templer og slektsforskning.

Jeg sluttet meg til andre elever fra 
menigheten og begynte med slekts-
historie. Vi fant hundrevis av navn og 
utviklet en enorm kjærlighet til men-
nesker vi nesten ikke visste noe om – 
bare deres navn og andre begrensede 
opplysninger. Selv om jeg visste at 
arbeidet vi gjorde var viktig, ble jeg 
noen ganger motløs og frustrert. Jeg 
jobbet for at ordinanser kunne utføres 
for mennesker jeg ikke kjente, men 
jeg fikk ikke kontakt med min egen 
far. Han forsto ikke betydningen av 
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det jeg gjorde. Jeg fortsatte å be og 
faste om at han måtte bli påvirket.

I Seminar året etter studerte vi Det 
nye testamente. En morgen våknet jeg 
og begynte straks å lese om Frelseren 
i Getsemane. Tårene rant da jeg innså 
at bloddråpene han utgjøt var for 
meg. Jeg ønsket så inderlig at jeg aldri 
hadde syndet! Jeg kom til å tenke på 
Jesajas ord som jeg hadde studert året 
før: “Han ble såret for våre overtredel-
ser, han ble knust for våre misgjernin-
ger, straffen lå på ham for at vi skulle 
ha fred” ( Jesaja 53:5). Da jeg leste om 
korsfestelsen og oppstandelsen, kom 
mor inn på rommet mitt. Jeg snakket 
med henne om mine følelser, mitt vit-
nesbyrd og mitt ønske om at far måtte 
få vite det jeg hadde lært i Seminar.

Mitt vitnesbyrd fortsatte å vokse 
året etter da vi leste Lære og pakter. 
Jeg fikk et vitnesbyrd om at Joseph ILL
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Smith var en profet. Jeg bestemte meg 
også for å følge hans eksempel og 
spørre Gud om Kirken er sann. Selv 
om jeg allerede hadde en overbevis-
ning i mitt hjerte, ba jeg oppriktig en 
ettermiddag jeg var alene. Mens jeg 
gjorde det, gikk det opp for meg at 
det vitnesbyrdet jeg ba om, hadde 
utviklet seg mens jeg studerte Skrif-
tene og deltok i Seminar.

Herren åpnet mitt sinn og mitt 
hjerte det året, og jeg forsto Lære og 
pakter som jeg aldri før hadde gjort. 
Jeg lærte også om den store verdien 
av sjeler (se L&p 18:10-16) og begynte 
å dele mitt voksende vitnesbyrd med 
dem som ikke kjente til evangeliet, 
heriblant min far.

Jeg visste at det å studere Mor-
mons bok i mitt siste år av Seminar 
også ville befeste mitt vitnesbyrd. Når 
jeg virkelig studerte, følte jeg min 

himmelske Faders kjærlighet til meg. 
Historiene inspirerte meg i den grad at 
alt jeg ønsket å gjøre, var å lese Mor-
mons bok. Jeg begynte å ha Mormons 
bok med meg på skolen, og leste den 
i ledige stunder. Jeg begynte også å 
snakke med far om det jeg leste.

En dag etter en lang samtale med 
far om evangeliet, utfordret jeg ham 
til å lese hele Mormons bok. Jeg 
vitnet om at han, i likhet med meg, 
kunne få et vitnesbyrd.

Jeg er glad for å kunne si at far 
leste Mormons bok. Da han gjorde 
det, visste han at Kirken var sann, og 
ble til slutt døpt! Vi forbereder oss nå 
som familie til å bli beseglet i temp-
let. Jeg vet at deltagelse i Seminar og 
skriftstudium hjalp meg å utvikle mitt 
eget vitnesbyrd, og jeg vet at det er til 
velsignelse for familier. ◼
Artikkelforfatteren bor i São Paulo, Brasil.
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Det har vært mye snakk i det 
siste om ekteskap – hva det er, 
hvorfor vi har det, hvilken rolle 

det spiller i samfunnet. I kirken snak-
ker vi mye om tempelekteskap. Dere 
vet at det er viktig fordi dere har hørt 
om dette siden dere lærte deres første 
leksjoner om evangeliet, enten dere 
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Vi snakker mye om tempelekteskap i Kirken.  
Har du noen gang lurt på hvorfor?

var en Solstråle eller konverterte som 
ungdom.

Men noen av dere tenker kanskje: 
“Hvorfor?” For dere kan det være mer 
enn et spørsmål om hva tempelekte-
skap handler om. Dere ønsker å vite 
– i hjertet, ikke bare i hodet – hvorfor 
dere skulle jobbe så hardt for å gifte 
dere i templet, spesielt når ekteskapet 
som begrep og institusjon synes å 
være i ferd med å svekkes over hele 
verden.

Det begynner med læren om 
familien.

Læren om familien
Vi bruker ordet lære om mange 

ting i Kirken. For eksempel defi-
nerer Veiledning til Skriftene Kristi 
lære som “prinsipper og læresetnin-
ger i Jesu Kristi evangelium”.1 Hva 
mener vi så når vi snakker om læren 

om familien eller læren om evig 
ekteskap?

“Familien – En erklæring til ver-
den” lyder: “Ekteskap mellom mann 
og kvinne er innstiftet av Gud, og… 
familien står sentralt i Skaperens plan 
for hans barns evige fremtid.” 2 Med 
andre ord, når vi snakker om hvorfor 
vi er her på jorden og hva vi er ment 
å gjøre og bli, er det hele knyttet 
til tanken om at vi er en del av en 
familie og kan gifte oss og etablere 
nye familier.

Familieerklæringen sier også: “Den 
guddommelige plan for lykke mulig-
gjør en fortsettelse av familieforholdet 
på den andre siden av graven. Hellige 
ordinanser og pakter som er tilgjen-
gelige i hellige templer, gjør det mulig 
for enkeltmennesker å vende tilbake 
til Guds nærhet og for familier å bli 
evig forenet.” 3

Men hva skjer med familien når vi 
dør? Hvis du er gift i henhold loven 
i delstaten eller landet, vil denne 
loven ha noen myndighet over deg 
når du dør? Nei, fordi disse lovene er 
laget av mennesker og bare gjelder 
så lenge du lever under denne myn-
digheten. For at ekteskapsforholdet 
skal fortsette etter at du dør, må disse 
ekteskapene bli beseglet på rett sted 
med en myndighet som varer i all 
evighet. Dette stedet er templet, og 
denne myndigheten er prestedømmet 
(se L&p 132:7, 15-19). Ved å velge 
et tempelekteskap og holde disse 
paktene, velger du å kunne leve evig 
sammen med din ektefelle.

HVORFOR 
TEMPEL
EKTESKAP?
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Grunnen til at vi bryr oss
Kanskje du allerede kjenner denne 

læren, men fortsatt lurer: “Men hvor-
for er det ellers så viktig?” Kanskje 
det ikke er et spørsmål om å forstå 
læren. Kanskje det er mer et enkelt 
spørsmål om hva ekteskap og familie 
betyr for deg. Det enkle svaret er at 
den største lykke og glede som finnes 
for oss, kommer av å etterleve evan-
geliet og oppnå og opprettholde et 
tempelekteskap.

På generalkonferansen i april 2013 
forklarte eldste L. Whitney Clayton i 
De syttis presidentskap det på denne 

 I hele august vil dere studere om 
ekteskap og familie i deres preste-

dømsquorum og klasser i Unge kvinner og 
Søndagsskolen. En av de viktigste læreset-
ningene om familien er at ved tempelekte-
skap kan en familie bli beseglet og fortsatt 
være en familie etter oppstandelsen.

Etter å ha lest denne artikkelen, kan 
du tenke på hvordan livet er annerledes 
fordi du kan bli beseglet til en ektefelle 
i templet. Tenk også på hvordan dette 
påvirker valgene dine i dag og hva du 
gjør for å forberede deg til tempelekte-
skap. Skriv ned dine følelser, og vurder å 
dele dem med andre ved å vitne for din 
familie, i kirken på søndag eller gjennom 
sosiale medier.

DELTA I 
DISKUSJONEN

SØNDAGSLEKSJONERDenne månedens emne:  
Ekteskap og familie

måten: “Intet annet forhold av noe 
slag kan bringe så mye glede, skape 
så mye godt eller frembringe så mye 
personlig foredling.”4

Vi vet også at “lykke i familien opp-
nås med størst sannsynlighet når den 
er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi 
læresetninger”.5

Hvis dere tenker på det, vil dere 
bruke en stor del av livet til å for-
berede dere til store endringer som 
kommer. Vi har dåp, oppflytting fra 
Primær til Unge menn eller Unge 
kvinner, tempelbesøk og deltagelse  
i slektsforskning og 



58 L i a h o n a

tempelordinanser for deres forfedre. 
For unge menn er det å motta pres-
tedømmet og bli ordinert til de for-
skjellige prestedømsembedene. For 
unge kvinner er det oppflytting til de 
ulike klassene i Unge kvinner. Det er 
avgangseksamen fra videregående 
skole eller tilsvarende. Og nå kan 
misjonærer reise ut når de er 18 eller 
19 år gamle. Det er mye å forberede 
seg og se frem til.

Men den viktigste pakten vi forbe-
reder oss til, er å bli beseglet i temp-
let. Når enkeltpersoner i familier lever 
etter planen for lykke og holder sine 
tempelpakter, opplever de ekte glede.

Det er evangeliet livet dreier seg 
om. Det er hele grunnen til at vi er 
her. Når vi følger evangeliets vei, fører 
det til glede. Og den veien fører til 
tempelekteskap, enten i dette liv eller 
i livet som kommer. Ingen velsignelse 
vil bli holdt tilbake fra Faderens tro-
faste barn.

Eldste Bruce R. McConkie (1915-85) 
i De tolv apostlers quorum sa: “Det 
viktigste en siste-dagers-hellig noen-
sinne gjør i dette liv, er å gifte seg med 
den rette person på det rette sted ved 
den rette myndighet.” 6 ◼

NOTER
 1. Veiledning til Skriftene, “Lære, Kristi,”  

scriptures.lds.org.
 2. “Familien – En erklæring til verden”,  

Liahona, nov. 2010, 129.
 3. “Familien,” Liahona, nov. 2010, 129.
 4. L. Whitney Clayton, “Ekteskap: Se og lær,” 

Liahona, mai 2013, 83.
 5. “Familien,” Liahona, nov. 2010, 129.
 6. Bruce R. McConkie, “Handlefrihet eller 

inspirasjon?” Lys over Norge, mai 1978, 38;  
se også Thomas S. Monson, “Whom Shall  
I Marry?” New Era, okt. 2004, 6.

EKTESKAPETS GLEDER
Noen av gledene ved ekteskapet er:

Tillit og støtte. Når du gifter 
deg, har du en som vil støtte deg og 
oppmuntre deg til å gjøre det rette, 
som vil oppbygge deg hver dag, som 
vil ta del i alle dine gleder og sorger.

Barn. Det gir stor glede å være 
betrodd å ha omsorg for og ta vare på 
vår himmelske Faders barn.

Dele. Det er en enorm velsignelse 
å få del i livet til en annen person og 
én dag i livet til barn også. Dine og din 
ektefelles fremskritt blir også familiens 
fremskritt. Å skape minner sammen gir 
livet dypere mening.

Råd. En ektefelle kan gi deg gode, 
ærlige råd, og du kan stole på dem 
fordi du vet at de kommer fra en som 
bare ønsker ditt beste.

Styrke. To er sterkere enn en. 
Dere kan styrke og hjelpe hverandre  
å etterleve evangeliet mer fullstendig.

Latter. Når dere kjenner noen 
så godt, og når dere virkelig stoler 
på hverandre, vil dere nyte livet med 
latter og humor.

Kjærlighet. Å bli fortalt hver 
dag at du er elsket, er vidunderlig 
fornyende og oppfriskende.

Tjeneste. Det finnes stor glede i 
å tjene en annen, og ikke minst når du 
gjør det for en du elsker.

Vennskap. Du vil ha en som 
er med deg gjennom gode og dårlige 
tider.

Tillit. Det er betryggende å vite 
at du er sammen med en som alltid vil 
ditt beste, og at du kan betro deg til 
ham eller henne uten frykt.

Fysisk og følelsesmessig 
intimitet. Ekteskapet er et unikt 
forhold hvor Herren forener to menne-
sker i et evig forhold hvis mål omfatter 
enhet, samhold og glede.
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Av Brett Schachterle

Under mitt andre år på videre-
gående skole, arbeidet jeg som 
frivillig i teknikerteamet som 

produserte skolens årlige musikal. 
Opplevelsen ble et av mine beste 
minner fra det året, fordi det var moro 
og jeg lærte veldig mye av å gjøre det. 
Jeg elsket også å jobbe sammen med 
menneskene jeg møtte.

Men det viktigste jeg lærte, var ikke 
noe jeg hadde forventet.

For at teknikerne skulle kunne 
kommunisere med hverandre uten å 
forstyrre, brukte vi radiohodetelefoner. 
Vi brukte dem også til å fortelle vitser, 
føre samtaler og til og med til å synge 
for hverandre som underholdning 
under de lange øvelsene.

Men første gang vi brukte hode-
telefonene, var det faktisk ikke så 
behagelig for meg. Til å begynne med 
storkoste jeg meg. Så begynte noen 
å snakke nedsettende om skuespil-
lerne som prøvespilte på scenen. Jeg 
prøvde å ignorere de spydige kom-
mentarene og uhøflige bemerknin-
gene, men ettersom samtalen utviklet 
seg, ble baksnakkingen stadig grovere 
og mer støtende.

Jeg ble uvel av å høre noen av 
kommentarene, men jeg var redd 
for å si mine nye venner imot. Jeg 
skulle ønske jeg hadde gjort det, for 
etter hvert som jeg tolererte vitsene 
deres, ble jeg til slutt fristet til å le og 
komme med egne kommentarer. Jeg 

Velg å ikke  
BAKSNAKKE

prøvde å overbevise meg selv om at 
det ikke gjorde noe. Ingen andre enn 
teknikerne ville ha hørt meg, og jeg 
ønsket å passe inn blant menneskene 
rundt meg.

Så vanskelig som det enn var, visste 
jeg at det ikke var riktig å baksnakke 
dem som var på scenen, og jeg valgte 
å ikke sladre.

Etter prøvene fikk vi vite at alt 
vi hadde sagt over hodetelefonene, 
kunne høres bak scenen. Alle de 
rundt 60 skuespillerne hadde hørt oss 
snakke. Noen var sinte, opprørte eller 
flaue. Ingen var imponert.

Senere, da jeg snakket med en 

av mine venner om hva som hadde 
skjedd, sa hun: “Alle vet at du aldri 
ville si noe sånt.” Kommentaren hen-
nes sjokkerte meg, og jeg innså betyd-
ningen av det valget jeg hadde gjort. 
Hvis jeg hadde valgt å delta i baksnak-
kingen, hva ville det ha sagt om meg?  
Hva ville det ha sagt om Kirken?

Jeg er takknemlig for valget jeg 
gjorde i det mørke, lille teateret, selv 
om jeg trodde at andre ikke ville få 
vite det, for det har åpnet for velsig-
nelser i form av vennskap, fred og tillit 
som jeg ville ha mistet om jeg hadde 
valgt å delta i baksnakking. ◼
Artikkelforfatteren bor i Washington, USA.
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Da jeg var biskop, kom en  
flott ung mann til kontoret  
mitt for et intervju. Etter hvert 

mens vi snakket sammen, nevnte  
han at hans eneste store problem var 
banning. Han hørte stadig vulgært 
språk rundt seg, og han hadde også 
begynt å banne. Han sa han hadde 
prøvd å slutte, men ikke hadde klart 
det, og han ønsket noen råd om  
hvordan han kunne slutte å bruke 
stygt språk.

Jeg tenkte umiddelbart på forslag 
som ligner de som nå finnes i Til 
styrke for ungdom: “Hvis du har blitt 
vant til å bruke et språk som ikke er 
i harmoni med disse normene – som 
å banne, latterliggjøre, baksnakke 
eller snakke i sinne til andre – kan du 
forandre deg. Be Herren om hjelp. 
Be familie og venner støtte deg.” 1 
Jeg skulle ønske denne rettledningen 
hadde vært tilgjengelig i Til styrke for 
ungdom den gangen.

En opplevelse fra min ungdom
Jeg fortalte denne unge mannen 

om en opplevelse jeg hadde som 
ungdom, i et miljø der upassende 
språk ofte ble brukt. Det virket som 

T I L  S T Y R K E  F O R  U N G D O M

Vi trakter etter et godt SPRÅK
Ordene vi bruker, gjenspeiler følelsene i vårt hjerte og hvem vi egentlig er.
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om hver gang jeg hørte en eller 
annen form for banning, satte disse 
ordene seg lettere fast i mitt sinn  
enn de gode tankene jeg ønsket  
å ha. En fantastisk prestedømsleder 
fortalte meg at sinnet var som en 
mirakuløs lagringsenhet, og at vi 
kunne fjerne upassende tanker  
ved raskt å overskrive dem med 
gode ting.

En venn og jeg bestemte oss for 
å gjøre nettopp det. Vi lærte oss to 
salmer, “Jeg trenger deg hver stund” 
(Salmer, nr. 63) og “Mer hellighet 
gi meg” (Salmer, nr. 79), og den 13. 
trosartikkel utenat. Vi ble enige om 
at hvis en av oss sa noe upassende, 
skulle vi umiddelbart synge en av 
salmene eller sitere trosartikkelen.

Vi innså raskt at vi ikke ønsket å 
synge salmene høyt på visse steder. 
Vi var for sjenerte! Så vi siterte den 
13. trosartikkel, med vekt på: “Vi 
trakter etter alt som er dydig, skjønt, 
prisverdig og godt.” Det virket! Vi 
oppdaget at når vi gjentok den, for-
svant de upassende tankene. Ved å 
endre to ord, skapte vi også et enkelt 
motto: “Vi trakter etter et godt språk!” 
Når en av oss sa denne setningen, 

Av Larry M. Gibson
Førsterådgiver 
i Unge menns 
generalpresidentskap

tenkte vi: “Er mine ord sanne, kyske, 
kjærlige, dydige, skjønne, prisverdige 
eller gode?” (se 13. trosartikkel). Hvis 
de ikke var det, visste vi at vi hadde 
en jobb å gjøre.

Det vi kan gjøre
Vi lever i en tid da det er mye som 

er blasfemisk, grovt og vulgært. Det 
virker nesten umulig helt å skjerme 
oss mot å høre eller se ting vi ønsker  
å unngå. Nøkkelen for oss er å sørge 
for at vi ikke blir bærere av ting som 
er blasfemiske, grove eller vulgære. 
Paulus må ha følt dette da han sa: 
“La ikke råttent snakk gå ut fra deres 
munn” (Efeserne 4:29).

Jeg har sett noen ungdommer 
bruke upassende språk fordi de 
trodde det ville hjelpe dem å passe 
inn, og andre bruke det på grunn 
av et ønske om å skille seg ut. Dette 
synes faktisk å være de viktigste  
årsakene til at ungdom legger seg  
til denne vanen.

Jeg er høyst imponert over ung-
dom som “våg[er] å være annerle-
des” 2, som én ung mann med en 
venn som bannet regelmessig. Hver 
gang vennen hans bannet, ba han 

ham godmodig om å slutte. Omsider 
sluttet vennen hans. Vennen var så 
imponert over ham og måten han 
levde sitt liv på at han ønsket å lære 
mer om Kirken. Kort tid senere ble 
han døpt.

Det vi føler i vårt hjerte, er det vi 
tenker på, og det vi tenker på, er det 
vi snakker om. Dermed er det sant 
at ordene vi bruker, gjenspeiler våre 
følelser og hvem vi egentlig er.

Slik det så godt fremgår i Til styrke 
for ungdom: “Et rent og intelligent 
språk vitner om et oppvakt og sunt 
sinn. Pent språk som oppløfter, opp-
muntrer og viser respekt for andre, 
innbyr Ånden til å være med deg.” 3

Hver av oss kan få nyte godt av å 
alltid ha Ånden med oss, slik vi blir 
lovet når vi tar del i nadverden hver 
sabbat. Det vil avhenge av oss – av 
hvordan vi opptrer, hva vi gjør og, ja, 
til og med hva vi sier. Jeg håper at vi 
vil bruke våre ord ikke til å banne eller 
sladre, men til å vise at vi er tilhengere 
av vår Frelser, Jesus Kristus. ◼

NOTER
 1. Til styrke for ungdom (hefte, 2011), 21.
 2. L. Tom Perry, “Tradisjonen i et balansert, 

rettskaffent liv,” Liahona, aug. 2011, 33.
 3. Til styrke for ungdom, 20.FO
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Muring som 16-åring
Å lære å arbeide hardt når man er ung, er 

avgjørende. Hardt fysisk arbeid er en del av 
livet. Jeg lærte dette tidlig da jeg ble kalt på 
en spesiell tjenestemisjon for å hjelpe til med 
å bygge møtehus. Jeg var bare 16 år gammel 
og hadde nettopp fullført skolen. Jeg ble satt 
i murergjengen. Det var hardt arbeid, men jeg 
elsket det.

Vi ble fordelt i grupper og reiste fra 
Sverige, der jeg bodde, til flere andre land 
i nærheten. På hvert sted fikk vi bo hos et 
medlem fra den lokale menigheten. Jeg ble 
forbløffet over den villighet gode, solide 
medlemmer av Kirken viste til å åpne sine 
hjem og bidra med det de kunne. Selv om 

ARBEID, 

TJENESTE  

deres egen økonomi ikke var så god, ønsket 
de å tjene.

De fleste av de unge mennene som ble kalt 
på disse tjenestemisjonene, var eldre, men i 
mitt tilfelle var jeg 16 år. Jeg dro senere på en 
proselytteringsmisjon da jeg var 19 år. Da min 
bror og jeg fikk kallene, kom far til oss og sa: 
“Selv om det er et midlertidig avbrudd i deres 
videre studier, ønsker jeg å ha sønner som 
tidlig lærer å tjene i Kirken. Denne erfaringen 
vil danne grunnlaget for veien videre i livet.”  
I dag er det å ta imot kallet til å utføre en pro-
selytteringsmisjon en prioritet for unge menn.

Da jeg ble kalt på denne misjonen, var jeg 
litt nervøs, men jeg nølte ikke med å ta imot 
det. Jeg hadde lært fra ung alder av å si ja 

Velsignelsene ved hardt arbeid og tjeneste går utover bare timelig hjelp.

Av eldste  
Per G. Malm
i De sytti

OG ÅNDELIG SELVHJULPENHET
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når jeg ble bedt om å tjenestegjøre i en eller 
annen stilling i Herrens verk. Så begeistringen 
var større enn nervøsiteten. Det var en stor 
opplevelse å hjelpe til med å bygge møtehus 
for Kirken.

Vitnesbyrd og selvhjulpenhet
Jeg vet at det er ved å tjene andre at vi kan 

få kjærlighet til og et vitnesbyrd om evange-
liet. I løpet av den tiden jeg var borte fra min 
familie som ung mann, lærte jeg at jeg måtte 
ta ansvar for livet mitt – ikke bare fysisk, men 
også åndelig. Jeg lærte også virkelig å lytte til 
og følge Åndens tilskyndelser.

Men disse følelsene og evnene kom 
ikke bare i min tid som tjenestemisjonær. 
Mitt vitnesbyrd og mitt ønske om å tjene 
begynte før det. Som ungdom var jeg sje-
nert, og jeg hadde til og med vanskelig 
for å snakke på grunn av min usikkerhet. 
Men etter hvert som jeg engasjerte meg i 
tjeneste, ble jeg styrket – trinn for trinn. Jeg 
fikk anledninger til å lære, tjene og vokse 
gjennom kall og oppgaver i grenen vår. Jeg 
arbeidet ivrig (se L&p 58:27). Jeg lærte at i 
livet er ikke utgangspunktet der du vil ende 

opp, utgangspunktet er bare begynnelsen 
på et liv i endring.

Et løfte om å hjelpe oss
Nøkkelen til å gjøre denne endringen  

er å alltid huske hvem vi er. Vi er sønner  
og døtre av vår himmelske Fader. Hver av oss 
ble født med et løfte: Når vi inngår og er tro-
faste mot pakter og gjør vårt beste med våre 
omstendigheter, talenter og evner, da vil vi få 
vende tilbake til vår himmelske Fader med 
ære. Dette er en del av vårt evige perspektiv, 
og vi må huske at vi ikke er alene. Vår him-
melske Fader vil gi oss styrke og evne til å 
møte våre utfordringer.

Det var gjennom de erfaringer jeg fikk 
mens jeg utførte tjeneste tidlig i livet, at jeg 
begynte å etablere min egen tillit til Herren. 
Lære og pakter 121:45 oppfordrer oss til å “ha 
større frimodighet for Guds åsyn”. Når du er 
engasjert i Herrens tjeneste, vil du føle Hans 
ånd, du vil føle hans kjærlighet, og du vil 
begynne å forstå at selv om dette livet er en 
prøve, er du ikke alene. Hvis du lever rett-
ferdig og utfører tjeneste, vil du få hjelp og 
krefter utover dine egne. ◼ILL
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Vi er ikke i et kappløp mot  
hverandre for å se hvem som er den 

rikeste, den mest talentfulle, den 
vakreste eller engang den  

mest velsignede.

Hvorfor er det viktig å  
IKKE være 
MISUNNELIG  

E T  S P E S I E L T  V I T N E
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Av eldste  
Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers 
quorum
Medlemmene av De 
tolv apostlers quorum 
er spesielle vitner om 
Jesus Kristus.

Fra “Arbeiderne i vingården,” Liahona,  
mai 2012, 31-33.

Vær vennlig, og vær  
takknemlig for at Gud er 
vennlig. Det er en gunstig 

måte å leve på.

Å begjære, klage eller rive andre  
ned, gjør deg ikke til et  

bedre menneske.

Løpet vi egentlig deltar i,  
er kappløpet mot synd.

på andre?
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Skriftene kan hjelpe oss i gode tider og i vanskelige tider. Klipp ut disse kortene og legg dem i Skriftene.  
Du kan også skrive dine egne favorittskriftsteder på hvert kort!

Skriftsted-kort
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Når jeg er redd, …

Når jeg trenger mot, …Når jeg føler meg ensom, …

Når jeg er glad, …



66 L i a h o n a

KAN JEG LESE …
• Josva 1:9

• 2 Kongebok 6:14-17

• Lære og pakter 50:41-43

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________

KAN JEG LESE …
• Salmene 118:24

• Johannes 13:17

• Alma 26:35

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________

KAN JEG LESE …
• Daniel 6

• 1 Nephi 3:7

• Alma 56:44-48

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________

KAN JEG LESE …
• Jesaja 41:10

• 3 Nephi 17:18-25

• Lære og pakter 84:88

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________
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Av Romney P., 12 år, California, USA

“Himmelske Fader, jeg deg ber, hjelp 
meg, led meg så jeg ser” (“Heavenly 
Father, Now I Pray,” Children’s 
Songbook, 19).

I fjor sommer jobbet jeg for 
naboen. Hun har en stor alpak-
kagård rett ved siden av valnøtt-

hagen sin. Alpakkaer ligner litt på 
lamaer, men er mindre.

Min jobb var å rengjøre båsene 
deres hver dag. Jeg likte arbeidet, 

selv om det ikke var lett.
En varm sommerettermiddag 

kom jeg for å gjøre jobben min, men 
naboen var ikke hjemme. Det var 
imidlertid ikke noe problem. Hun 
hadde allerede sagt at jeg kunne 
rengjøre båsene når jeg selv ville, 
selv om hun var borte.

Mens jeg rengjorde, veltet en 
av alpakkaene en grind. I løpet av 
noen sekunder hadde alle 14 alpak-
kaene strømmet ut på gårdsplassen 
og inn i valnøtthagen! Jeg kunne 

Alpakkaer på frifot!
ILL

US
TR

ER
T 

AV
 A

PR
YL

 S
TO

TT

Den siste alpakkaen ville ikke rikke seg. Hva skulle jeg gjøre?

ikke tro det! Jeg ble kvalm. Hvordan 
i all verden skulle jeg få dem tilbake 
helt alene?

Jeg begynte løpe så fort jeg 
kunne, og hanket dem inn en  
eller to av gangen. Femten minut-
ter senere hamret hjertet voldsomt 
på grunn av all løpingen, men  
den siste gikk omsider inn i  
båsen igjen. Puh!

Så snudde jeg meg og fikk se en 
drektig alpakka som lå ved et frukt-
tre ca 10 meter unna. Å nei. Enda 
en. Jeg prøvde å skremme henne 
tilbake til båsen, men hun ville 

ikke rikke seg. Så prøvde jeg å 
trekke henne med en sele og 
et tau som jeg fant i garasjen. 
Det nyttet ikke. Hun lå der 
som en gigantisk haug med 
murstein. Jeg pustet ut i 
frustrasjon. Hva mer kunne 
jeg prøve?

Så husket jeg at det alltid 
går an å be om hjelp, uansett 
hvor jeg er. Jeg knelte ned for 
å be. Så snart jeg var ferdig 
med å be, åpnet jeg øynene 
og kunne knapt tro det jeg så. 
Alpakkaen gikk tilbake mot 
båsen, helt av seg selv. Jeg 
åpnet grinden, og hun gikk 
rett inn.

Jeg smilte da jeg syklet 
hjem. Jeg visste at vår 
himmelske Fader hadde 
besvart min bønn. ◼
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Av Jennifer Maddy

Støvet stiger lett når du går nedover gaten. Du 
kan se sollyset funkle i Mississippi-elven. Så 
klaprer en hest forbi trekkende på en vogn. 

Har du reist tilbake i tid? Nei, du står i Parley Street 
i Nauvoo, Illinois.

I 1839 grunnla profeten Joseph Smith og tidlige 
medlemmer av Kirken Nauvoo og bygget en vak-
ker by og et nydelig tempel. De bodde her til mid-
ten av 1840-tallet, da de tok fatt på ferden vestover.
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Oppdag 

NAUVOOBli med og se  
et viktig sted i  

Kirkens historie!

De hellige laget 
til og med 

sine egne fine 
knapper.

Ordet Nauvoo kommer  
av et hebraisk ord som betyr 

“vakkert sted”. Nauvoo hadde 
vakre hager, mursteinsbygnin-

ger og grønne enger.



 A u g u s t  2 0 1 3  69

BARN Oppdag 

Det skulle tre personer  
til for å lage tau slik  
pionerene gjorde det!

Mange gamle bygninger i Nauvoo har blitt  
restaurert. Misjonærer i 1840-tallsantrekk  

forteller besøkende om de tidlige hellige.  
Man kan smake en pepperkake på  
Scovil bakeri eller se hvordan sko blir  

til på støvelverkstedet.

Papir og porto var  
dyrt, så folk brukte  

“overskriving” i brevene 
sine. De skrev i én ret-

ning, og deretter snudde 
de papiret og skrev over 
det. Prøv det og se om du 
kan lese håndskriften din!

På skolen  
skrev barna 
med kritt på 

tavler.

Nauvoo tempel står på 
en høyde med utsikt over 
byen og elven. Les mer om 
templet i neste måneds 
nummer!

Lyset fra denne lykten skapte 
morsomme mønstre på vegger  
og tak.

Stearinlysene ble laget ved å 
knytte hyssing rundt en stein  
og så dyppe den i animalsk  
fett om og om igjen.
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Har du noen gang hatt et 
problem som gjorde deg 
veldig bekymret? Det hadde 

Alma og hans misjonærledsagere. 
De hadde prøvd å lære zoramittene 
om Jesus Kristus, men de ville ikke 
tro på dem. Zoramittene trodde de 
var bedre enn andre mennesker. Når 
de ba i kirken, gikk de opp på en 
høy forhøyning kalt Rameumptom 
og uttalte nøyaktig samme bønn 
hver gang.

Alma bestemte seg for å be om 
hjelp. Han fortalte vår himmelske 
Fader hvor lei seg han var fordi 

zoramittene var så stolte og vantro. 
Han ba vår himmelske Fader om 
å trøste ham og hans følgesvenner 
og gi dem styrke i deres vanskelige 
misjonsarbeid.

Vår himmelske Fader besvarte 
Almas bønn. Han trøstet Alma og 
hans følgesvenner og hjalp dem til  
å føle seg sterke. (Se Alma 31.)

Vår himmelske Fader hører alltid 
våre bønner, og han svarer oss på for-
skjellige måter. Svarene hans kommer 
kanskje ikke med en gang eller på 
den måten vi forventer, men han sva-
rer oss alltid fordi han elsker oss. ◼

Min himmelske Fader  
hører og besvarer  

mine bønner

B R I N G  P R I M Æ R  H J E M

Du kan bruke 
denne leksjo-
nen og aktivi-
teten til å lære 
mer om denne 
månedens 
Primær-tema.

SANG OG 
SKRIFTSTED

•  “Et barns bønn,”  
Barnas sangbok, 6

•  Lære og pakter 112:10

LA OSS SNAKKE 
SAMMEN
Hvilke andre historier fra Skriftene 
husker du hvor noen ba og fikk svar? 
Dere kan lese en av disse historiene 
som familie og snakke om hvordan vår 
himmelske Fader besvarer våre bønner.

Hvordan har vår himmelske Fader 
besvart dine bønner, og hvordan gjen-
kjente du svaret hans? Hvilke proble-
mer har du nå som du kan be om?
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HVEM BA? HVORFOR BA HAN ELLER HUN? HVA SKJEDDE?

Vår himmelske Fader og Jesus  
Kristus viste seg for ham og sa  

at han ikke skulle slutte seg  
til noen av kirkene.

Han måtte bygge et skip for å 
bringe sin familie til et nytt land, 
men han visste ikke hvordan han 

skulle bygge et skip og hadde 
ikke det verktøyet han trengte.

Jareds bror og  
hans familie
(Ether 1:33-37)

Herren hadde barmhjertighet 
med dem og endret ikke 

språket deres.

Hun måtte overtale kongen til å 
beskytte sitt folk mot å bli ødelagt, 
men hun kunne bli drept for å gå 

til ham uten å være invitert.

(Joseph Smith – 
Historie 1:10-19)

Joseph Smith

Kongen lot henne leve,  
og hun overtalte ham til  

å redde folket sitt.

Han trengte å vite hvilken kirke 
han skulle slutte seg til.

Nephi
(1 Nephi 17:7-17; 
18:1-4)

Vår himmelske Fader fortalte 
ham hvordan han skulle lage 

verktøy og bygge et skip.

De var redde for at språket 
deres ville bli endret slik  

at de ikke ville kunne  
forstå hverandre.

(Ester 4-7)
Dronning Ester

BØNNER I SKRIFTENE
Nedenfor er noen eksempler på personer i Skriftene som ba om hjelp med ulike problemer og fikk svar.  
Finn boksene som hører sammen fra hver kolonne. Bruk skriftstedhenvisningene ved siden av hvert bilde som hjelpemiddel.
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Har du noen favoritt-familieaktiviteter?  
Will og hans bror Allen liker å tilbringe  

lørdagene sammen med familien og utforske  
nye steder på øya Taiwan, hvor de bor.

Fra et intervju med Amie Jane Leavitt

Hei! 
Jeg er Will 

fra Taiwan
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Før vi legger oss, leser vi 
som familie i Skriftene. 

Allen liker virkelig 
historien om Moses og 

kobberslangen. Min 
favoritthistorie er når 
Herren ber Lehi om å 
forlate Jerusalem og 

befaler Nephi å bygge 
et skip for å reise til det 

lovede land.
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LA OSS UTFORSKE!
•  Taiwan er en tropisk øy utenfor  

kysten av Kina.
•  De fleste bor i store byer og snakker 

mandarin-kinesisk. Mer enn 90 prosent 
av innbyggerne er buddhister eller 
taoister.

•  Kirken har ett tempel på Taiwan,  
i hovedstaden Taipei.

HVILKE DYR  
LIKER DERE BEST?
Will: dinosaurer

Allen: orangutanger  
og sjiraffer som jeg  

ser i dyrehagen

HVA ER  
FAVORITTFARGEN 
DERES?
Will: oransje
Allen: alle regnbuens farger

HVA GJØR  
DERE I FRITIDEN?
Will: spiller dataspill, frisbee  

og fotball
Allen: leser bøker, tegner og går 

på turer sammen med bestefar

I Taiwan får vi ofte anled-
ning til å gjøre misjonær-
arbeid. På skolen måtte 
jeg lære klassen min noe 
jeg visste om ærlighet. 
Jeg lærte dem å synge 
Primær-sangen “Vær 

alltid tro”.

Taiwan har mange morsomme høytider  
og festivaler. I september feirer vi 

Månefestivalen. Hele familien kommer 
sammen, og vi spiser deilige måneka-
ker, som er bakverk fylt med  
røde bønner eller lotusfrø-postei.

Etter skolen går min 
bror og jeg hjem 

sammen med beste-
far. Vi gjør leksene 

og spiser middag 
sammen med mamma 
og pappa. Favorittma-

ten min er biffnudler, og 
Allens er stekt ris. Begge 

liker søt mat også.



VÅR SIDE
Barn i Castellón 
menighet i Spania 
lærer å be i Primær, 
lese og forstå  
Skriftene samt  
å utføre tjeneste  
for sin neste.

74 L i a h o n a

Jeg ønsker å fortelle hva jeg følte den 
dagen jeg ble døpt. Da jeg gikk ned trap-
pen til døpefonten, følte jeg en stemme 
inni meg som sa: “Paula, du gjør det  
rette.” Jeg var så glad for å bli døpt!
Paula G., 9 år, Argentina

Jeg ønsker å bære mitt vitnesbyrd: Jeg vet 
at Gud lever og at han hører og besvarer 
våre bønner hvis vi har tro. Jeg vet at Jesus 
Kristus elsker oss, og jeg vet at Mormons 
bok er sann.
Elisa F., 11 år, Brasil

Daniel, av Dali M., 10 år, MexicoGiordano V., 5 år, Peru

Francisco P., en 4-åring fra Chile, 
elsker å besøke området rundt 
Santiago Chile tempel. Han 
lærer å holde tale i Primær og 
holder alltid sine bønner. Han 
liker å hjelpe til på familiens 
hjemmeaften.

Kayque M., en 5-åring fra Brasil, 
er en svært oppvakt og kvikk 
ung gutt, selv om han ikke kan 
gå på grunn av cerebral parese. 
Han liker å gå i kirken. Han elsker 
salmene og synger alltid på nad-
verdsmøtet. Den første salmen 
han lærte, var “Jeg er Guds kjære 
barn”. Kayque er kjærlig, liker 
å gi komplimenter og er til stor 
velsignelse for sin familie.



BARN 

“[Han vil] åpenbare sannheten av 
det for dere ved Den Hellige Ånds 
kraft” (Moroni 10:4).

Jeg husker fortsatt første gang jeg 
så de to mennene som sto uten-
for døren vår i Peru. De hadde 

på seg hvit skjorte og slips, og de 
var så høye! Jeg syntes de hadde 
varme smil.

“De må være hyggelige,” tenkte 
jeg. Mor og far må ha tenkt det 
samme, for snart kom misjonærene 
hjem til oss ofte.

Jeg elsket å lytte til misjonæ-
rene, og følte alltid at de fortalte 
sannheten.

“Har du ikke lyst til å bli døpt, 
Mamá?” spurte jeg mor en dag.

Hun smilte. “Jo, det har jeg. Men 
jeg ønsker å bli døpt sammen med 
din far.”

Jeg nikket. Jeg var ni år gammel 
– gammel nok til å bli døpt. Men 
jeg ønsket også å bli døpt sammen 
med far, og han var ikke sikker på 
om han trodde på det misjonærene 
lærte oss.

“Fortsett å be, og tiden vil 
komme,” sa Mamá, som om hun 
kunne lese tankene mine.

Jeg visste at misjonærene hadde 

utfordret far til å følge oppfordringen 
på slutten av Mormons bok om å 
spørre Gud med et oppriktig hjerte 
om evangeliet er sant. Så en kveld 
bestemte jeg meg for å hjelpe far med 
denne utfordringen. Jeg spurte om vi 
kunne be sammen slik misjonærene 
hadde foreslått. Vi gikk inn på rom-
met mitt og knelte ned. Han spurte 
meg hvem som skulle fremsi bønnen.

“Kan ikke du gjøre det?”  
sa jeg.

Far begynte å be til vår 
himmelske Fader. Da han 
spurte om vi skulle bli døpt, 
ble vi omsluttet av en følelse 
av kjærlighet og fred. Den 
var så sterk at far sluttet å 
snakke en stund. Vi visste 
at vi måtte bli døpt.

Jeg vil aldri glemme 
fars uttrykk etter at han 
avsluttet den bønnen.

“Vi har svaret vårt,”  
hvisket han og ga meg  
en klem.

Jeg smilte da jeg trykket 
hodet mot skulderen hans. 
Den hellige ånd hadde gjort 
det mulig for oss å vite sann-
heten (se Moroni 10:5). ◼

Vårt svar
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Av Tatiana Agüero
Basert på en sann historie

En enkel bønn  
forandret min familie 

for alltid.
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Jesus helbreder en syk mann
F O R  S M Å  B A R N
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En dag underviste Jesus noen 
mennesker inne i et hus.

Av Margo Mae
Fra Lukas 5:17-25
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BARN Utenfor huset var det 
en mann som ikke 
kunne gå. Vennene 
hans hadde båret  
ham til huset så Jesus 
kunne helbrede ham. 
Men huset var så 
overfylt at vennene 
hans ikke kunne  
bære ham inn.

Mannens venner bar ham opp på taket. Så laget de et hull  
i taket. De senket mannen og sengen hans ned i huset slik  
at Jesus kunne se ham.
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Den dagen viste Jesus Kristus sin store makt ved å helbrede mannen. 
Han ville at folk skulle vite at han hadde makt til å gjøre mange 
fantastiske ting. ◼

Jesus så hvor stor tro 
mannen og vennene hans 
hadde. Han sa til mannen 
at han skulle stå opp og 
gå. Mannen reiste seg. 
Han kunne gå igjen! 
Han tok sengen sin og 
gikk lykkelig hjem.
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Vi trenger 
ikke seile på 
UKJENT hav. 
En kjærlig him-

melsk Fader har gitt 
en ufeilbarlig veileder 

– LYDIGHET.
President Thomas S. Monson

E N  G L I M R E N D E  I D É

Fra generalkonferansen i april 2013.
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En vårettermiddag pakket jeg bilen for å 
begynne skytteltrafikken med mine fem små 

barn til og fra leksjoner og treninger. Mens jeg 
lastet inn fotballsko og dansebager, la jeg merke 
til en andemor og andungene hennes som vag-
get langs fortauet i forstaden vår.

Så begynte hun å krysse veien. 
Dessverre valgte hun en avløps-
rist til overgangen, og ungene 
hennes fulgte etter. Fire av andun-
gene gled hjelpeløst mellom sprinklene i risten.

Da moren kom til den andre siden, skjønte 
hun at hun manglet noen av sine små og 
kunne høre de dempede pipene deres. Helt 
uvitende om tabben sin, gikk hun igjen over 
dreneringsristen på leting etter sine savnede 
andunger, og mistet to til. I forferdelse og 
en anelse avsky på grunn av hennes dårlige 
dømmekraft, gikk jeg til risten for å se om jeg 
kunne løfte den. Selv om jeg brukte all min 
styrke, var det så vidt risten rikket seg, og jeg 
var sent ute til å hente et av mine barn.

Jeg tenkte at jeg måtte løse situasjonen 
senere når jeg ikke hadde det så travelt, og 
satte meg i bilen mens jeg selvgod mumlet for 
meg selv: “Hun fortjener ikke å være mor.”

I løpet av de neste 90 minuttene gjorde 
jeg mange av mine gjentakende feil som mor. 
Dette er feil jeg har bedt om tilgivelse for 
mange ganger, både av mine barn og min 

Fader i himmelen. Hver gang bestemmer jeg 
meg for å bli flinkere og ikke falle for disse 
svakhetene igjen. Da jeg mistet besinnelsen 
overfor et av mine barn fordi han ertet en 
annen, kunne jeg høre mine egne ord: “Hun 
fortjener ikke å være mor.”

Plutselig følte jeg overveldende medfølelse 
med denne andemoren. Hun prøvde å navi-
gere i verden med de instinkter hun hadde blitt 
gitt, akkurat som jeg gjorde. Men noen ganger 
var disse instinktene ganske enkelt ikke til-
strekkelige, og det var våre barn som fikk lide.

Jeg bestemte meg for å få risten av på en 
eller annen måte og få andungene opp. Idet jeg 
svingte inn i gaten vår, så jeg en liten gruppe 
som var samlet. Naboen min hadde løftet av ris-
ten og gått ned i avløpsrøret, og løftet forsiktig 
andungene opp i sikkerhet. De forskremte små 
fuglene løp for å finne moren sin, som gikk 
nervøst frem og tilbake i en nærliggende busk. 
Hun hadde ikke bedt om hjelp, men naboen 
min hadde trådt til da hennes beskyttelse gan-
ske enkelt ikke strakk til. Jeg ble overveldet av 
følelser da jeg tenkte på at Frelseren gjorde det 
samme for mine barn og meg.

Noen ganger kommer vi til kort, selv om 
vi har de beste intensjoner og gjør vårt aller 
beste. Men Frelserens “nåde er tilstrekkelig for 
alle mennesker som ydmyker seg for [ham]” 
(Ether 12:27). Det er betryggende å vite at mine 
mangler ikke vil ødelegge mine barn, og at de 
vil motta kjærlighet, fred, forståelse og nåde fra 
vår Frelser. Han “går meg i møte” 1 og ønsker at 
min familie og jeg skal lykkes. Våre svakheter 
vil ikke få overhånd hvis vi ydmyker oss og står 
med Herren ved vår side. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

NOTE
 1. “Hvor kan jeg finne fred?” Salmer, nr. 92.

NÅDE FOR  
ANDEMOR  
OG MEG
Av Rosie Kaufman

Akkurat som 
andemoren, 
kommer jeg 
noen ganger  
til kort. Og det  
er da Frelseren 
trår til.
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HEBER J. GRANT Heber J. Grant organiserte og presiderte over den første misjonen i Japan. 
Han var Kirkens president da Kirken begynte å bruke radio til å sende taler. 
Da medlemmer trengte hjelp under den store depresjonen, opprettet presi-
dent Grant Kirkens velferdsprogram, herunder Deseret Industries. Denne 
organisasjonen samler fortsatt inn gjenstander og selger eller gir dem til 
mennesker i nød.



“Vi skulle forstå at Herren taler til oss 
gjennom Ånden i sin egen tid og 
på sin egen måte,” skriver eldste 

Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum. 
“Mange forstår ikke dette prinsippet. De tror 
at når de er klare og det passer dem, kan de 
påkalle Herren og han vil straks svare, til og 
med akkurat slik de har bedt om. Åpenbaring 
kommer ikke på den måten.” Du kan lese  
mer om hvordan åpenbaring kommer til oss  
i “I hans egen beleilige tid, på hans egen 
måte”, side 24.
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