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så hun ikke 
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måtte glemme, 
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ikke jeg deg.
“Se, i begge 
mine hender har 
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“Syv dager til påske,” side 10, og  
“Spesielle vitner bærer vitnesbyrd om 
den levende Kristus,” side 16: Det kan 
være lurt å bruke disse artiklene til å holde 
daglige andakter med familien uken før 
påske. Fra og med palmesøndag kan dere 
lese Det første presidentskaps vitnesbyrd 
på side 17 og følge instruksjonene i “Syv 
dager til påske”. Hver dag deretter kan 
dere lese vitnesbyrdet til to apostler og 
bruke skriftstedene, sangene og aktivite-
tene i “Syv dager til påske” til å dele et 
budskap med familien. På 1. påskedag kan 
dere se bibelvideoen “Han er oppstått” 
som finnes på lds.org/bible-videos (tilgjen-
gelig på flere språk).

“Det er så lett, bestefar!” side 67: Etter 
å ha lest denne artikkelen, kan det være 
lurt å finne frem din stoppeklokke også! 
Vurder å lese en side fra Mormons bok 
som familie, og ta tiden for å se hvor lang 
tid det tar. Med den tiden som rettesnor,  
anslår dere hvor lang tid det ville ta 
familien å lese Mormons bok. Hva med å 
sette dere som mål å lese Mormons bok 
sammen? Å utarbeide en plan, som å lese 
på et fast tidspunkt hver dag, kan hjelpe 
dere å nå målet.
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4 L i a h o n a

For ikke lenge siden fikk jeg anledning til å seile på 
et stort skip langs den fantastiske kysten av Alaska.  
Da kapteinen forberedte skipets overnatting i en 

avsidesliggende, uberørt bukt, vurderte han stedet og 
forholdene nøye, for eksempel tidevannet, havdybden og 
avstanden til farlige hindringer. Da han var tilfreds, kastet 
han anker slik at skipet ville være trygt og godt forankret 
og passasjerene kunne få anledning til å beundre Guds 
skaperverks storslåtte skjønnhet.

Mens jeg betraktet kysten, begynte jeg å innse at skipet 
drev nesten umerkelig med den minste vind og under-
strøm. Likevel holdt skipet seg innenfor en fast sirkel defi-
nert av lengden på ankerlinen og ankerets styrke.

Kapteinen hadde ikke latt skipets anker kun ligge, klart 
til å bli kastet bare om en storm nærmet seg. Nei, han 
hadde forankret skipet som et forebyggende tiltak, og 
beskyttet skipet mot å bevege seg inn i utrygge farvann 
eller sakte drive på grunn mens passasjerer og mannskap 
følte seg trygge.

Mens jeg overveide dette, slo det meg at hvis dette ikke 
var en mulighet til en lignelse, hadde jeg aldri sittet bak 
spakene i et fly.

Hvorfor trenger vi ankere?
Hensikten med et anker er å holde et skip trygt  

og sikkert på et ønsket sted, eller å kontrollere skipet  
i dårlig vær. Men for å oppnå disse viktige hensiktene,  
er det ikke nok bare å ha et anker. Ankeret må være 

solid, pålitelig og brukes riktig og på rett tid og sted.
Enkeltpersoner og familier trenger også ankere.
Motgang kan komme som en stor storm som blåser oss 

ut av kurs og truer med å slynge oss mot skjærene. Noen 
ganger er vi imidlertid også i fare når alt ser ut til å være 
trygt – når vinden er svak og vannet er stille. Faktisk kan  
vi være i den største faren når vi driver og bevegelsen er  
så liten at vi knapt legger merke til den.

Evangeliet er vårt anker
Ankere må være solide, sterke og godt vedlikeholdt for 

å være klare når de trengs. I tillegg må de være festet til en 
grunnvoll som kan tåle vekten av motsatte krefter.

Naturligvis er Jesu Kristi evangelium et slikt anker.  
Det ble utarbeidet av universets Skaper i en guddomme-
lig hensikt og utformet for å gi hans barn trygghet  
og veiledning.

Hva er da evangeliet, foruten Guds plan for å forløse 
sine barn og bringe dem tilbake til hans nærhet?

Når vi vet at det ligger i alles natur å drive, må vi  
sette våre ankere godt fast i det grunnfjell som er evan-
geliets sannhet. De må ikke senkes lett ned i stolthetens 
sand eller så vidt berøre overflaten av vår overbevisning.

Denne måneden vil vi få anledning til å høre fra Guds 
tjenere på en generalkonferanse i Kirken. Deres ord, sam-
men med Skriftene og Åndens tilskyndelser, danner et sik-
kert og solid grunnfjell for evige verdier og prinsipper som 
vi kan feste våre ankere i, slik at vi kan være standhaftige 

Av president  
Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det 
første presidentskap

ET GODT FESTET  

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

anker
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UNDERVIS FRA DETTE BUDSKAPET

Vurder å snakke om viktigheten av ankere i sammenheng med da 
Lehis familie seilte til det lovede land (se 1 Nephi 18). Du kan gjerne 

fremheve 1 Nephi 18:11-15, en tid da Nephi er bundet, Liahona slutter å 
virke og skipet blir drevet omkring av voldsomme stormer. Hvilke kon-
sekvenser får vi når vi ikke er godt forankret i evangeliet? Du kan også 
gjerne fremheve 1 Nephi 18:21-22 og drøfte hvordan vi kan finne trygg-
het ved å vende oss til Frelseren.

og sikre midt i livets kamper og 
prøvelser.

Oldtidsprofeten Helaman sa: 
“Det er på vår Forløsers klippe som 
er Kristus, Guds Sønn, at dere må 
bygge deres grunnvoll, så djeve-
len, når han sender ut sine mektige 
vinder, ja, sine piler i hvirvelvinden, 
ja, når all hans hagl og hans mektige 
storm slår mot dere, skal det ikke ha 
noen makt over dere til å trekke dere 
ned i elendighetens og den evige 
pines avgrunn fordi klippen dere er 
bygget på, er en sikker grunnvoll,  
og hvis menneskene bygger på 
denne grunnvoll, kan de ikke falle” 
(Helaman 5:12).

Verdien av godt sikrede ankere
Livet har det med å teste våre 

ankere og friste oss til å drive. Ikke 
desto mindre, hvis våre ankere er 
riktig plassert i vår Forløseres klippe, 
vil de holde – uavhengig av vindens 
og tidevannets styrke eller bølgenes 
høyde.

Et skip er naturligvis ikke laget 
for å holde seg i ro i en havn, men 

snarere for å heise anker og seile over 
livets hav. Men den lignelsen tar vi en 
annen gang.

I denne omgang finner jeg trøst  
i å vite at evangeliets anker og vår 
Forløseres klippe vil holde oss stø-
dige og sikre.

Et slikt anker vil hindre oss i å 
drive inn i fare og ulykke. Det vil 
gi oss en strålende anledning til å 
nyte den uforlignelige skjønnheten i 
livets stadig skiftende og storslagne 
landskap.

Livet er vakkert og verdt å leve. 

Vind, uvær og rådende strømmer 
kan friste oss til å drive inn i synlige 
eller usynlige farer, men evangeliets 
budskap og dets guddommelige  
kraft vil holde oss på rett kurs tilbake 
til vår himmelske Faders trygge havn.

La oss derfor ikke bare lytte til 
talene på generalkonferansen i april, 
men også anvende deres budskap 
som et godt sikret anker for vårt 
daglige liv.

Måtte Gud velsigne og veilede  
oss i denne viktige og avgjørende 
anstrengelsen! ◼
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Konferansen og meg
Av Sarah Deeks

Fest ditt anker

Hva vil holde deg forankret til evangeliet? Tegn en linje 
fra tauet i guttens hånd til de tingene som president 

Uchtdorf sa er trygge steder å feste ditt anker.

BARN

daglige rutine. Jeg liker også å studere 
konferansenummeret av Liahona.  
Jeg markerer og gjør notater i margen 
i mitt eget eksemplar. Når neste kon-
feranse kommer, er bladet mitt godt 
brukt. Familien min studerer noen 
ganger budskapene sammen  
på familiens hjemmeaften.

Å bevare ånden vi følte under 
konferansen og fortsette å lære av 
budskapene, krever arbeid, men det 
har vært til stor velsignelse for meg å 
gjøre dette. Jeg har fått så mye styrke 
og veiledning i vanskelige stunder ved å 
studere budskapene fra generalkonfe-
ransen, og jeg vet at disse budskapene 
er inspirert.
Artikkelforfatteren bor i Toronto, Canada.

Jeg pleide å synes at generalkonfe-
ranse-helgen var lang og kjedelig, 

men med tiden har jeg blitt glad i den 
og ser frem til den. Generalkonferanse-
helgen kan gi åndelig opplading, men 
det er lett å la disse følelsene falme når 
hverdagen kommer på mandag. Noen 
av de følgende forslagene har hjulpet 
meg å fortsette å få så mye som mulig 
ut av konferansen.

Jeg forbereder meg til konferansen 
ved å skrive ned spørsmål, og så tar 
jeg notater når spørsmålene mine blir 
besvart. Etterpå liker jeg å laste ned 
konferansetalene og musikken fra 
LDS.org og legge dem på en MP3- 
spiller, slik at jeg kan høre på en 
tale eller salme mens jeg følger min 

UNGDOM
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Jesu Kristi  
guddommelige 
misjon: Frelser  
og Forløser
Dette er en del av en serie Besøkende lærerinners 
budskap som beskriver aspekter ved Frelserens 
misjon.

Blant de mest betydningsfulle av 
Jesu Kristi beskrivende titler er “Forlø-
ser,” sa eldste D. Todd Christofferson 
i De tolv apostlers quorum. “Forløse 
betyr å innfri en forpliktelse eller en 
gjeld. Forløse kan også bety å redde 
eller sette fri som ved å betale løse-
penger… Hver av disse betydningene 
antyder ulike sider av den store for-
løsning som ble utført av Jesus Kristus 
ved hans forsoning, som ifølge ordbo-
ken innbefatter ‘å befri fra synden og 
dens straff, som ved et offer gjort for 
synderen’.” 1

Linda K. Burton, Hjelpeforeningens 
generalpresident, sa: “Vår himmelske 
Fader… sendte sin enbårne og full-
komne Sønn for å lide for våre synder, 
vår hjertesorg og alt som virker urett-
ferdig i vårt eget liv.

… En kvinne som hadde vært gjen-
nom mange år med prøvelser og sorg, 
sa gjennom tårer: ‘Jeg har innsett at 
jeg er som en gammel 20-dollarseddel 

– krøllet, opprevet, skitten, mishand-
let og stygg. Men… jeg er fremdeles 
verdt hele 20 dollar.’ Denne kvinnen 
vet at hun… var verdt nok for [Gud] til 
at han sendte sin Sønn for å sone for 
henne personlig. Hver søster i Kirken 
skulle vite det denne kvinnen vet.” 2

Fra Skriftene
2 Nephi 2:6; Helaman 5:11-12;  
Moses 1:39

NOTER
 1. D. Todd Christofferson, “Forløsning,”  

Liahona, mai 2013, 109.
 2. Linda K. Burton: “Er troen på Jesu Kristi  

forsoning skrevet i vårt hjerte?” Liahona, 
nov. 2012, 114.

Studer ydmykt dette stoffet og søk å få vite hva du skal dele. Hvordan vil det å forstå Frelserens  
liv og misjon styrke din tro på ham og velsigne dem du våker over som besøkende lærerinne?  
Du finner mer informasjon på reliefsociety.lds.org.

Fra vår historie
Det nye testamente innehol-

der beretninger om kvinner som 
utøvde tro på Jesus Kristus, lærte 
og etterlevde hans læresetninger 
og vitnet om hans tjenestegjer-
ning, mirakler og storhet.

Jesus sa til kvinnen ved 
brønnen:

“Den som drikker av det vann 
jeg vil gi ham, skal aldri i evig-
het tørste, men det vann jeg vil 
gi ham, blir i ham en kilde med 
vann som veller fram til evig liv.

Kvinnen sier til ham: Herre, 
gi meg dette vannet, så jeg kan 
slippe å tørste…

Jeg vet at Messias kommer - 
han som kalles Kristus. Når han 
kommer, skal han forkynne  
oss alt.

Jesus sier til henne: Jeg er det, 
jeg som taler med deg.”

Hun “lot da sin vannkrukke 
stå” og bar vitnesbyrd om ham  
i byen. (Se Johannes 4:6-30.)

Tro, familie, hjelp
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N Hva kan jeg gjøre?

2. Hvordan kan vi få del i velsignel-
sene ved vår Frelsers sonoffer  
i vårt liv?

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

1. Hvordan kan vi vise takknemlig-
het til Frelseren og Forløseren 
Jesus Kristus?
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Jeg ble født i Egypt på en tid da 
mitt folk, israelittene, var i trell-

dom. I frykt for det økende antall 
israelittiske slaver, beordret Farao at 
alle mannlige israelitter skulle drepes 
ved fødselen. For å beskytte meg, 
skjulte moren min meg i tre måneder 
etter at jeg ble født, før hun la meg 
i en kurv mellom Nilens siv. Faraos 
datter fant meg og oppdro meg som 
sin sønn.2

Da jeg ble voksen, forlot jeg Egypt 
og bodde i landet Midian. Der fant jeg 
velvilje hos Jetro, en hyrde og prest, 
og giftet meg med hans datter Sip-
pora. Av Jetro mottok jeg Det melkise-
dekske prestedømme.3

En dag mens jeg passet Jetros 
hjord, viste Herren seg for meg i en 
brennende busk og kalte meg til å 
utfri Israels barn fra slaveri.4

Jeg kom tilbake til Egypt og ba 
Farao frigi Herrens folk, men i stedet 
økte han deres byrder. Herren sendte 
en rekke landeplager over egypterne, 
men Farao forherdet sitt hjerte og 
nektet fortsatt å frigi israelittene. Den 
siste landeplagen var en ødeleggel-
sens engel som drepte den førstefødte 
sønn i hver familie i Egypt. Israelittene 
ble beskyttet mot ødeleggelsens engel 

ved å smøre blodet fra et lytefritt lam 
på dørkarmen og holde seg innen-
dørs. Gjennom meg innstiftet Herren 
påskehøytiden som en ordinans for 
å hjelpe israelittene å huske dette 
miraklet hvert år.5

Denne siste landeplagen  
fikk Farao til å gi etter 
og frigi israelittene. 
Men Farao forherdet 
senere sitt hjerte og  
sendte sine hærstyrker 
etter israelittene.  
Herren velsignet 
meg med 

MOSES

P R O F E T E R  I  D E T  G A M L E  T E S T A M E N T E

kraft til å dele Rødehavet, og vi flyk-
tet på tørr grunn mens havet slukte 
Faraos hær.6

Herren ledet oss gjennom ørke-
nen i en sky om dagen og en 

“Så stor var Moses at til og med Kristus er beskrevet som en profet lik den gamle lederen  
av Israels hærskarer.” 1 – Eldste Bruce R. McConkie (1915-85) i De tolv apostlers quorum

MOSES I SIVET © PROVIDENCE COLLECTION; MOSES SKILLER RØDEHAVET, 
AV ROBERT T. BARRETT; MOSES OG STEINTAVLENE, AV JERRY HARSTON; 
MOSES KALLER ARON TIL TJENESTE, AV HARRY ANDERSON; MOSES OG 
KOBBERSLANGEN, AV JUDITH A. MEHR
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FAKTA: MOSES

Moses’ skrifter: I tillegg til boken Moses i Den kostelige 
perle, skrev Moses de første fem bøkene i Bibelen:  

1 Mosebok, 2 Mosebok, 3 Mosebok, 4 Mosebok og 5 Mosebok.
Førjordisk rolle: Valgt til å presidere over  

en evangelieutdeling (se Abraham 3:22-23)
Roller i jordelivet: Ledet israelittene ut  

av Egypt, mottok loven på Sinai-fjellet (se  
2 Mosebok 12; 20)

Etterjordiske roller: Viste seg på forklarel-
sens berg, ga prestedømsnøkler til Peter, Jakob og 

Johannes (se Veiledning til Skriftene, “Forklarelse” 
scriptures.lds.org), viste seg i Kirtland tempel i Ohio, 

USA 3. april 1836, gjenga nøklene til Israels innsamling  
til Joseph Smith (se L&p 110:11)

ildstøtte om natten. Han livnærte oss 
med vann, manna og vaktler.7

Jeg gikk opp på Sinai-fjellet, der 
jeg var i 40 dager og mottok de ti 
bud fra Herren. Da jeg kom tilbake 
fra fjellet, hadde israelittene vendt 
seg bort fra Gud og laget seg en gull-
kalv for å tilbe den. De var ikke len-
ger verdig til å motta loven Gud ga 
meg, så jeg knuste tavlene den var 
skrevet på. Jeg gikk tilbake til fjel-
let, hvor Herren ga meg den lavere 

lov som er oppkalt etter meg 
– Moseloven.8

I ørkenen 
åpenbarte 

Herren for meg planene for å bygge 
et tabernakel, eller bærbart tempel. 
Vi bar tabernaklet med oss på våre 
reiser, slik at vi kunne tilbe i det. I 
tabernaklet mottok folket ordinanser, 
og jeg talte med Herren “ansikt til 
ansikt, som når en mann taler med 
sin neste”.9 Herren viste meg også 
hvordan vi skulle lage paktens ark, 
en hellig relikvie som sto i den hel-
ligste delen av tabernaklet, Det aller 
helligste.10

Da Herren sendte “serafslan-
ger” for å tukte israelittene, ble jeg 
befalt å lage en slange av kobber 
og løfte den høyt opp på en stang, 
slik at alle som ble bitt av slangene, 
kunne se på den og bli helbredet. 
Men på grunn av sin stolthet og 

fordi oppgaven var så enkel, var det 
mange som ikke ville se, og derfor 
omkom.11

Herren lot israelittene vandre i 
ørkenen i 40 år før de fikk slippe 
inn i det lovede land.12 Jeg kom ikke 
inn, men ble “tatt opp av Ånden” til 
Herren.13 ◼

NOTER
 1. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,  

2. utg. (1966), 515; se også 5 Mosebok 
18:15-19.

 2. Se 2 Mosebok 1; 2:1-10.
 3. Se 2 Mosebok 2:11-22; Lære og pakter 84:6.
 4. Se 2 Mosebok 3; 4:1-17.
 5. Se 2 Mosebok 5-12; Esekiel 45:21.
 6. Se 2 Mosebok 14.
 7. Se 2 Mosebok 13:21-22; 15:22-27; 16; 17:1-7.
 8. Se 2 Mosebok 24:18; 31:18; 32; 34.
 9. 2 Mosebok 33:11.
 10. Se 2 Mosebok 25-29; 40:21.
 11. Se 4 Mosebok 21:6-9; 1 Nephi 17:41;  

Alma 33:19-20.
 12. Se 4 Mosebok 14:33-34.
 13. Alma 45:19.
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3Du og din familie kan lære om hva Jesus gjorde mens han levde på jorden. Begynn på 
palmesøndag. Hver dag leser dere skriftstedet, gjør aktiviteten eller synger sangen 

(eller en annen sang om dette emnet). Klipp så ut og lim inn i en tom rute det bildet av 
Jesus som passer til historien fra Skriftene. Når alle rutene 
er fylt opp, vil påsken være her! ◼
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Av Neil K. Newell
Velferdstjeneste

I begynnelsen av den store depresjonen samarbeidet 
seks stavspresidenter fra Saltsjødalen om å håndtere 
de stadig mørkere skyer av fattigdom og sult som truet 

med å overmanne så mange medlemmer av Kirken.1 Selv 
om den økonomiske krisen rammet mennesker overalt, var 
det særlig ille i Utah.2

På den tiden hadde Kirkens ledere få ressurser til å 
hjelpe de trengende. De kunne naturligvis bruke faste-
offermidler, men det kroniske behovet overskygget alt de 
noensinne hadde opplevd. Under ledelse av Det preside-
rende biskopsråd hadde et arbeidskontor blitt opprettet på 
begynnelsen av 1900-tallet. Men det ikke var tilstrekkelig 
utrustet til å håndtere et slikt massivt behov.

Disse seks prestedømslederne visste at hvis medlem-
mene i deres staver skulle få hjelp, kunne de ikke vente. 
De måtte iverksette øyeblikkelige tiltak. De begynte med 
å sette folk i arbeid. De organiserte mennene og kjørte 
dem til åkrer der de kunne høste avlinger. I bytte for deres 
arbeid ga takknemlige bønder dem rundhåndet av sin 
mat. Overskuddet ble fraktet til et lagerhus og distribuert 
til andre som var sultne. Etter hvert som bidragene vokste, 
begynte de hellige å hermetisere mat for å lagre den. Dette 
var begynnelsen på vår tids velferdsprogram.

80 år senere ser Kirkens ledere i vår tid over hele ver-
den, ut over sine forsamlinger, og føler den samme beslut-
ningen om å strekke seg ut til de trengende.

På generalkonferansen i oktober 2011 sa president 
Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første president-
skap: “Altfor ofte ser vi behovene rundt oss, men håper 
at en eller annen langt borte på magisk vis vil dukke opp 
og dekke disse behovene. Kanskje venter vi på eksperter 
med spesialkunnskap som kan løse bestemte proble-
mer. Hvis vi gjør dette, nekter vi vår neste den tjeneste 
vi kunne ha utført, og vi nekter oss selv anledningen 
til å tjene. Selv om det ikke er noe galt med eksperter, 
må vi innse at det aldri vil bli nok av dem til å løse alle 
problemer. Isteden har Herren plassert sitt prestedømme 
og dets organisasjon midt iblant oss i enhver nasjon hvor 
Kirken er opprettet.” 3

Denne oppfordringen til lokale kirkeledere og med-
lemmer om å gjennomføre tiltak som er inspirert av Den 
hellige ånd, har fått mange over hele verden til, som 
president Uchtdorf sa, å “finne ut av det selv”.4 De har 
brettet opp ermene og bestemt seg for å “[komme] i hu, 
i alle ting, de fattige og trengende, de syke og lidende” 
(L&p 52:40).

VI ER  

Å oppsøke de fattige og hjelpe dem som lider,  
er uunnværlig for å være en Jesu Kristi disippel.

Herrens hender
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Ecuador
Da biskop Johnny Morante i Guayaquil, Ecuador så 

ut over menighetens medlemmer, ble han tung til sinns. 
Altfor mange av familiene kjempet for å få selv de aller 
enkleste livsnødvendigheter. Han ønsket å hjelpe dem, 
så han rådførte seg med menighetens ledere og la saken 
frem for Herren.

Siden jobbmuligheter i området var mangelvare, begynte 
han å jobbe med en gruppe på 11 søstre og oppmuntre 
dem til å undersøke muligheten for å starte egen virksom-
het. Disse søstrene la merke til at det var behov for rengjø-
ringsartikler av god kvalitet til lav pris, og de lurte på om 
de kunne produsere og selge dem i sitt lokalsamfunn. Men 
hvordan skulle de lære å lage disse artiklene?

På denne tiden ble biskop Morante oppmerksom på en 
arbeidsledig søster i menigheten som hadde jobbet som 
legemiddelkjemiker. Da de 11 søstrene spurte henne om 
hun ville hjelpe til, ble hun glad for å kunne lære dem å 
lage trygge rengjøringsartikler av god kvalitet.

De utarbeidet en forretningsplan, kartla områder i lokal-
samfunnet som hver søster skulle dekke, valgte de produk-
tene de skulle lage og designet emballasjen og etikettene.

I løpet av noen måneder hadde de bygget opp en kun-
debase og hadde nok inntekter til å avhjelpe sin fattigdom 
og bidra til å dekke sine familiers behov.

Da lederne av et lokalt legemiddelfirma fikk høre om 
denne bedriften, ble de fascinert av historien om den 
arbeidsledige legemiddelkjemikeren. Etter hvert intervjuet 
og ansatte de henne til å lede deres egen produksjon.

Russland
I Rechnoy menighet i Moskva, Russland skled Galina 

Goncharova, som var menighetens historiker, på isen og 
brakk begge armene. Hun ble sendt til sykehuset, hvor 
armene hennes ble gipset. Hun kunne ikke spise eller kle 
på seg. Hun kunne ikke gre håret eller ta telefonen.

Da de andre medlemmene av menigheten fikk høre 

om det som hadde skjedd, reagerte de umiddelbart. Pres-
tedømsbærere ga henne en velsignelse og samarbeidet 
med søstrene om å lage en tidsplan for å se til denne gode 
søsteren og dekke hennes behov.

Vladimir Nechiporov, menighetens misjonsleder, sa: 
“Vi husket en tale fra generalkonferansen om en statue av 

Da Galina Goncharova skled og brakk armene, fungerte  
hennes søstre i Hjelpeforeningen som hennes hender.

Kristus som manglet hender.5 Under statuen hadde noen 
satt en plakett hvor det sto: ‘Du er mine hender.’ I de ukene 
som denne gode søsteren var ufør, kjente medlemmene av 
Rechnoy menighet seg igjen i den historien. Vi ble boksta-
velig hendene hennes.”

Filippinene
Da den tropiske stormen Washi herjet Filippinene i 2011, 

veltet den inn over området med enorme vannmengder og 
kraftig vind. Rundt 41 000 boliger ble ramponert, og mer 
enn 1200 mennesker mistet livet.

Før oversvømmelsene hadde Max Saavedra, president 
for Cagayan de Oro Filippinene stav, følt seg tilskyndet til 
å opprette en stavens beredskapsgruppe. Han organiserte 
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komiteer for å utføre forskjellige oppgaver – alt fra søk og 
redning til førstehjelp og utdeling av mat, vann og klær.

Da flomvannet trakk seg tilbake til et trygt nivå, mobi-
liserte Kirkens ledere og medlemmer. De forsikret seg om 
hvert medlems sikkerhet og vurderte skadene. Ett medlem 
bidro med gummiflåter for å bringe strandede medlemmer 
i sikkerhet. Møtehusene ble åpnet for å gi ly til alle som 
trengte mat, klær, tepper og et midlertidig sted å bo. Rent 
vann var et kritisk behov, så president Saavedra kontaktet 
en lokal bedrift som hadde en brannbil, og de fraktet rent 
vann til evakueringssentrene i møtehusene. Medlemmer 
med yrkeserfaring fra helsevesenet hjalp dem som hadde 
blitt skadet.

Så snart Kirkens medlemmer var redegjort for, 
besøkte president Saavedra og hans gruppe andre 
evakueringssentre i byen og tilbød seg å hjelpe. De 
hadde med seg mat og andre forsyninger. Mange av 
medlemmene hjalp på uselvisk vis andre rett etter 
stormen, selv om de hadde mistet sitt eget hjem. Da 
regnet stoppet og bakken tørket, satte Hjelpende 
hender-frivillige fra tre staver i gang med å distribuere 
forsyninger og hjelpe til med oppryddingen.

Brasil
I byen Sete Lagoas, Brasil er det et krisesenter for kvin-

ner med nedsatt funksjonsevne hvis liv har blitt påvirket av 
narkotikamisbruk. Hver dag kjempet de for å overleve. De 
hadde en liten ovn som de brukte til å bake ca 30 brød om 
dagen. Selv om kvinnene hadde fått litt hjelp fra en lokal 
humanitærforening, hadde de så vidt nok til å livnære seg. 
Da Kirkens ledere fra Sete Lagoas Brasil stav fikk høre om 
disse kvinnenes behov, ønsket de å hjelpe.

De snakket med kvinnene om deres behov. Kvinnene 
sa at hvis de kunne bake mer brød, kunne de ikke bare 
livnære seg bedre, men kanskje de kunne selge noen brød 
og få litt sårt tiltrengt inntekt.

Kirkens ledere og medlemmer samarbeidet med det 

lokale militærpolitiet og en lokal skole om å bedre forhol-
dene for disse kvinnene. Ved hjelp av et humanitært bidrag 
fra Kirken og frivillige fra Kirken og lokalsamfunnet, kunne 
de bygge et nytt bakeri – et som gjorde det mulig for kvin-
nene å bake 300 brød hver dag.

Med inntektene de har mottatt, har kvinnene på bake-
riet vært i stand til å ansette sin første medarbeider – en av 
kvinnene ved krisesenteret.

Velferdsarbeidet
I likhet med de inspirerte lederne i Kirken for mange  

år siden som så det store behovet rundt seg og nektet å 
vende seg bort, gjør Kirkens ledere og medlemmer over 
hele verden i dag det samme i sine egne områder og på  
sin egen måte.

Da president Uchtdorf talte til Kirken om omsorg for 
andre, sa han: “Herrens måte er ikke å sitte ved siden av 
elven og vente til vannet har passert før vi går over. Det 
er å komme sammen, brette opp ermene, sette i gang og 
bygge en bro eller en båt for å krysse våre utfordringers 
vann.” 6

Å oppsøke de fattige og hjelpe dem som lider, er uunn-
værlig del av hva det vil si å være en Jesu Kristi disippel. 
Det er det arbeidet Jesus Kristus selv gjorde da han virket 
blant folket på sin tid. Dette arbeidet for å hjelpe på  
Herrens måte er ikke bare et punkt i katalogen over Kir-
kens programmer,” konkluderte president Uchtdorf. “Det 
kan ikke forsømmes eller feies til side. Det står sentralt  
i vår lære, det er kjernen i vår religion.” 7 ◼
NOTER
 1. Fire av disse stavspresidentene – Hugh B. Brown, Harold B. Lee, 

Henry D. Moyle og Marion G. Romney – ble senere kalt som apostler, 
og alle fire virket senere i Det første presidentskap. Harold B. Lee ble 
Kirkens 11. president.

 2. I 1930 hadde Utah den nest høyeste arbeidsledigheten i USA. Se 
Garth L. Mangum og Bruce D. Blumell, The Mormons’ War on Poverty: 
A History of LDS Welfare 1830-1990 (1993), 95.

 3. Dieter F. Uchtdorf, “Hjelp på Herrens måte,” Liahona, nov. 2011, 54.
 4. Dieter F. Uchtdorf, “Hjelp på Herrens måte,” 55.
 5. Se Dieter F. Uchtdorf, “Du er mine hender,” Liahona, mai 2010, 68.
 6. Dieter F. Uchtdorf, “Hjelp på Herrens måte,” 55.
 7. Dieter F. Uchtdorf, “Hjelp på Herrens måte,” 55-56.



Spesielle vitner bærer  
vitnesbyrd om den  

levende Kristus

Medlemmene av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum er 
profeter, seere og åpenbarere som står som “spesielle vitner om Kristi navn 
i hele verden” (L&p 107:23). Som sådan har de ansvar for å vitne om Jesu 

Kristi guddommelighet og hans misjon som verdens Frelser og Forløser.
I sitatene som følger, bærer disse utvalgte og bemyndigede menn sitt vitnesbyrd 

om Frelserens forsoning og oppstandelse, og at han lever.
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Jesus er vår 
Forløser
“Av hele mitt hjerte 
og hele min sjel 
oppløfter jeg min 
røst i vitnesbyrd 

som et spesielt vitne og erklærer 
at Gud virkelig lever. Jesus er hans 
Sønn, Faderens enbårne i kjødet. 
Han er vår Forløser, han er vår 
Mellommann hos Faderen. Han 
døde på korset for å sone for våre 
synder. Han ble oppstandelsens 
førstegrøde. Fordi han døde, skal 
alle leve igjen. ‘I glede synges disse 
ord: “Han lever, min Forløser stor!”’ 
[“Han lever, min Forløser stor,”  
Salmer, nr. 66].”
President Thomas S. Monson, “Han lever,  
min Forløser stor!” Ensign eller Liahona,  
mai 2007, 25.

Spesielle vitner bærer  
vitnesbyrd om den  

levende Kristus
Jeg er et vitne
“Jeg er et vitne om 
Herrens oppstan-
delse, like sikkert 
som om jeg hadde 
vært der den kvel-

den sammen med de to disiplene 
i huset i Emmaus. Jeg vet at han 
lever like sikkert som Joseph Smith 
gjorde, da han så Faderen og Søn-
nen i lyset av en strålende morgen  
i et skogholt i Palmyra…

… Dette vitner jeg om som et 
vitne om den oppstandne Frelser og 
vår Forløser.”
President Henry B. Eyring, førsterådgiver  
i Det første presidentskap, “Kom til meg,” 
Liahona, mai 2013, 25.

Forsoningen  
og frelse
“Gud Faderen er 
evangeliets opp-
havsmann, og det er 
en avgjørende del 

av hans frelses- eller forløsningsplan. 
Det kalles Jesu Kristi evangelium 
fordi det er Jesu Kristi forsoning 
som gjør forløsning og frelse mulig. 
Gjennom forsoningen blir alle menn, 
kvinner og barn betingelsesløst 
forløst fra fysisk død, og alle vil bli 
forløst fra sine egne synder på betin-
gelse av at de tar imot og adlyder 
Jesu Kristi evangelium…

Dette vitner jeg om av hele mitt 
hjerte og sinn.”
President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver  
i Det første presidentskap, “har vi ikke grunn  
til å fryde oss?” Liahona, nov. 2007, 19, 21.
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Jesus er Kristus
“Jeg vet at Gud er vår Fader. 
Han introduserte sin Sønn 
Jesus Kristus for Joseph 
Smith. Jeg erklærer at jeg 
vet at Jesus er Kristus. Jeg 
vet at han lever. Han ble 
født i tidens midte. Han 
forkynte sitt evangelium og 
ble prøvet. Han led og ble 
korsfestet og oppsto på den 
tredje dag. Han har, i likhet 
med sin Fader, et legeme  
av kjøtt og ben. Han gjen-
nomførte sin forsoning. Jeg 
bærer vitnesbyrd om Ham. 
Jeg er et vitne om Ham.”
President Boyd K. Packer, president 
for De tolv apostlers quorum, “De 
tolv,” Liahona, mai 2008, 87.

Løsepenger for den  
menneskelige familie
“[ Jesus Kristus] er det sen-
trale i Faderens evige plan, 
Frelseren som ble skaffet 
til veie som løsepenger 
for menneskeheten. Gud 
sendte sin elskede Sønn til 
å overvinne Adam og Evas 
fall. Han kom til jorden som 
vår Frelser og Forløser. Han 
overvant den hindring som 
fysisk død var for oss, ved 
å gi sitt liv. Da han døde på 
korset, ble hans ånd adskilt 
fra hans legeme. Den tredje 
dag ble hans ånd og hans 
legeme forenet igjen for 
evig, for aldri mer å bli 
adskilt.”
Eldste L. Tom Perry i De tolv 
apostlers quorum, “Frelsesplanen,” 
Liahona, nov. 2006, 71.

Den sentrale handling 
i hele menneskehetens 
historie
“[Frelserens] forsoning ble 
tilveiebragt i Getsemane, 
hvor han svettet store blod-
dråper (se Lukas 22:44), 
og på Golgata, hvor hans 
legeme ble løftet opp på et 
kors over ‘Hodeskalleste-
det’, som var et symbol på 
død (Markus 15:22; Matteus 
27:33; se også 3 Nephi 
27:14). Denne altomfat-
tende forsoning frigjorde 
menneskene fra dødens 
uendelighet (se 2 Nephi 
9:7). Frelserens forsoning 
tilveiebragte oppstandelsen 
og muliggjorde evig liv for 
alle. Hans forsoning ble 
den sentrale handling i hele 
menneskehetens historie.”
Eldste Russell M. Nelson i De tolv 
apostlers quorum, “Kunnskapen  
om at Frelseren lever gir oss fred  
og glede,” Liahona, des. 2011, 22.

Et offer for synd
“Jesus Kristus utholdt ufat-
telig lidelse for å ofre seg 
for alles synder. Dette var 
et offer av det ypperste av 
det gode – det lytefrie lam 
– for den største mengde 
ondskap – hele verdens 
synder…

Dette offer – Jesu Kristi 
forsoning – står sentralt  
i frelsesplanen…

Jeg vet at Jesus Kristus 
er Gud den evige Faders 
enbårne Sønn. Jeg vet at på 
grunn av hans sonoffer, har 
vi forsikringen om udøde-
lighet og muligheten til evig 
liv. Han er vår Herre, vår 
Frelser og vår Forløser.”
Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apost-
lers quorum, “Offer,” Liahona,  
mai 2012, 19, 22.
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Frelseren veileder  
sin Kirke i dag
“Jesu Kristi forsoning var 
en uunnværlig del av vår 
himmelske Faders plan for 
sin Sønns jordiske misjon 
og for vår frelse. Hvor 
takknemlige skulle vi ikke 
være for at vår himmelske 
Fader ikke grep inn, men i 
stedet la bånd på sitt farsin-
stinkt og lot være å redde 
sin elskede Sønn. På grunn 
av hans evige kjærlighet 
til deg og meg lot han 
Jesus fullføre sin forutor-
dinerte misjon til å bli vår 
Forløser…

Jesus Kristus, hele men-
neskehetens Frelser og 
Forløser, er ikke død. Han 
lever – Guds oppstandne 
Sønn lever – det er mitt 
vitnesbyrd, og han leder sin 
Kirke i dag.”
Eldste M. Russell Ballard i De tolv 
apostlers quorum, “Forsoningen og 
en sjels verdi,” Liahona, mai 2004, 
85, 86.

Vårt håp, vår Mellom-
mann, vår Forløser
“Vår sikkerhet hviler hos 
[vår himmelske Fader] og 
hans elskede Sønn, Jesus 
Kristus. Jeg vet at Frelse-
ren elsker dere. Han vil 
bekrefte deres anstren-
gelser for å styrke deres 
vitnesbyrd slik at det blir 
en altoppslukende kraft til 
det gode i deres liv, en kraft 
som vil holde dere oppe  
i hver vanskelig stund og  
gi dere fred og forsikring  
i disse usikre tider.

Som en av hans apostler 
med fullmakt til å vitne om 
ham, bærer jeg høytidelig 
vitnesbyrd om at jeg vet at 
Frelseren lever, at han er 
en oppstanden, herliggjort 
person med fullkommen 
kjærlighet. Han er vårt  
håp, vår Mellommann,  
vår Forløser.”
Eldste Richard G. Scott i De tolv 
apostlers quorum, “Kraften i et 
sterkt vitnesbyrd,” Liahona,  
jan. 2002, 103.

Å drikke den bitre kalk
“I Getsemane vek ikke vår 
Frelser og Forløser tilbake 
fra å drikke forsoningens 
bitre kalk [se L&p 19:16-19]. 
Og på korset led han igjen 
for å gjøre sin Faders vilje, 
og til slutt kunne han si: 
‘Det er fullbrakt’ [ Johannes 
19:30]. Han hadde holdt ut 
til enden. På grunn av Frel-
serens fullkomne lydighet 
i å stå sterkt, erklærte vår 
himmelske Fader: ‘Se, min 
elskede Sønn, i hvem jeg 
har velbehag, i hvem jeg 
har herliggjort mitt navn’ 
[3 Nephi 11:7]

… La oss forherlige 
Guds navn ved å stå sterkt 
sammen med vår Frelser 
Jesus Kristus. Jeg bærer mitt 
spesielle vitnesbyrd om  
at han lever.”
Eldste Robert D. Hales i De tolv 
apostlers quorum, “Stå sterkt  
på hellige steder,” Liahona,  
mai 2013, 51.

Guds eneste  
fullkomne barn
“Jeg vet at Gud til alle tider 
og på alle måter og i alle 
tilfeller er vår kjærlige, til-
givende Fader i himmelen. 
Jeg vet at Jesus var hans 
eneste fullkomne barn, 
hvis liv ble gitt kjærlig og 
villig av både Faderen og 
Sønnen for å forløse alle 
oss andre som ikke er full-
komne. Jeg vet at han sto 
opp fra denne død til liv 
igjen, og fordi han gjorde 
det, vil dere og jeg gjøre 
det samme.”
Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv 
apostlers quorum, “Herre, jeg tror,” 
Liahona, mai 2013, 95.
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Jeg vet at Frelseren  
lever
“Jeg bærer vitnesbyrd om 
og uttrykker min verdset-
telse av vår Herre Jesu Kristi 
altomfattende og evige 
offer. Jeg vet at Frelseren 
lever. Jeg har erfart både 
hans forløsende kraft og 
hans styrkende kraft, og jeg 
vitner om at disse krefter 
er virkelige og tilgjengelige 
for oss alle. Ja, ‘i Herrens 
styrke’ kan vi utrette og 
overvinne alle ting når vi 
strever og går fremover på 
jordelivets reise.”
Eldste David A. Bednar i De tolv 
apostlers quorum, “Forsoningen og 
reisen gjennom jordelivet,” Liahona, 
april 2012, 19.

Oppstandelsen og livet
“Fremfor alt forkynner vi 
vår Frelser og Forløser 
Jesus Kristus. Alt vi er – alt 
vi noensinne vil bli – er vi 
ham skyldig…

Hans ord gir gjenklang 
gjennom århundrene:

‘Jeg er oppstandelsen og 
livet. Den som tror på meg, 
skal leve om han enn dør.

Og hver den som lever 
og tror på meg, skal aldri 
i evighet dø’ ( Johannes 
11:25-26).

Brødre og søstre, han 
lever. Han er oppstanden. 
Han leder sitt hellige verk 
på jorden.”
Eldste Neil L. Andersen i De tolv 
apostlers quorum, “Kom til ham,” 
Liahona, mai 2009, 80.

Kristus fullførte  
sin misjon
“[Frelseren] påtok seg 
‘byrden av menneskehetens 
synder’ og ‘de redsler som 
Satan… kunne frembringe’ 
[ James E. Talmage, Jesus the 
Christ, 613]. I denne pro-
sessen utholdt han rettspa-
rodiene og de grusomme 
og tragiske hendelsene som 
førte til hans korsfestelse. 
Dette kulminerte til slutt i 
Kristi seierrike oppstandelse 
på påskesøndag. Kristus 
fullførte sin hellige misjon 
som Frelser og Forløser. 
Vi vil stå opp fra de døde 
og få ånd og legeme 
gjenforent…

Som apostel bærer jeg 
vitnesbyrd om at Jesus 
Kristus lever og er verdens 
Frelser og Forløser. Han 
har gitt oss veien til sann 
lykke.”
Eldste Quentin L. Cook i De tolv 
apostlers quorum, “Vi følger  
Jesus Kristus,” Liahona, mai 2010, 
83-84, 86.

Frelseren forløste oss
“Frelserens lidelse i Get-
semane og hans pine på 
korset forløser oss fra synd 
ved å oppfylle de krav 
som rettferdigheten har på 
oss. Han viser barmhjertig-
het og benåder dem som 
omvender seg. Forsoningen 
betaler også gjelden som 
rettferdigheten skylder oss, 
ved å helbrede og kom-
pensere oss for lidelse vi 
påføres uskyldig. ‘For se, 
han lider alle menneskers 
smerter, ja, hver levende 
skapnings smerter, både 
menns, kvinners og barns 
som tilhører Adams familie’ 
(2 Nephi 9:21; se også Alma 
7:11-12)…

… Den avgjørende 
forløsning finnes i Jesus 
Kristus og i ham alene. 
Jeg anerkjenner ydmykt 
og takknemlig ham som 
Forløseren.”
Eldste D. Todd Christofferson i De 
tolv apostlers quorum, “Forløsning,” 
Liahona, mai 2013, 110, 112.



SVAR PÅ SPØRSMÅL
Hvordan ser en oppstanden person ut?
“Når vi har gått gjennom dette livet, vil vi… 
få vårt legeme herliggjort, frigjort fra enhver 
sykdom og nød, og gjort meget vakkert. Det 
finnes ikke noe som er vakrere å se på, enn 
en oppstanden mann eller kvinne. Det finnes 
ikke noe finere som jeg kan forestille meg at 
en mann [eller kvinne] kan være i besittelse 

av, enn et oppstandent legeme. Det finnes 
ikke en eneste siste-dagers-hellig… som ikke 
har mulighet til å komme frem i den første 
oppstandelses morgen og bli herliggjort, 
opphøyet i Guds nærhet.”
President Lorenzo Snow (1814-1901), i Conference Report, 
okt. 1900, 4.
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For mange år siden, like før generalkonferansen, 
underviste president Thomas S. Monson en fan-
tastisk leksjon. Denne gangen var den til de for-

samlede generalautoritetene som hadde reist til Salt Lake 
City, mange fra steder i verden der de virket i forskjellige 
områdepresidentskap. Vi hadde kommet sammen for å bli 
undervist av Det første presidentskap og De tolv apostler.

Da tiden for møtet nærmet seg, syntes alle å være til-
stede med unntak av president Monson. Noen minutter før 
møtet skulle begynne, sluttet vi å snakke med hverandre 
og satt ærbødig og lyttet til preludiet, idet vi forventet at 
profeten ville komme når som helst.

Vi ventet tålmodig mens klokken ble ni og tiden fortsatte 
å gå. En eller annen gikk ut av sidedøren – åpenbart for å 
se om det var behov for hjelp. Da han kom tilbake, sa han: 
“President Monson vil slutte seg til dere innen kort tid.”

Ca 15 minutter senere kom president Monson inn i rom-
met. Av respekt reiste vi oss idet han kom inn. Vi var glade 
for å se ham, og glade for at han så ut til å være frisk. Det 
var ingen åpenbar grunn til at han var sent ute.

President Monson gikk rett til talerstolen og sa: “Brødre, 
beklager at jeg kommer sent, men min hustru trengte meg 
i dag.”

Jeg ble dypt imponert og ydmyk, og jeg kunne ikke 
slutte å tenke på hans ord.

Dette var et svært viktig møte. Hele Kirkens øverste 
ledelse var samlet, men president Monson satte et eksem-
pel for oss alle. Hans hustru trengte ham, og han tok seg 
den tid som trengtes for å ta seg av henne. Det var en 

Av eldste  
William R. Walker

i De sytti

Følg  
PROFETEN

Hvis vi følger president Monson og prø-
ver å bli mer lik ham, vil vi uunngåelig 
lykkes i å bli mer trofaste disipler av vår 
Herre Jesus Kristus.

fremragende preken. Jeg husker ikke noe annet som ble 
sagt den dagen, men jeg husker den prekenen: “Min hustru 
trengte meg.”

Følg profetens eksempel
Jeg vil gjerne foreslå fem måter å følge president  

Monsons eksempel på.
1. Vi kan være positive, og vi kan være lykkelige.
I Den kostelige perle beskriver profeten Joseph Smith 

sitt “muntre sinnelag” ( Joseph Smith – Historie 1:28).  
“Munter” beskriver også president Monson.

Ved en anledning sa president Monson: “Vi kan alle ha 
en positiv innstilling. Vi kan ikke styre vinden, men vi kan 
tilpasse seilene. Med andre ord, kan vi velge å være glade 
og positive uansett hva vi møter på vår vei.” 1

En dag ventet jeg utenfor Det første presidentskaps møte-
rom. Jeg hadde blitt invitert dit for å delta på et møte ved-
rørende tempelanliggender. Jeg satt stille utenfor rommet, 
alene. Jeg trodde at Det første presidentskap allerede satt i 
møte, og at jeg ville bli invitert inn om noen minutter.
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Mens jeg satt der, hørte jeg en som gikk gjennom gan-
gen og plystret. Jeg tenkte: “En eller annen forstår ikke rik-
tig etikette. Man går ikke rundt og plystrer utenfor kontoret 
til Kirkens president.”

Et øyeblikk senere kom plystreren rundt hjørnet – det 
var president Monson. Han var glad, og han var positiv. 
Han hilste hjertelig på meg og sa: “Jeg tror vi begynner 
møtet om et par minutter.”

Selv med vekten av hele Kirken på skuldrene, er han  
et eksempel på lykke og har alltid en positiv innstilling.  
Vi skulle være sånn.

2. Vi kan være snille og kjærlige mot barn.
Jesus talte ofte om barn. Hans profet, president  

Monson, taler også ofte om barn. Jeg har spesielt sett 
ved tempelinnvielser hvor glad han er i barn, og ved 
sitt eksempel lærer han oss hvordan vi skulle behandle 
dem. Ved hver tempelinnvielse fokuserer han på barna. 
Han elsker å involvere dem i hjørnestensseremonien, 
og han ber alltid noen av dem om å legge litt mørtel i 
hjørnestenen for å delta i den symbolske ferdigstillelsen 
av templet. Han gjør det morsomt for dem. Han gjør det 
minneverdig for dem. Han har alltid et stort smil til dem. 

Han oppmuntrer og roser dem. Det er herlig å se.
Hans varme hilsener omfatter tidvis high five-hilsener, 

vifting med ørene og oppmuntring til å reise på misjon og 
gifte seg i templet.

For noen år siden skulle president Monson innvie 
Oquirrh Mountain Utah tempel på fødselsdagen sin. Da 
han ankom templet og nærmet seg inngangsdøren, hadde 
en gruppe unge mennesker samlet seg. De visste åpen-
bart at det var president Monsons fødselsdag, ettersom de 
begynte å synge “Happy Birthday” for ham. Han stoppet 
og møtte dem med et stort smil om munnen. Han begynte 
til og med å fekte med armene, som om han ledet dem i 
sangen. På slutten la de til refrenget “og mange flere”. Han 
sa til meg: “Det er det jeg liker best.”

Kirkens barn og unge elsker ham, og de ikke er i tvil om 
at han elsker dem også!

3. Vi kan følge Åndens tilskyndelser.
President Monson uttrykte vakkert sin hengivenhet til 

Herren og sin villighet til å følge Åndens tilskyndelser med 
disse ordene: “Den beste opplevelsen jeg vet om i livet, er å 
føle en tilskyndelse og følge den, og senere finne ut at det 
var oppfyllelsen av en bønn eller et behov. Og jeg vil alltid 
at Herren skal vite at hvis han trenger å få utført et ærend, 
vil Tom Monson utføre det for ham.” 2

Det er et mønster som vi alle skulle ønske å følge.
4. Vi kan elske templet.
President Monson vil gå over i historien som en av de 

store tempelbyggere i Kirkens historie. Etter at han ble 
Kirkens president i februar 2008, har han fortsatt det store 
arbeidet med å bygge templer. På de seks årene som han 
har vært Kirkens profet, har president Monson bekjentgjort 
planer om å bygge 33 nye templer.

President Monson har sagt: “Måtte vi alle leve verdig, 
med skyldfrie hender og rene hjerter, slik at templet kan 
berøre vårt og vår families liv.” 3

Han har også gitt dette fantastiske løftet: “Når vi elsker 
templet, rører ved templet og går i templet, vil vårt liv gjen-
speile vår tro. Når vi kommer til disse hellige Guds hus, og 
når vi husker på de pakter vi inngår der, vil vi bli i stand til 

Ved hver tempelinnvielse fokuserer president Monson på 
barna. Han elsker å inkludere dem i hjørnestensseremonien.
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å utholde enhver prøvelse og overvinne enhver fristelse.” 4

La oss følge det mønsteret som profeten har gitt oss om 
å ha kjærlighet til templet.

5. Vi kan være vennlige, hensynsfulle og vise 
kjærlighet.

President Monson er et flott eksempel på å elske andre. 
Hele hans tjenestegjerning har vært fylt med hjemmebe-
søk, hender på andres hode for å gi velsignelser, uventede 
telefonsamtaler for å trøste og oppmuntre, brev for å gi 
ros og anerkjennelse, besøk til sykehus og barnehager og 
tid til å gå i begravelser og likskuer til tross for en svært 
travel timeplan.

Akkurat som Frelseren ville gjort, har Thomas Monson 
gått omkring og gjort vel (se Apostlenes gjerninger 10:38), 
og velsignet og elsket andre. Dette har vært drivkraften i 
hans liv.

Et bemerkelsesverdig eksempel på president Monsons 
vennlighet fant sted i 2012. Da det vakre Brigham City Utah 
tempel nærmet seg ferdigstillelse, møtte jeg Det første pre-
sidentskap for å diskutere planer for innvielsen. Ettersom 
Brigham City er bare en times reise nord for Salt Lake City, 
ville det ha vært veldig lett for president Monson å reise dit 
for innvielsen.

I stedet sa president Monson: “Brigham City er hjembyen 
til president Boyd K. Packer, denne store apostel som har 
sittet ved siden av meg i så mange år i De tolv. Jeg vil at 
han skal få æren og velsignelsen ved å innvie templet i sin 
hjemby. Jeg vil holde meg borte, og jeg skal gi president 
Packer i oppdrag å innvie Brigham City tempel. Jeg vil at 
det skal være hans dag.”

Det var en flott dag for president Packer og for søster 
Packer, som også vokste opp i Brigham City. Jeg ble veldig 
rørt av president Monsons vennlige og storsinnede gest til 
sin medapostel. Vi kan alle være sånn. Vi kan dele og være 
vennlige og tenke mer på menneskene rundt oss.

En profet som mønster
President Monson har lært oss hvordan vi skal leve 

vårt liv med sine fantastiske og inspirerende budskap på 

generalkonferansen. Han har lært oss hvordan vi kan være 
Jesu Kristi etterfølgere ved sitt bemerkelsesverdige og 
fantastiske personlige eksempel. Herren har virkelig gitt oss 
et mønster i alle ting, og et av mønstrene vi skulle prøve å 
følge, er vår kjære profet.

Jeg vitner om at det er en Gud i himmelen som kjenner 
oss og elsker oss. Han har gitt oss en profet – til å veilede 
oss, til å undervise oss og til å lede oss i disse siste dager. 
Jeg tror Herren forventer at vi skal elske profeten, opp-
holde ham og følge hans eksempel.

Jeg regner det som en stor velsignelse å leve på den 
tiden da Thomas S. Monson er Herrens profet. Hvis vi 
følger ham og prøver å bli mer lik ham, vil vi uunngåe-
lig lykkes i å bli mer trofaste disipler av vår Herre Jesus 
Kristus. ◼
Fra en Kirkens skoleverks andakt ved Brigham Young University – Idaho  
5. mai 2013. Du finner hele talen på lds.org/broadcasts.

NOTER
 1. “Messages of Inspiration from President Monson,” Church News, 2. 

sept. 2012, 2.
 2. I Herrens ærend (DVD, 2008).
 3. Thomas S. Monson, “Templets velsignelser,” Liahona, okt.  

2010, 19.
 4. Thomas S. Monson, Be Your Best Self (1979), 56; uthevelse tilføyd.

Akkurat som Frelseren ville gjort, har president Monson gått 
omkring og gjort vel og velsignet og elsket andre. Dette har 
vært drivkraften i hans liv.
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For Augusto A. Lim virket budskapet som ble presen-
tert av to unge misjonærer fra USA, som en bekref-
telse på prinsipper han allerede visste var sanne. 

Som ung advokat og kristen bemerket Augusto at læreset-
ninger som fortsatt åpenbaring, var “ting jeg trodde på selv 
da jeg gikk på videregående og på universitetet”.1

Etter flere måneder gikk Augusto med på å delta på 
søndagens møter, og tok utfordringen om å lese og be 
angående Mormons bok. “Jeg begynte å lese Mormons bok 
seriøst i samme ånd som Moroni rådet oss [til å ha]. Da jeg 
gjorde det med et ønske om å få vite om den var sann, fikk 
jeg et vitnesbyrd etter noen få linjer,” forteller han.2

I oktober 1964 ble Augusto Lim døpt og ble en pioner 
i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på Filippinene, 
og hans hustru og familie fulgte kort tid senere. I dag, etter 
flere tiår med trofast tjeneste i Kirken – blant annet da han 
ble kalt som generalautoritet i 1992, den første filippiner 
som fikk en slik stilling – gjenspeiler bror Lim troen og 
hengivenheten blant hundretusenvis av siste-dagers-hellige 
som bor i “Orientens perle”.

Et fruktbart land
Cirka 550 år før Jesu Kristi fødsel, lovet Herren profeten 

Nephi i Mormons bok: “Jeg husker dem som er på øyene i 

Filippinene:  

I løpet av 53 korte år har 
Kirken opplevd forbløf-
fende styrke og vekst på 
Filippinene, kjent som 
“Orientens perle”.
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havet,” og “frembringer mitt ord til menneskenes barn, ja,  
til alle jordens nasjoner” (2 Nephi 29:7). Mange som har  
lest disse ordene, tenker spesielt på én gruppe av “øyer  
i havet”: Filippinene.

Med en befolkning som nærmer seg 100 millioner, 
er Filippinene en stor øygruppe med ca 7100 øyer som 
ligger utenfor sydøst-kysten av Asia. Det er et vakkert  
tropisk land som er befolket av vennlige, livlige og 
ydmyke mennesker. Landet er imidlertid utsatt for jord-
skjelv, tyfoner, vulkanutbrudd, flodbølger og andre 
naturkatastrofer, og lider av en rekke sosioøkonomiske 
problemer. Utbredt fattigdom er en tilbakevendende 
utfordring, og filippinere har opplevd politisk ustabilitet 
og økonomiske kriser.

Men for dem som er kjent med Herrens veier, er Filip-
pinene grobunn for evangeliets frø. Sammen med tagalog 
og andre morsmål, er det mange filippinere som snakker 
engelsk, som også er et nasjonalt språk. På grunn av en 
lang periode med spansk styre, er mer enn 90 prosent av 
befolkningen kristne. En betydelig del av mindretallet er 
muslimer.

Det første forsøket på å innføre Kirken på Filippinene 
ble gjort i 1898 under den spansk-amerikanske krigen 
av Willard Ring og George Seaman, siste-dagers-hellige 

ÅNDELIG 
STYRKE PÅ 
ØYENE I 
HAVET
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militærpersonell fra Utah, som hadde blitt beskikket som 
misjonærer før avreise. Når muligheter oppsto, forkynte  
de evangeliet, men ingen dåp fulgte.

Under andre verdenskrig beveget flere siste-dagers- 
hellige seg over øyene sammen med fremrykkende allierte 
styrker. I 1944 og 1945 holdt militære grupper Kirkens 
møter på mange steder, og mange siste-dagers-hellige 
soldater og hjelpearbeidere ble værende på Filippinene 
da krigen tok slutt. Blant dem var Maxine Tate og den nye 
konvertitten Jerome Horowitz. Begge bidro til å presen-
tere evangeliet for Aniceta Fajardo. Mens han hjalp til med 
å gjenoppbygge Anicetas hus i et utbombet område av 
Manila, delte bror Horowitz sin nyfunne tro med Aniceta 
og hennes datter Ruth.

Aniceta fikk et vitnesbyrd og ønsket å bli døpt, men 
Kirken ga ikke tillatelse til dåp av filippinere på den tiden 
fordi Kirken ikke hadde noen permanente enheter på 
øyene. Eldste Harold B. Lee (1899-1973) i De tolv apostlers 
quorum ble klar over Anicetas ønske, og i egenskap av 
formann i komiteen for militærpersonell, godkjente eldste 
Lee Anicetas dåp. Første påskedag 1946 ble Aniceta Fajardo 
døpt av soldaten Loren Ferre, og er nå anerkjent som den 
første kjente filippiner som ble medlem av Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige.

Misjonærarbeidet iverksettes
Etter krigen ble kirkegrupper organisert på to ameri-

kanske militærbaser – Clark Air Base og Subic Bay Naval 
Base – mens Kirkens militærpersonell gledet seg til Kirken 
opprettet en mer formell tilstedeværelse på Filippinene. 
21. august 1955 innviet president Joseph Fielding Smith 
(1876-1972) Filippinene for evangeliets forkynnelse. 
Juridiske restriksjoner forsinket imidlertid misjonærenes 
ankomst til 1961.

I 1960 besøkte eldste Gordon B. Hinckley (1910-2008), 
som da var assistent for De tolv apostlers quorum, Filip-
pinene i flere dager: “Jeg ga uttrykk for at misjonsarbei-
det vil bli… like fruktbart som det har vært mange andre 
steder i verden.” 3 Året etter, etter mye forberedelse og 
papirarbeid av medlemmer som Maxine Tate Grimm og 
president Robert S. Taylor i Det fjerne Østen syd misjon 
så vel som venner utenfor Kirken, vendte eldste Hinckley 
tilbake til øyene for å gjeninnvie Filippinene for oppstart 
av misjonærarbeid.

I utkanten av Manila 28. april 1961, møtte eldste Hinckley 
en liten gruppe militærpersonell, amerikanske fastboende 
og et filippinsk medlem – David Lagman – og holdt en spe-
siell bønn om “at det må være mange tusen som vil motta 
dette budskapet og bli velsignet på grunn av det”.4 Disse 
ordene, uttalt av en sann Herrens tjener, ble snart profetiske.

De fire første misjonærene – Raymond L. Goodson, 
Harry J. Murray, Kent C. Lowe og Nester O. Ledesma – kom 
til Manila flere uker senere. “Filippinere hadde svært lett  
for å ta imot evangeliet,” sa eldste Lowe. “Når familiens 
overhode bestemte seg for å bli medlem av Kirken, gjorde  
i mange tilfeller hele familien det samme.” 5

Kirken vokser
Arbeidet gikk fremover i den grad at Filippinene misjon 

ble organisert i 1967. Ved utgangen av det året var det 3 193 
medlemmer i misjonen, og 631 av dem hadde omvendt seg 
til evangeliet det året. I 1973 hadde Kirken på Filippinene 
vokst til nesten 13 000 medlemmer. 20. mai 1973 ble Manila 

Ved å bygge på evangeliets prinsipper, oppnår unge 
voksne på Filippinene fremgang og blir solide ledere  
i Herrens kirke.
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Filippinene stav opprettet, med Augusto A. Lim som pre-
sident. I 1974 ble misjonen delt, slik at Filippinene Manila 
misjon og Filippinene Cebu City misjon ble opprettet.

I august 1975 kom president Spencer W. Kimball (1895-
1985) til Manila for å presidere over Filippinenes første 
områdekonferanse. August var en stormfull måned, noe 
som gjorde reisen vanskeligere for dem som kom fra andre 
steder enn Manila. En busslast med hellige fra Laoag City 
kom nesten ikke frem, men de hellige dyttet bussen ut 
av et gjørmehull og ba sjåføren om å ikke snu. En annen 
gruppe hellige trosset de stormfulle hav i tre dager fordi  

steder, sendte lederen en anmodning om å kjøpe 1,4 hektar 
i Quezon City. Tomten har utsikt over Marikina-dalen, og 
beliggenheten er relativt tilgjengelig for mange medlemmer 
av Kirken. Anmodningen ble godkjent, og eiendommen ble 
kjøpt i januar 1981. Gatenavnet ble endret til Temple Drive 
på anmodning fra Kirken.

Til spadestikkseremonien 25. august 1982 kom cirka 
2000 medlemmer av Kirken fra alle deler av øyene med 
båt, tog og buss, til tross for at en tyfon nærmet seg. Opp-
føringen av templet ble snart påbegynt, og det var klart til  
å innvies i august 1984.

Nesten 27 000 medlemmer og ikke-medlemmer fikk 
omvisning i templet før innvielsen. De kom til tross for to 
tyfoner som hadde herjet Filippinene noen dager før, med 
bare 48 timers mellomrom. Hellige fra avsidesliggende 
provinser kom slitne, men ved godt mot. I mange tilfeller 
hadde de blitt tvunget til å ta omveier til Manila fordi veier 
hadde blitt oversvømmet og broer skadet av elver som 
gikk over sine bredder.

Det vakre templet gjorde inntrykk på de besøkende, 
heriblant mange fremstående filippinere. Forfatteren Celso 
Carunungan omtalte det som “en følelse av hellighet, slik at 
når du kommer inn, vil du komme til å møte din Skaper”. 
Oberst Bienvenido Castillo, sjefskapellan for det filippinske 
politikorps, sa at templet er “et sted hvor man kan tenke 
på himmelske ting fordi man er i et slikt miljø”. To nonner 
følte at templet “virkelig er et Herrens hus”. Eva Estrada- 
Kalaw, et medlem av det filippinske parlamentet, sa til gui-
dene: “Jeg skulle ønske dere ville bygge flere templer her.” 6

TI
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1898: To siste-dagers-
hellige i militær-
tjeneste forkynner 
evangeliet på Filip-
pinene under den 
spansk-amerikanske 
krigen

1944-45: Flere 
siste-dagers-hellige 
i militærtjeneste 
forkynner under 
andre verdenskrig

1946: Aniceta Fajardo 
blir den første kjente 
filippiner som blir døpt 
og bekreftet som medlem 
av Kirken

1955: President 
Joseph Fielding 
Smith innvier 
Filippinene 
for evangeliets 
forkynnelse

alt som virkelig betyr noe, som en søster sa, er å se og høre 
en levende Guds profet.

President Kimball besøkte Filippinene igjen i 1980 for å 
presidere over en annen områdekonferanse, og han hadde 
også et kort møte med Filippinenes president Ferdinand 
Marcos. Dette møtet banet vei for at Kirken til slutt kunne 
åpne et misjonæropplæringssenter på Filippinene i 1983 
og innvie Manila Filippinene tempel året etter. I 1987 ble 
området Filippinene/Mikronesia opprettet med hovedkon-
tor i Manila.

Utdrag av Mormons bok ble oversatt til tagalog i 1987. 
Oversettelser av Mormons bok finnes nå på flere språk på 
Filippinene, herunder Cebuano.

Templets velsignelser
I desember 1980 sendte president Spencer W. Kimball 

daglig leder av Kirkens eiendomsavdeling til Manila for å 
finne en passende tomt til et tempel. Etter å ha vurdert flere FO
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President Hinckley, annenrådgiver i Det 
første presidentskap på den tiden, ledet sere-
monien for å legge ned hjørnestenen tirsdag 
25. september 1984. Ni innvielsessesjoner 
fulgte, avholdt i det celestiale rom. Rundt 
6500 hellige fra 16 staver og 22 distrikter i 
Stillehavsområdet deltok på de forskjellige 
sesjonene.

Så snart den siste innvielsessesjonen var 
avsluttet, ble Paulo V. Malit jr. og Edna A. 
Yasona det første paret som ble viet i Manila 

(se Matteus 13:45-46), bestemte dette paret 
seg for å selge huset for å betale for turen, 
slik at de og deres barn kunne bli beseg-
let som en evig familie. Da de hadde solgt 
sitt hjem og det meste av sine eiendeler, 
klarte de å skrape sammen nøyaktig det 
de trengte for å betale båtreisen til Manila 
for sin familie på ni. Leonides var bekym-
ret fordi de ikke ville ha noe hjem å vende 
tilbake til. Men Bernardo forsikret henne 
om at Herren ville sørge for dem. De ble 

Filippinene tempel, 27. september 1984. Dette 
templets første president, W. Garth Andrus, 
ledet vielsesseremonien.

Kirkens medlemmer kom i hopetall og 
stilte seg i kø for å motta sin begavelse, men 
tempelarbeiderne fikk førsteprioritet. Tempel-
arbeidet fortsatte gjennom natten til neste dag.

Medlemmene følte et sterkere ønske om 
å komme inn i templet. De som bodde langt 
fra Manila, måtte ofre mye for å reise den 
lange avstanden med båt eller buss. Men 
likevel kom de og tok med seg historier om 
tro og besluttsomhet.

For Bernardo og Leonides Obedoza fra 
General Santos, virket det umulig å dra til 
templet i fjerntliggende Manila. Men i likhet 
med kjøpmannen som gikk og solgte alt 
han hadde for å kjøpe en kostelig perle  

1975: Den 
første områ-
dekonferanse 
i Manila

1961: Filippinene åpnes 
offisielt for misjonærar-
beid. De fire første misjo-
nærene kommer

1967: Filippi-
nene misjon 
organisert

1974: Filippinene 
misjon delt for å 
opprette Filippi-
nene Manila og 
Filippinene Cebu 
City misjon

1973: Manila Filippinene 
stav opprettet

1983: 
Misjo-
næropplæ-
ringssenter 
åpnet i 
Manila

Et møte i Hjelpeforeningen om beredskap gir verdi-
full informasjon til søstre som bor i et land som er 
utsatt for naturkatastrofer.
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beseglet i templet som familie for tid og all evighet i 
1985. Det var verdt ethvert offer de hadde gjort, for i 
templet fant de makeløs glede – sin kostelige perle. Og 
slik Bernardo hadde sagt, sørget Herren for dem. Da de 
kom hjem fra Manila, ga snille bekjente dem steder å bo. 
Deres barn fullførte sin utdannelse, og familien kjøpte til 
slutt sitt eget hjem på et nytt sted.

18. april 2006 bekjentgjorde Det første presidentskap at 
Cebu City Filippinene tempel skulle oppføres. Da de hørte 
nyheten, var det mange av Kirkens medlemmer som felte 
gledestårer. “Vi er velsignet fordi Herren hadde valgt Cebu 

Kirkens totale 
medlemstall:  
675 166 *

Menigheter og 
grener: 1 134

Misjoner: 17

Templer: 2 
(et til under 
oppføring)

Slektshistoriske 
sentre: 167

Etter hvert som det 21. århundre ruller frem, vil Den 
gjenopprettede Kirke fortsette å vokse i størrelse og 
innflytelse når flere og flere filippinere mottar dens 
budskap og blir til velsignelse for dette utvalgte folk  
på øyene i havet. For eldste Teh og de filippinske  
hellige er de “store… Herrens løfter til dem som er  
på øyene i havet” (2 Nephi 10:21), nå i ferd med å  
bli oppfylt. ◼

NOTER
 1. Augusto A. Lim, i R. Lanier Britsch, “‘Trofaste, gode, dydige, sanne’: 

Pionerer på Filippinene,” Lys over Norge, feb. 1998, 40.
 2. Augusto Lim, i Gelene Tobias, “Augusto Lim: The Man of Many 

Firsts,” countrywebsites.lds.org/ph/index.php/dateline-philippines/
jubilee-2011.

 3. Se Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 213-15.

 4. Gordon B. Hinckley, “Commencement of Missionary Work in the  
Philippines,” Tambuli, april 1991, 18.

 5. Intervju med Kent Clyde Lowe av James Neil Clark, 3. september 2007.
 6. Francis M. Orquiola, “Temple Dedication Rewards Faith of Filipino 

Saints,” Ensign, nov. 1984, 107.
 7. Michael John U. Teh, “Scriptures and Spiritual Preparation” [Area  

Presidency Messages, mai 2011]; lds.org.ph/index.php/literature.

VEKST I ANTALL MEDLEMMER AV KIRKEN PÅ FILIPPINENE
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til tagalog

City som stedet for det neste templet,” sa Cesar Perez jr., 
leder for Cebu City Institutt.

Noen måneder etter innvielsen av Cebu City Filippinene 
tempel, hadde filippinske siste-dagers-hellige nok en gang 
grunn til å glede seg. 2. oktober 2010, under sin åpnings-
tale på generalkonferansen, bekjentgjorde president 
Thomas S. Monson at Urdaneta Filippinene tempel skulle 
oppføres i Pangasinan.

Det beste har ennå ikke hendt
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på Filippinene 

er relativt ung i forhold til dens tilstedeværelse i andre land, 
men dens fremtid i øynasjonen er strålende. Kirkens vekst 
har vært fantastisk, og det beste har ennå ikke hendt. Eldste 
Michael John U. Teh i De sytti, den andre filippiner som ble 
kalt som generalautoritet, sa: “Vi [filippinske siste-dagers-
hellige] må forberede oss åndelig mer enn noen gang før 
fordi arbeidet vil gå videre med eller uten vår hjelp.” 7

2010: Cebu City Filippinene 
tempel innviet

FO
TO

 A
V 

FIL
IP

PI
NE

NE
 O

PP
LÆ

RI
NG

SS
EN

TE
R 

FO
R 

M
IS

JO
NÆ

RE
R,

 K
O

PI
ER

IN
G

 IK
KE

 T
ILL

AT
T

* Pr. september 2013



32 L i a h o n a

Av LaRene Porter Gaunt
Kirkens tidsskrifter

Vi lever i en spennende tid. Jesu 
Kristi gjengitte evangelium 
kommer “ut av mulm” (L&p 

1:30). Som følge av dette, er det stadig 
flere av vår himmelske Faders barn som 
ikke deler vår tro, som hører om “mor-
monene”. Noen hører ting som høres 
underlig og forvirrende ut. Andre hører 
ting som føles kjent og betryggende. Per-
soner fra begge gruppene kan komme 
til oss og søke svar på sine spørsmål. 
Mange svar finnes i frelsesplanen, som 
også er kjent som “lykkens store plan” 
(Alma 42:8).

De vanligste spørsmålene er “Hvor 
kommer jeg fra?” “Hvorfor er jeg her?” og 
“Hvor går jeg hen etter dette liv?” Alle 

disse spørsmålene kan besvares ved 
hjelp av sannheter som finnes i 

frelsesplanen. Denne artikkelen 
presenterer noen av svarene 
Skriftene og vår profet, presi-
dent Thomas S. Monson, har 
gitt på disse spørsmålene.

Bruk  
FRELSESPLANEN  

til å svare på spørsmål
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Tro på Jesus Kristus
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Når vi eller andre 

har spørsmål om 

Jesu Kristi evan-

gelium, vet vi 

hvor vi kan  

finne svar?

Hvor kommer jeg fra?
Vi er evige personer. Vi bodde hos Gud før dette liv som hans ånde-

barn. “Apostelen Paulus [forkynte] at ‘vi er Guds avkom’ [Apostlenes 
gjerninger 17:29],” sa president Monson. “Ettersom vi vet at vårt fysiske 
legeme er våre jordiske foreldres avkom, må vi granske betydningen  
av Paulus uttalelse. Herren har erklært at ‘Ånden og legemet er men-
neskets sjel’ [L&p 88:15]. Dermed er det ånden som er Guds avkom. 
Forfatteren av Hebreerbrevet omtaler ham som ‘åndenes Far’  
[Hebreerne 12:9].” 1

Hvorfor er jeg her?
Om vårt liv på jorden sa president Monson: “Hvor takknemlige vi 

skulle være for at en klok Skaper dannet en jord og plasserte oss her med 
et glemselens slør over vår tidligere tilværelse, slik at vi kan oppleve en 
prøvetid, en mulighet til å vise oss verdige så vi kan kvalifisere for alt som 
Gud har forberedt for oss.

Et hovedformål med vår eksistens på jorden er åpenbart å få et 
legeme av kjøtt og ben. Vi har også fått handlefrihetens gave. På tusen-
vis av måter har vi anledning til å velge selv. Her lærer vi av erfaringens 
strenge tuktemester. Vi skjelner mellom godt og ondt. Vi skiller mel-
lom bittert og søtt. Vi oppdager at det er konsekvenser knyttet til våre 
handlinger.” 2

Hvor blir jeg av etter dette liv?
Døden kommer til alle medlemmer av den menneskelige familie. Men 

“når en mann dør, lever han da opp igjen?” ( Job 14:14). “Vi vet at døden 
ikke er slutten,” sa president Monson. “Denne sannhet har blitt fremsatt 
av levende profeter gjennom alle tidsaldre. Den finnes også i våre hellige 
skrifter. I Mormons bok leser vi konkrete og trøstende ord:

Dåp
Den hellige ånds gave

Hold 
ut til 
enden



‘Med hensyn til sjelens tilstand mellom døden og oppstandelsen, se, 
det er blitt kunngjort meg av en engel at alle menneskers ånder så snart 
de har forlatt dette dødelige legeme, ja, alle menneskers ånder, enten de 
er gode eller onde, blir tatt hjem til den Gud som ga dem liv.

Og da skal det skje at deres ånder som er rettferdige, blir ønsket vel-
kommen i en lykkens tilstand som kalles paradis, en hvilens tilstand, en 
fredens tilstand hvor de skal hvile fra alle sine vanskeligheter og fra all 
bekymring og sorg’ [Alma 40:11-12].” 3

Etter vår oppstandelse, går vi til det celestiale rike med herlighet 
som solens, det terrestriale rike med herlighet som månens, eller det 
telestiale rike med herlighet som stjernenes, eller inn i det ytterste 
mørke (se L&p 76).

Finnes det virkelig en Gud? Finnes Satan?
Vår himmelske Fader, Jesus Kristus og Satan var alle med i det store 

råd i himmelen som fant sted før vi ble født. Som en del av frelsespla-
nen ba vår himmelske Fader om en som kunne komme jorden og  
sone for våre synder. Han sa: “Hvem skal jeg sende? Og en [ Jesus  
Kristus] svarte lik Menneskesønnen: Her er jeg, send meg. Og en  
annen [Satan] svarte og sa: Her er jeg, send meg. Og Herren sa: Jeg  
vil sende den første.

Og den andre [Satan] ble vred og holdt ikke sin første prøvestand,  
og på den dag fulgte mange etter ham” (Abraham 3:27-28; se også  
L&p 29:36-37; Moses 4:1-4).

Har vi styrke til å motstå Satans fristelser?
Den tredjedel av åndene som valgte å følge Satan etter rådet i himme-

len, ble kastet ut sammen med ham. De og Satan er fortsatt ånder uten 
fysisk legeme. Profeten Joseph Smith sa: “Alle skapninger som har lege-
mer, har makt over dem som ikke har noe.” 4 Derfor kan Satan friste oss, 
men vi har styrke til å stå imot.

HVOR KAN JEG LÆRE MER 
OM FRELSESPLANEN?

1.  Frelsesplanen forklares 
best i Mormons bok, Lære 
og pakter og Den kostelige 
perle.

2.  De levende profe-
ters ord finnes på 
conference.lds.org. Du kan 
søke etter begreper som 
frelsesplan, lykkens plan, 
forsoning, opphøyelse, 
rettferdighet og barmhjer-
tighet, omvendelse  
og oppstandelse.

3.  Se “Leksjon 2: Frelsespla-
nen” i kapittel 3 i Forkynn 
mitt evangelium: En veiled-
ning i misjonærarbeidet.
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Hvorfor kan det noen ganger virke som om vår himmelske Fader 
ikke besvarer mine bønner?

“Bønn er den handling som bringer Faderens vilje og barnets vilje i 
harmoni med hverandre. Hensikten med bønn er ikke å forandre Guds 
vilje” (Veiledning til Skriftene, “Bønn”). Bønn er et verktøy som hjelper 
oss å avgjøre om vi vil bruke vår handlefrihet til å innrette vår vilje etter 
Guds vilje (se Abraham 3:25). Vår himmelske Fader besvarer alltid våre 
bønner, men disse svarene kan komme i form av ja, nei eller ikke ennå. 
Tidspunktet er viktig.

Hvorfor må jeg ha utfordringer når jeg prøver å leve et godt liv?
Utfordringer er en del av frelsesplanen. De gjør oss sterkere, foredler 

oss og renser oss når vi stoler på Jesus Kristus og hans evangelium. Vår 
himmelske Fader hjelper oss under våre utfordringer. Våre prøvelser vil 
“gi [oss] erfaring og være til [vårt] gode” (L&p 122:7).

Hvordan kan jeg vite hva som er rett og galt?
Alle Guds barn er født med Kristi lys, som hjelper oss å “skjelne  

godt fra ondt” (Moroni 7:16). I tillegg kan Den hellige ånd vitne for  
oss om sannheten i vårt sinn og hjerte med følelser som fred og varme 
(se L&p 8:2-3).

Kan jeg bli tilgitt selv om jeg har begått alvorlige synder?
Gud visste at vi alle ville synde mens vi lærte å velge mellom rett og 

galt.5 Alle synder er imidlertid forbundet med en straff. Rettferdigheten 
krever at straffen gjennomføres. I sin barmhjertighet lot vår himmelske 
Fader Jesus Kristus utføre forsoningen og oppfylle rettferdighetens krav 
for oss alle (se Alma 42). Med andre ord betalte Kristi lidelse i Getse-
mane og død på Golgata prisen for alle våre synder hvis vi søker tilgang 
til Kristi forsoning ved å omvende oss og motta evangeliets ordinanser. 
Våre synder vil bli tilgitt (se L&p 1:31-32). ◼
NOTER
 1. Thomas S. Monson, “Livets løp,” Liahona, mai 2012, 91; se også Abraham 3:22-26.
 2. Thomas S. Monson, “Livets løp,” 91-92; se også Alma 34:32-34.
 3. Thomas S. Monson, “Livets løp,” 93; se også Lære og pakter 76:59-111.
 4. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 208.
 5. Små barn kan ikke synde “før de begynner å bli ansvarlige” (se L&p 29:46-47).
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President Dieter F. Uchtdorf, annen-
rådgiver i Det første presidentskap, 

ga et budskap til søstrene under Hjel-
peforeningens fellesmøte i 2011 som 
gjorde inntrykk på meg og ga meg 
fred. Han talte om den lille blomsten 
forglemmegei og hvordan dens fem 
kronblad symboliserer fem ting vi 
alltid skulle huske.1

Etter møtet fortalte min datter 
Alyssa meg om venninnen Jessie, som 
har et lite cateringforetak. Jessie ble 
spurt av sine ledere i Hjelpeforenin-
gen på stavsplan om hun ville lage 
en dessert som skulle serveres etter 
Hjelpeforeningens fellesmøte. Jessie 
fortalte Alyssa at hun umiddelbart 

visste hva hun skulle lage – 250  
muffins. Alyssa meldte seg frivillig til  
å frakte muffinsene til stavssenteret.

Dagen for møtet kom, og da Alyssa 
kom for å hjelpe, fant hun Jessie 
nesten oppløst i tårer. Muffinsene var 
klare, men Jessie hadde sendt et bilde 
av dem til en slektning som sa de ikke 
var fine nok til å servere på møtet.

Jessie begynte å tvile på seg selv. 
Hun konkluderte med at Hjelpefore-
ningens ledere på stavsplan ville for-
vente noe mer forseggjort enn hennes 
enkle muffins. Hun forsøkte febrilsk å 
finne en måte å pynte muffinsene på, 
men det var ikke tid. Hun og Alyssa 
tok muffinsene som de var, men Jessie 

følte at hun hadde sviktet søstrene – 
helt til president Uchtdorf talte.

Da han talte om den lille forglem-
megeien, dukket et bilde av den lille 
blå blomsten opp på skjermen. Det 
var en enkel blomst, men svært vak-
ker med sine kronblader med sarte 
årer. President Uchtdorfs budskap 
rørte alles hjerte da han bønnfalt oss 
om ikke å bli så distrahert av de store, 
eksotiske blomstene rundt oss at vi 
glemmer de fem enkle, men viktige 
sannhetene han lærte oss.

Etter avslutningsbønnen gikk 
søstrene til fest- og aktivitetssalen. 
Da Alyssa og Jessie kom inn, sto alle 
rundt dessertbordet og spurte: “Hvor-
dan visste de det?”

Hver muffins var glasert med vanlig 
hvit glasur og dekorert med en enkel, 
vakker, delikat forglemmegei med fem 
kronblader. ◼
Gale Ashcroft, Arizona, USA

NOTE
 1. Se Dieter F. Uchtdorf, “Forglem meg ei,” 

Liahona, nov. 2011, 120.
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Muffinsene var klare, 
men Jessie hadde 

sendt et bilde av dem til 
en slektning som sa de ikke 
var fine nok til å servere på 
Hjelpeforeningsmøtet.



Kort tid etter at min mann og jeg 
hadde giftet oss, ble vi velsignet 

med en sønn. Da jeg så smilet hans 
og så ham inn i øynene, følte jeg at 
jeg sto i gjeld til vår himmelske Fader. 
Vår sønn virket perfekt for meg. Min 
mann og jeg takket Herren daglig for 
en så dyrebar gave.

19. februar 2009 pakket jeg og for-
beredte meg til å dra tilbake til skolen 
for mitt siste år med studier. Min mann 
og jeg visste ikke at dagen etter skulle 
vår kjære sønn få feber og forlate 
dette jordelivet.

Det var en vanskelig opplevelse for 
meg å takle. Menighetens medlemmer 
kom hjem til oss for å trøste oss med 
skriftsteder og salmer og for å be sam-
men med oss. Jeg satte pris på deres 
medfølende kondolanser, men sorgen 
over min sønn vedvarte. Hver gang 
jeg tenkte på ham, ble øynene mine 
fylt med tårer.

Fire dager etter hans død ble jeg 
inspirert til å studere Læresetninger 
fra Kirkens presidenter – Joseph Smith. 
Mens jeg holdt boken, åpnet den seg 
på kapitlet “Ord til håp og trøst når 
døden inntreffer”. Jeg begynte å lese 
og ble dypt rørt av de tragiske tapene 
Joseph og Emma hadde lidd da de 
begynte å få barn. Da jeg kom til et 
utdrag fra en tale profeten holdt i 
begravelsen til en to år gammel pike, 
føltes det som om kaldt vann ble helt 
over hodet mitt for å kjøle ned mine 
sorgtunge tanker.

Jeg ringte min mann. Sammen 
leste vi: “Jeg har… spurt meg selv 

LØFTET GA MEG HÅP
hva grunnen kan være til at barn, 
uskyldige barn, blir tatt bort fra oss. 
… Herren tar mange bort selv når de 
er spedbarn slik at de kan slippe… 
denne verdens sorger og ondskap, for 
de var altfor rene og skjønne til å leve 
her på jorden, og derfor har vi, hvis vi 
betrakter dette på riktig måte, grunn 
til å fryde oss og ikke til å sørge når 
de blir befridd fra det onde, for vi skal 
snart ha dem hos oss igjen.”

Profeten tilføyde: “Man kan spørre 
seg: ‘Vil mødre få ha sine barn i evig-
heten?’ Ja! Ja! Mødre, dere kommer til 
å ha deres barn, for de vil få evig liv. 
Deres gjeld er betalt.” 1

Siden vi leste disse vakre ordene, 
har familiens bønner vært fulle av 

takknemlighet for løftet om at på 
grunn av Jesu Kristi forsoning, vil vi få 
være sammen med sønnen vår igjen.

I dag har vi tre flotte barn, vår 
avdøde sønns søsken. Vi lærer dem det 
sanne og evige evangelium, som vil 
lede dem tilbake til deres himmelske 
Fader og deres Frelser Jesus Kristus.

Jeg vet at profeten Joseph Smiths 
budskap om livet etter døden er sant. 
Jeg vil alltid være takknemlig for 
håpet, freden, gleden og lykken det 
gir vår familie – på begge sider av 
sløret. ◼
Juliana Fayehun, Lagos, Nigeria

NOTE
 1. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Joseph Smith (2007), 176, 177.

Mens jeg holdt boken, åpnet 
den seg på kapitlet “Ord til 

håp og trøst når døden inntreffer”.
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Jeg hadde alltid tenkt på beredskap 
i forhold til å ta vare på min familie 

og meg selv. Jeg lærte imidlertid å se 
annerledes på forberedelse en søndag 
morgen i det sydlige Florida i 1992. 
Orkanen Andrew, en av de mest  
ødeleggende og kostbare orkaner  
som har rammet USA, avbrøt en  
vakker sommer i Miami, Florida.

Jeg bodde midlertidig alene i en 
strandleilighet for å delta på et tre 
måneders orienteringsprogram i 
forbindelse med jobben. Da orkan-
varselet kom og jeg fant ut at vi måtte 
evakuere leilighetskomplekset vårt, 
bestilte en medarbeider hotellrom len-
ger inn i landet for våre medarbeidere 
og meg. Jeg spikret igjen vinduene og 
lagret mine personlige eiendeler.

I påvente av en ukes besøk fra min 
hustru og mine barn, hadde jeg tidli-
gere kjøpt nok mat og vann for min 

JEG HADDE MYE Å BIDRA MED
familie på seks. Det var betryggende å 
vite at jeg hadde et trygt sted å dra og 
nok mat å ta med meg til flere uker.

Da jeg forberedte meg til å dra kl 
10.30, følte jeg godt – alt var i orden. 
Jeg knelte i bønn og takket vår him-
melske Fader for mine velsignelser 
og ba om hans hjelp under det kom-
mende uværet. Da jeg avsluttet bøn-
nen, tilskyndet Ånden meg til å si: 
“Hvis det er noen som trenger hjelp, 
vil du hjelpe meg å finne ham eller 
henne?”

Etter noen få minutter banket en 
enke i 80-årene på døren. “Beklager,” 
sa hun. “Feil rom. Jeg leter etter en 
venn.”

Hun virket utkjørt. Da jeg spurte 
om jeg kunne hjelpe, ble hun fortvi-
let og sa at hun ikke visste hva hun 
skulle gjøre eller hvor hun skulle gjøre 
av seg. Jeg spurte hvor hun bodde, og 

sammen gikk vi til leiligheten hennes, 
vurderte situasjonen og gikk gjennom 
alternativene hennes.

Jeg fortalte henne at min bedrift 
kanskje hadde plass på et av våre 
hotellrom, og jeg inviterte henne til å 
bli med vår gruppe. Hun sukket lettet. 
Vi skyndte oss å pakke og sikre leilig-
heten og eiendelene hennes, og jeg 
fikk en kollega til å kjøre bilen hennes 
til hotellet.

Idet jeg forberedte meg til å dra, 
ba to andre enker om hjelp. Jeg hjalp 
dem å roe seg ned slik at de kunne 
tenke klart og finne ut hvor de kunne 
finne tilflukt. Da jeg hentet bagasjen 
fra en av mine arbeidskolleger, ba en 
annen eldre enke om hjelp. Vi plas-
serte de skjøre gjenstandene hennes 
i trygge områder og hjalp henne å 
forberede seg til å dra.

I mellomtiden hadde andre medar-
beidere invitert to studenter som hadde 
bodd på en øy, til å bo sammen med 
vår gruppe på hotellet i innlandet. Den 
eneste maten de hadde, var en håndfull 
snacks og ca en liter mineralvann. Hel-
digvis hadde jeg mye å bidra med, ikke 
bare til dem, men til alle de andre også.

For en velsignelse det var å være 
forberedt og bli veiledet av Herren. 
Dette gjorde meg i stand til å være en 
beroligende innflytelse i en tid med 
mye engstelse, og å bruke nesten all 
min tid på å hjelpe andre uten tanke 
for meg selv. Jeg fikk større forstå-
else av de råd våre prestedømsledere 
hadde gitt oss om å være forberedt. ◼
Brent Fisher, California, USA

Da jeg spurte 
om jeg 

kunne hjelpe, ble 
kvinnen fortvilet 
og sa at hun ikke 
visste hva hun 
skulle gjøre eller 
hvor hun skulle 
gjøre av seg.



Rommet var mørkt da jeg lå våken 
og lyttet til min manns pust for å 

prøve å finne ut om han sov. Det var 
bare to dager siden vår 12 år gamle 
datter hadde gått bort på grunn av en 
plutselig traumatisk ulykke. Jeg lukket 
øynene igjen, men fikk ikke sove. Jeg 
lengtet så inderlig etter datteren min. 
All min kunnskap om frelsesplanen 
kunne ikke lette smerten av å savne 
henne.

Da det nærmet seg daggry, følte 
jeg en plutselig, intens lengsel. Solen 
ville snart stå opp, og i tankene så jeg 
himmelen badet i svakt rosa lys. Vår 
datter elsket rosa. En rosa soloppgang 
ville være akkurat det jeg trengte for å 
føle meg nær henne igjen.

“La oss gå og se soloppgangen,” 
hvisket jeg til min døsige mann.

Vi sto i oppkjørselen, vendt mot øst, 
og ventet… og ventet. Selv om himme-
len lyste, klarte ikke solen å presse seg 
gjennom de lavtliggende skyene.

Jeg lente hodet mot min manns 
skulder og sukket, idet jeg prøvde å 
late som om det ikke gjorde noe. Men 
jeg ønsket mer. Jeg trengte mer. Vår 
himmelske Fader kunne da ha oppfylt 
dette ønsket etter å ha tatt vår kjære 
jente hjem til seg.

Da min mann snudde seg for å gå 
inn, kikket han bak oss mot vest og 
sa: “Se!”

Jeg snudde meg. Bak oss var sky-
ene badet i et utsøkt rosenrødt, gyllent 
lys. Jeg gispet og fikk tårer i øynene. 
Det var vakrere enn jeg kunne ha fore-
stilt meg. Det føltes som en klem fra 

I PÅVENTE AV SOLOPPGANG
datteren vår. Jeg visste at vår himmel-
ske Fader var klar over mitt verkende 
hjerte og sendte et løfte om håp for 
fremtiden – en mild påminnelse om 
evige familier og alle de vakre øyeblik-
kene som ennå lå foran oss.

Jeg har ofte tenkt på det vakre øye-
blikket og det nye perspektivet det ga 
meg. Hvem ser etter en soloppgang i 
vest? Og likevel var det der mitt mira-
kel ventet. Hvor mange velsignelser 
og mirakler går jeg glipp av fordi de 
kommer fra uventet hold? Hvor mange 
ganger fokuserer jeg på min oppfat-
ning av hvordan det burde være, og 
går glipp av alt det herlige som finnes?

Vi hadde bedt ustanselig om et 
mirakel som ble nektet oss, men da 

jeg kikket rundt meg med mitt nye 
perspektiv, så jeg det mirakel at fire 
personer hadde fått et bedre liv fordi 
vår datter hadde donert sine organer, 
det mirakel som kjærlighet i familien 
og samhold i menigheten er, og det 
mirakel som tjeneste er. Jeg har følt 
dyp sorg, men jeg har også følt sterkt 
håp fylle min sjel for hver rosa solopp-
gang, hver rosenrøde solnedgang og 
hver rosa blomst jeg ser.

Når solen går opp nå, ser jeg mot 
øst, for så å snu meg og se mot vest. 
Jeg smiler ved tanken på at det alltid 
er mirakler og velsignelser å finne – 
og at solen alltid vil gå opp over våre 
sorger hvis vi lar den. ◼
Julia Wagner, Ohio, USA

Da min mann 
snudde seg for 

å gå inn, kikket han 
bak oss mot vest og 
sa: “Se!” Bak oss var 
skyene badet i et 
utsøkt rosaskjær.
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min ære
hva sømmelighet egentlig er. Tro mot 
pakten forklarer: “Sømmelighet er en 
ydmyk holdning og anstendig påkled-
ning, personlig pleie, språk og adferd. 
Når du er sømmelig, tiltrekker du deg 
ikke for mye oppmerksomhet. I stedet 
søker du å la ‘legemet være til ære for 
Gud’ (1 Korinterbrev 6:20).” 1

Når vi lærer å vise sømmelighet slik 
Frelseren gjorde, innbyr vi Ånden i 
vårt liv og oppfyller løftet om at “hvis 
deres øye er ene og alene vendt mot 
[Guds] ære, skal hele deres legeme 
fylles med lys” (L&p 88:67). Når du 
leser om hvordan andre unge voksne 
forstår sømmelighet, kan du overveie 
hvordan du kan styrke ditt eget ånde-
lige lys ved å gjøre justeringer for å 
forbedre ditt indre engasjement og 
ytre uttrykk for sømmelighet.

Vær sømmelig i språk og adferd
“Dine ord og handlinger kan ha 

stor innflytelse på deg selv og andre. 
Uttrykk deg med et rent, positivt og 
oppbyggende språk og med handlin-
ger som gjør menneskene rundt deg 
glade. Din innsats for å være sømme-
lig i ord og gjerninger fører til økt vei-
ledning og trøst fra Den hellige ånd.” 2

Dar’ja Sergeevna Shvydko fra 
Volograd, Russland forklarer at vi er 
sømmelige i vår tale når vi behandler 
andre med respekt og bruker “en mild 
stemme og et rolig uttrykk for våre 
tanker uten grove eller upassende 
ord”. Sømmelig språk er fritt for slad-
der, ukvemsord, latterliggjøring og 
sarkasme. Det nedvurderer aldri andre 
eller skryter av seg selv. Det viser gan-
ske enkelt godhet mot og anerkjenner 

Hvis deres øye ene 

Hvordan kan det  
å leve sømmelig  
i språk, adferd og 
utseende hjelpe  
oss å utstråle lys  
og ære Gud?

Av Katherine Nelson og Heidi McConkie

I det førjordiske råd i himmelen, da 
Jesus Kristus meldte seg frivillig til å 
være vår Frelser, sa han til Faderen: 

“Din vilje skje, og herligheten være 
din evindelig” (Moses 4:2).

Herren har alltid vært et eksempel 
på å ære Faderen. Under sitt virke på 
jorden søkte aldri Frelseren oppmerk-
somhet, men henviste sine tilhengere 
til Faderen og sa: “Den som tror på 
meg, tror ikke på meg, men på ham 
som har sendt meg” ( Johannes 12:44). 
I holdning, utseende, ord og gjerning 
lærte Frelseren oss om viktigheten av 
sømmelighet.

I sitt engasjement for å følge Frelse-
ren, reflekterer de unge voksne som 
er sitert i denne artikkelen, over sine 
indre og ytre uttrykk for sømmelighet 
og forteller hvordan deres ønske om å 
ære Gud har formet deres karakter og 
veiledet deres handlinger.

Ære Gud og utstråle lys
Det er lettere for oss å se hvordan 

sømmelighet ærer Gud når vi forstår 

og alene er vendt mot 
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guddommeligheten i alle vår himmel-
ske Faders barn.

Vår tale skulle også vise respekt 
for Guddommen: “Unngå det skitne 
språket og den skjødesløse bruken 
av Herrens navn som er så vanlig 
i verden i dag … Den slags språk 
og adferd… svekker [vår] evne 
til å motta Den hellige ånds stille 
tilskyndelser.” 3

hva du verdsetter,” sier Mike Olsen 
fra Utah. Folk legger merke til det 
når ord og handlinger ikke stemmer 
overens. Vårt språk som oppbygger 
andre og ærer Gud, skulle ledsages av 
tilsvarende handlinger. Ved tjeneste-
gjerninger og vennlighet viser vi at vårt 
engasjement for å bygge opp andre og 
ære Gud stikker dypere enn ord. Våre 
eksempler på disippelskap i ord og 
gjerning kan være en god innflytelse.

“Jeg setter virkelig pris på sømme-
lighet i oppførsel og tale,” sier Carrie 
Carlson fra Colorado, USA. “Det er 
noe så herlig ved en som er ydmyk og 
ikke gjør ting for å få oppmerksomhet. 
De som snakker sømmelig, blir mer 
effektive redskaper for Herren.”

Vær sømmelig i påkledning  
og fremtreden

“Sømmelighet [i påkledning] bidrar 
til å få frem det beste i oss ved å 
hjelpe oss å fokusere på det åndelige 
i stedet for det naturlige menneske,” 
sier Paul Cave fra Utah. Ved å kle seg 
sømmelig, oppfordrer vi andre til å 
bli kjent med oss og like oss for vår 
personlighet og karakter istedenfor 
hvordan vi ser ut.

Måten vi kler oss på signaliserer 
ikke bare til andre hvordan de skulle 
behandle oss, men det påvirker også 
hvordan vi ser og behandler oss selv. 
“Vi lærer av evangeliet at kroppen vår 
er en gave fra Gud,” sier Luis Da Cruz 
Junior fra Brasil. “Kroppen hjelper 
oss å utvikle oss og bli lik vår Fader. 

Av denne grunn er det viktig å kle 
seg sømmelig. Ved å gjøre det, viser 
vi Gud og andre at vi har respekt for 
denne gaven og for andre.” 4

Carrie forklarer: “Usømmelig 
påkledning fremstiller kroppen som 
et fysisk objekt som er løsrevet fra en 
ånd med personlighet og karakter. 
Å være sømmelig, selv om det noen 
ganger har kostet meg mer penger og 
definitivt mer tid, har hjulpet meg å 
lære at kroppen min er redskapet for 
en dyrebar ånd med guddommelig 
potensial og fremtid, født og oppdratt 
av himmelske foreldre. Den fortjener 
mye mer omsorg og respekt enn ver-
den ønsker å gi den.”

Tro mot pakten forklarer: “I tillegg 
til å unngå [usømmelige klær], skulle 
du unngå det ekstreme i påkledning, 
fremtoning og frisyre. Vær alltid vel-
stelt og ren i påkledning, personlig 
pleie og fremtreden, aldri slurvete 
eller upassende uformell.” 5 Ved måten 
vi kler oss og fremstiller oss selv, for-
midler vi vår respekt for Gud, for oss 
selv og for andre.

Bestem deg for å være konsekvent
Når vi prøver å følge evangeliets 

normer for sømmelighet, viser vi vårt 
engasjement ved å være konsekvente, 
å holde Herrens bud til enhver tid 
istedenfor når det er praktisk.

Ekte engasjement er alltid forank-
ret i evangeliets prinsipper. Anthony 
Roberts fra Utah forklarer: “Sømme-
lighet er en sinnstilstand, et ønske 

Akkurat som usømmelig tale som 
sladder og latterliggjøring, kan skade 
relasjoner, fremmer sømmelig tale en 
dypere forpliktelse overfor Gud, og 
som Kelly Prue fra Utah, USA forklarer, 
“øker vår evne til å utvikle positive rela-
sjoner med andre. Vår sømmelige tale 
hjelper oss å få frem det beste i andre.”

Sømmelighet i språk og sømme-
lighet i adferd går hånd i hånd. “Det 
er viktig å være sømmelig i språk og 
adferd fordi det viser hvem du er og 

“Sømmelighet er en 
ydmyk holdning og 
anstendig påkledning, 
personlig pleie, språk 
og adferd. Når du er 
sømmelig, tiltrekker 
du deg ikke for mye 
oppmerksomhet.”
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om daglig å leve i samsvar med en 
forståelse av evangeliet og frelsespla-
nen.” Når vi fordyper oss i evangeliet, 
kan vår omvendelse bli dypere og 
vårt ønske om å etterleve evangeliets 
prinsipper vokse.

Forstå din guddommelige natur
Hvis vi konsekvent lever sømmelig, 

hjelper det oss å forstå og verdsette 

opplevelse: “Før jeg fikk et vitnesbyrd 
om prinsippet sømmelighet, var jeg 
ulykkelig og åndelig utrygg. Å la ver-
den definere meg var deprimerende 
og åndelig ødeleggende fordi verdens 
fiksering på timelige, fysiske ting er 
grusom og nådeløs. Da jeg bestemte 
meg for ikke å lytte til verden og å la 
mitt forhold til Gud definere meg i 
stedet, ble livet lettere, friere og lyk-
keligere.” Når vi søker anerkjennelse 
fra vår himmelske Fader istedenfor 
fra verden, vil vi finne større glede i 
livet og større motivasjon til å være 
sømmelige.

Lev sømmelig
“Sømmelighet uttrykkes i alt vi gjør: 

vår tale, vårt ytre, vår oppførsel og 
til og med stedene vi besøker,” sier 
Galina Viktorovna Savchuk fra Novo-
sibirsk, Russland. Å leve sømmelig er 
nært knyttet til vårt engasjement for 
evangeliet og vårt forhold til Gud.

Sann sømmelighet er en kombi-
nasjon av både adferd og holdning. 
Hvis vi arbeider med å forbedre enten 
vår adferd eller vår tenkemåte, vil det 
hjelpe oss å forbedre det andre. Å 
være sømmelig i vår adferd og vårt 
utseende uten å utvikle en livslang 
forpliktelse, hindrer oss i å motta 
de fulle velsignelsene ved å leve 
sømmelig. Å tro at vi er sømmelige 
uten å følge opp med handlinger, er 
selvbedrag.6

I forbindelse med sømmelighet 
betyr det å si at våre øyne er ene og 

alene vendt mot Guds ære, at vi har 
en ytre og indre beslutning om å leve 
sømmelig. Akkurat som øyet må være 
vendt mot Gud, må vårt utseende og 
våre handlinger være i samsvar med 
prinsippene for sømmelighet. Men 
bare å vende øyet mot Gud, gjør det 
ikke ene og alene vendt mot hans 
ære. Det må være fokusert på ham. 
Likeledes må sømmelig påkledning  
og personlig pleie ledsages av et 
fokus på evige prinsipper.

Når vi vender våre øyne mot Gud, 
vil det være lettere for oss å fokusere 
på ham. Likeledes, når vi fokuserer på 
Gud, vil våre øyne naturlig trekkes i 
hans retning.

Når vi gjør vårt beste for å leve 
sømmelig, vil vi føle Åndens innfly-
telse øke i vårt liv. Eldste Robert D. 
Hales i De tolv apostlers quorum: 
“Sømmelighet er avgjørende for å 
være verdig Ånden. Å være sømme-
lig er å være ydmyk, og ved å være 
ydmyk innbyr vi Ånden til å være 
med oss.” 7 Når Ånden veileder våre 
tanker og handlinger, vil våre øyne 
bli ene og alene vendt mot Guds ære, 
og vi vil være fulle av lys. ◼
Katherine Nelson bor i Utah, USA. Heidi 
McConkie bor i Delaware, USA.
NOTER
 1. Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet 

(2004), 147.
 2. Tro mot pakten, 149.
 3. Tro mot pakten, 149.
 4. Se Tro mot pakten, 148.
 5. Tro mot pakten, 148.
 6. Se Lynn G. Robbins, “Hva slags menn  

og kvinner burde dere være?” Liahona,  
mai 2011, 103.

 7. Robert D. Hales, “Sømmelighet: Ærbødighet 
for Herren,” Liahona, aug. 2008, 18.

vår fødselsrett, og kunnskap om vår 
guddommelige natur kan inspirere 
oss til å være mer sømmelige. Raffa-
ella Ferrini fra Firenze, Italia forklarer: 
“Sømmelighet velsigner meg, fordi det 
hjelper meg å føle meg som en spesi-
ell datter av min himmelske Fader, og 
denne kunnskapen gjør i sin tur at jeg 
ønsker å være sømmelig.”

Hvis vi lar verden definere hvem 
vi er, kan det skade vårt selvbilde. 
Julianna Auna fra Utah beskriver sin 
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Av Melissa Zenteno

Noen kilometer utenfor kysten 
av Helsinki, Finland ligger 
kystfortet Sveaborg, som ble 

bygget i det 18. århundre som et for-
svar mot inntrengere. Dette festnings-
verket som strekker seg over seks 
øyer, symboliserer det finske folkets 
standhaftighet og besluttsomhet.

Men finske medlemmer besøker 
en annen bygning når de reiser til sin 
hovedstad. Helsinki Finland tempel er 
et fysisk symbol på deres omvendelse 
til evangeliet og den beskyttelse de får 
ved å etterleve evangeliet.

For Niilo Kervinen, en 24-åring fra 
Rovaniemi, Finland, er en 10-timers 
togtur til Helsinki en liten pris å betale 
for velsignelsen ved å kunne arbeide 
i templet.

Før innvielsen av Helsinki Finland 
tempel i oktober 2006, måtte Niilo 
og andre medlemmer av menigheten 
reise til Stockholm Sverige tempel 
eller til Danmark København tempel. 
“Turene tok som regel en uke i løpet 
av sommerferien,” forteller han. Å 

reise med buss og sove i telt på disse 
turene er noen av de beste minnene 
han har.

Likevel er det å ha et tempel i hans 
fedreland en fantastisk velsignelse. 
“Da de bekjentgjorde Helsinki tempel, 
ble jeg så glad,” sier Niilo. “Jeg husker 
innvielsesbønnen hver gang jeg kom-
mer dit.”

Denne kjærligheten til templet 
skiller Niilo ut fra vennene hans. 
“Finnene jobber hardt og liker å være 
aktive, men bruker ikke mye tid på 
åndelige ting,” forklarer han. Selv om 
Niilo sier han alltid har vært velsignet 
med gode venner, ble skillet mellom 
vennenes levemåte og det han lærte, 
klarere etter hvert som han ble eldre. 
Det var denne forskjellen som fikk 
Niilo til å søke sitt eget vitnesbyrd da 
han var 17 år. “Jeg måtte bestemme 
meg for hvor jeg ville stå og hvem jeg 
ville være,” sier han. “Med Herrens 
velsignelser og veiledning fra familie 
og gode venner, fikk jeg et sterkere 
vitnesbyrd om Kirken.”

Eldste David A. Bednar i De tolv 
apostlers quorum har sagt følgende 
om omvendelse til evangeliet: “Jeg 
lover at når vi oppnår kunnskap 
om sannheten og blir omvendt til 
Herren, vil vi stå fast og standhaftig 
og aldri falle fra.” 1 Selv om reiser 
til Helsinki krever tid og penger, er 
Niilo fast bestemt på å være en Kristi 
disippel. Og for Niilo er det slett ikke 
noe offer. ◼
NOTE
 1. David A. Bednar, “Omvendt til Herren,” 

Liahona, nov. 2012, 109.

P O R T R E T T E R  A V  U N G E  V O K S N E

Finland
Hvordan er det å  

være en trofast ung 
voksen i Finland?  

En ung mann  
forteller om sin  
kultur og sin tro.

Omvendelse til 

FO
TO

: K
UK

KA
 F

RI
ST

RÖ
M

evangeliet og offer i 



 A p r i l  2 0 1 4  45

UN
G

E VO
KSN

E 

FAKTA

Hovedstad: 
Helsinki

Språk: Finsk 
(Suomi)

NOEN  
TALL

5 250 000 innbyg-
gere (pr januar 
2012)

187 888 innsjøer
179 584 øyer
2,2 millioner 

badstuer

KIRKEN I 
FINLAND

4 715 siste- 
dagers-hellige

15 menigheter
15 grener
2 staver
1 misjon
1 tempel, innviet 

22. oktober 
2006

MER OM NIILO

Hva pleier finnene å spise?
Noen av mine favorittretter er lak-
sesuppe og reinkjøtt med potetmos. 
Vi spiser også mye rugbrød.

Hva gjør du på fritiden?
Jeg liker å stå på snowboard, se 
filmer eller bare nyte en spasertur. 
Jeg var på misjon i Japan, så jeg 
studerer japansk når jeg kan.

Hvordan er det med stevnemøter  
i Finland?
Vi har en sterk kultur for stevne-
møter. Folk pleier som regel først å 
be noen ut etter at de allerede har 
en betydelig interesse for dem. Her 
er ikke stevnemøter en måte å bli 
kjent med noen på. Det er trofaste 
unge voksne her, selv om det ikke 
er mange medlemmer. Iblant reiser 
unge voksne medlemmer lange 
avstander for å gå på stevnemøte 
med en person de har truffet på en 
dans for unge enslige voksne.
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Jeg tror det er noen sannheter som 
både kvinner og menn trenger å  
forstå om den avgjørende rolle kvinner 

har i å styrke og bygge opp Guds rike på 
jorden. Kvinner representerer Kirkens  
hjerte på så mange måter. Med Herrens 
hjelp vil jeg derfor gi en hyllest til Kirkens 
trofaste kvinner og unge kvinner. Dere 
kjære søstre, uansett hvor dere bor i verden, 
skal vite at Det første presidentskap og De 
tolv apostler er glad i dere og har stor tillit 
til dere.

La meg først minne om hva vi gjør her  
på jorden.

Vi er høyt avholdte åndebarn, sønner 
og døtre av vår himmelske Fader. Vi levde 
sammen med ham i vår førjordiske tilvæ-
relse. For å kunne “tilveiebringe mennesket 
udødelighet og evig liv” (Moses 1:39),  
utarbeidet vår himmelske Fader en plan  
for å hjelpe sine barn å nå sitt høyeste 
potensial. Vår Faders plan krevde at men-
neskene måtte falle og bli adskilt fra ham 
en periode ved å bli født på jorden, få et 
legeme og tre inn i en periode med testing 
og prøvelser. Hans plan sørget for  

en Frelser som skulle forløse menneskehe-
ten fra fallet. Vår Herre Jesu Kristi forsoning 
åpner veien, gjennom evangeliets ordinan-
ser og hellige pakter, til å vende tilbake  
til Guds nærhet. Fordi vi kom til å leve  
i jordiske omgivelser fylt med farer og 
distraksjoner, visste vår himmelske Fader 
og hans Sønn at vi ville trenge tilgang til en 
kraft som er større enn vår egen. De visste 
at vi ville trenge tilgang til deres kraft. Kristi 
lære og evangelium gir alle som vil ta imot 
det, kraft til å oppnå evig liv og kraft til å 
finne glede på reisen.

Det finnes dem som stiller spørsmål ved 
kvinners plass i Guds plan og i Kirken. 
Jeg har blitt intervjuet nok av nasjonale og 
internasjonale medier til å fortelle dere at de 
fleste journalister jeg har hatt å gjøre med, 
har hatt forutinntatte oppfatninger om dette 
emnet. I årenes løp har mange stilt spørsmål 
som antyder at kvinner er annenrangs med-
lemmer av Kirken. Ingenting kunne vært 
mer fjernt fra sannheten

La meg foreslå fem viktige poenger å 
grunne på med hensyn til dette viktige 
emnet.

Av eldste  
M. Russell Ballard
i De tolv apostlers 
quorum

MENN OG KVINNER I  

I vår himmelske Faders store prestedøms-utrustede plan har  
menn og kvinner forskjellige, men like høyt verdsatte roller.

HERRENS 
ARBEID
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1. Gud har en plan for å hjelpe oss å oppnå evig liv
Vår himmelske Fader skapte både kvinner og menn, 

som er hans åndedøtre og -sønner. Dette betyr at kjønn er 
evig. Han har en plan for å hjelpe alle som velger å følge 
ham og hans Sønn Jesus Kristus, å oppnå sine mål som 
arvinger til evig liv.

Hvis vår endelige opphøyelse er deres viktigste mål og 
hensikt, og hvis de er allvitende og fullkomne, som vi vet at 
de er, da forstår de best hvordan de kan forberede, under-
vise og lede oss slik at vi har størst sjanse til å kvalifisere 
oss til opphøyelse.

Nesten alle har familie eller venner som har rotet seg 
opp i forskjellige urovekkende samfunnsspørsmål. Å 
krangle om spørsmålene bringer vanligvis ingen løsning, 
og kan tvert imot skape strid. Det er enkelte spørsmål om 
Kirkens holdning til sensitive spørsmål som er vanskelige 

å svare tilfredsstillende på. Når vi spør Herren i bønn om 
hva vi skal mene og gjøre i slike situasjoner, kommer 
tilskyndelsen: “Tror du på Jesus Kristus, og følger du ham 
og Faderen?” Jeg tror nesten alle i Kirken på et eller annet 
tidspunkt vil lure på om de kan gjøre alt de blir bedt om 
å gjøre. Men hvis vi virkelig tror på Herren, kommer viss-
heten: “Jeg tror på Jesus Kristus, og jeg er villig til å gjøre 
alt han vil at jeg skal gjøre.” Så vi går videre. Hvor mek-
tige disse ordene er: “Jeg tror på Jesus Kristus”!

Vårt vitnesbyrd og vår fred i sinnet og vår trivsel begyn-
ner med villighet til å tro at vår Fader i himmelen faktisk 
vet best.

2. Kirken ledes ved hjelp av prestedømmets nøkler
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Herrens 

kirke, og hans kirke blir ledet ved prestedømsmyndighet 
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og prestedømmets nøkler. “Prestedømsnøkler er den 
myndighet Gud har gitt prestedømsledere til å lede, 
kontrollere og styre bruken av hans prestedømme på 
jorden.” 1

De som har prestedømsnøkler – enten det er en diakon 
som har nøkler for sitt quorum, eller en biskop som har 
nøkler for sin menighet, eller Kirkens president som inne-
har alle prestedømmets nøkler – gjør det bokstavelig talt 
mulig for alle som arbeider trofast under deres ledelse, å 
utøve prestedømsmyndighet og ha tilgang til prestedøm-
mets kraft.

Alle menn og alle kvinner virker under ledelse av dem 
som har nøkler. Det er slik Herren leder sin kirke.

La meg gjenta noe jeg uttalte på generalkonferansen 
i april 2013: “I vår himmelske Faders store prestedøms-
utrustede plan har menn det unike ansvar for å forvalte 
prestedømmet, men de er ikke prestedømmet. Menn og 
kvinner har ulike, men like verdsatte roller. Akkurat som 
en kvinne ikke kan unnfange et barn uten en mann, så 
kan ikke en mann fullt ut utøve prestedømmets kraft for  
å etablere en evig familie uten en kvinne … I et evig per-
spektiv er både formeringsevne og prestedømskraft delt 
av mann og hustru.” 2

Hvorfor blir menn ordinert til prestedømsembeder, 
og ikke kvinner? President Gordon B. Hinckley (1910-
2008) forklarte at det var Herren, ikke et menneske, “som 
bestemte at menn i hans kirke skulle ha prestedømmet,” 
og at det også var Herren som utrustet kvinner med 
“evner som utfyller denne store og vidunderlige organisa-
sjonen som er Kirken og Guds rike”… 3 Når alt kommer til 
alt, har ikke Herren åpenbart hvorfor han har organisert 
sin kirke slik han har.

La oss ikke glemme at omtrent halvparten av all 
undervisning som foregår i Kirken, gjøres av søstre.  
Mye av lederskapet er det våre søstre som står for.  
Mange tjenestemuligheter og aktiviteter planlegges  
og ledes av kvinner. Kvinners råd og annen deltagelse  
i menighets- og stavsråd og rådsforsamlinger ved  

Kirkens hovedkvarter gir nødvendig innsikt, visdom  
og balanse.

Det trengs både menn som respekterer kvinner og 
deres karakteristiske åndelige gaver, og kvinner som 
respekterer de prestedømsnøkler som innehas av menn, 
til å invitere himmelens fulle velsignelser i enhver 
anstrengelse i Kirkens regi.

3. Menn og kvinner er like viktige
Menn og kvinner er like i Guds og Kirkens øyne, 

men det betyr ikke at de er identiske. Menn og kvinners 
ansvar og guddommelige gaver er forskjellige i beskaf-
fenhet, men ikke i betydning eller innflytelse. Kirkens 
lære stiller kvinner og men likt, samtidig som den setter 
et skille mellom kvinner og menn. Gud ser ikke på noe 
kjønn som bedre eller viktigere enn det andre. President 
Hinckley har sagt til kvinner at “vår evige Fader… aldri 
har ment at dere skal være mindre enn kronen på hans 
skaperverk”.4

Menn og kvinner har forskjellige gaver, forskjellige 
sterke sider og forskjellige synspunkter og tilbøyeligheter. 
Det er en av de fundamentale grunnene til at vi trenger 
hverandre. Det trengs en mann og en kvinne for å skape 
en familie, og det trengs menn og kvinner til å utføre  
Herrens arbeid. En mann og hustru som samarbeider i  
rettferdighet, utfyller hverandre. La oss være forsiktige så  
vi ikke forsøker å tukle med vår himmelske Faders plan  
og hensikter i vårt liv.

4. Alle blir velsignet ved prestedømskraft
Når menn og kvinner drar til templet, blir begge begavet 

med den samme kraft, som er prestedømmets kraft. Selv 
om prestedømmets myndighet ledes ved prestedømsnøk-
ler, og prestedømmets nøkler bare innehas av verdige 
menn, er prestedømmets kraft og velsignelser tilgjengelig 
for alle Guds barn.

Vår Fader i himmelen er raus med sin kraft. Alle menn 
og alle kvinner har tilgang til denne kraft for å få hjelp 
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i sitt eget liv. Alle som har inngått hellige pakter med 
Herren og som overholder disse paktene, er berettiget til 
å motta personlig åpenbaring, bli velsignet ved englers 
betjening og ha samfunn med Gud, og motta fylden av 
evangeliet og til slutt å bli arvinger sammen med Jesus 
Kristus til alt vår Fader har.

5. Vi trenger å kjenne og bære vitnesbyrd om læren
Vi trenger at Kirkens kvinner kjenner Kristi lære, og 

bærer vitnesbyrd om gjenopprettelsen på alle måter de 
kan. Aldri har det vært en mer komplisert tid i jordens his-
torie. Satan og hans undersåtter har utviklet våpnene i sitt 
arsenal i årtusener, og de har erfaring med å ødelegge tro 
og tillit til Gud og vår Herre Jesus Kristus blant den menne-
skelige familie.

Alle – menn, kvinner, unge voksne, ungdom og gutter 
og jenter – har Herren og hans kirke å forsvare, beskytte 
og spre over hele jorden. Vi trenger mer av kvinners 
særegne, innflytelsesrike synspunkter og tro. Vi trenger 
at dere lærer læren og forstår hva vi tror på, slik at dere 
kan bære vitnesbyrd om sannheten i alle ting – enten 
disse vitnesbyrdene bæres rundt et bål på Unge kvinners 
leir, på et vitnesbyrdsmøte, i en blogg eller på Facebook. 
Bare dere kan vise verden hvordan Guds kvinner som 
har inngått pakter, ser ut og hva de tror.

Søstre, deres innflytelsessfære er unik – en som  
ikke kan kopieres av menn. Ingen kan forsvare vår  
Frelser med mer overbevisning eller kraft enn det dere, 
Guds døtre, kan – dere som har en slik indre styrke og 
overbevisning. Kraften i en omvendt kvinnes røst er 
grenseløs, og Kirken trenger deres røster nå mer enn 
noensinne.

Jeg gir dere mitt vitnesbyrd om at vi lever i en tid da 
vi må samarbeide. Vi må stå sammen – menn og kvinner, 
unge menn og unge kvinner, gutter og jenter. Vi må stå 
frem for vår himmelske Faders plan. Vi må forsvare ham. 
Han blir skjøvet til side. Vi kan ikke stå passivt og se på 
som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hel-
lige, og tillate at det fortsetter å skje uten å være modige 
nok til å la våre stemmer bli hørt.

Måtte Gud velsigne dere med mot til å studere og kjenne 
evangeliets enkle sannheter, og deretter dele dem med 
andre ved enhver anledning dere får. ◼
Fra en tale holdt under en andakt ved Brigham Young University 20. august 
2013. Du finner hele teksten på engelsk på speeches.byu.edu.

NOTER
 1. Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 2.1.1.
 2. M. Russell Ballard, “Dette er min gjerning og min herlighet,” Liahona, 

mai 2013, 19.
 3. Gordon B. Hinckley, “Kirkens kvinner,” Lys over Norge, jan. 1997, 69.
 4. Gordon B. Hinckley, “Stå sterke mot verdens falskhet,” Lys over Norge, 

jan. 1996, 100.
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Jonathan er en venn av meg som sluttet 
seg til Kirken for fire år siden. Han er 
den eneste i familien som er medlem 

av Kirken. Etter at han mottok Det aronske 
prestedømme, begynte han å tjene andre 
som aldri før. Jonathan visste at for å kunne 
tjene, hadde han mye å lære. Han ønsket 
også å være verdig og mer pålitelig, så han 
studerte evangeliet, ba og deltok på sine søn-
dagsmøter og i Seminar. Han arbeidet hardt 
for å holde budene og Kirkens normer. Han 
utførte flittig sine prestedømsplikter, blant 
annet som en flott hjemmelærer. Hans Plikt 
overfor Gud -bok hjalp ham å forstå disse 
pliktene og lære å oppfylle dem.

Jonathans trofaste prestedømstjeneste ga 
ham åndelig styrke. Den bidro til å beskytte 
ham mot onde innflytelser. Han vokste 
enormt ved å utføre tjeneste og forberede 
seg for fremtiden. I året som gikk, mottok 
han verdig Det melkisedekske prestedømme 
og tempelbegavelsen. Han er nå på misjon 
i Brasil.

Det aronske prestedømme kalles ofte “det 
forberedende prestedømme”. Gud ga deg 
Det aronske prestedømme fordi han har et 
arbeid til deg – nå og i fremtiden. Din tro-
faste tjeneste i Det aronske prestedømme 
forbereder deg for enda større muligheter til 
å yte tjeneste i årene som kommer. I likhet 

med Jonathan forbereder du deg til å “motta 
Det melkisedekske prestedømme og temp-
lets velsignelser, til å utføre en heltidsmisjon, 
til å bli en kjærlig ektemann og far, og til å 
fortsette i tjeneste for Herren hele [ditt] liv” 
(Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet 
[2004], 15-16).

Du kjenner kanskje ikke alle detaljene i de 
fantastiske mulighetene vår himmelske Fader 
har i vente for deg, men jeg er sikker på at 
du vil være forberedt på å møte dem hvis du 
husker å gjøre følgende som bærer av Det 
aronske prestedømme.

Følg Jesus Kristus
Som prestedømsbærer representerer 

du Jesus Kristus. Det betyr at du blir 
bedt om å følge ham og gjøre det han 
ville gjøre. Hva ville han gjøre? I enhver 
situasjon viet han sitt liv til å tjene og velsigne 
andre. Det samme skulle du. Gi av deg selv i 
tjeneste for andre – for så å vokse og utvikle 
deg slik at det er mer av deg selv å gi! Husk 
hvordan Jesus vokste i sin ungdom: Han 
“gikk frem i visdom og alder og i velvilje hos 
Gud og mennesker” (Lukas 2:52).

En del av det å følge Frelseren er å bli klok 
og fysisk sunn i din ungdom. Dette krever 
at du jobber hardt og alltid gjør ditt beste 
(se L&p 4:2). Du vinner tillit hos Gud når du 

FORBERED DEG TIL Å TJENE,  

David L. Beck
Unge menns 
generalpresident

Gud ga deg Det aronske prestedømme fordi han har et arbeid til deg – nå og i fremtiden.

TJEN FOR Å FORBEREDE DEG

ILL
US

TR
AS

JO
NE

R:
 T

AI
A 

M
O

RL
EY



 A p r i l  2 0 1 4  51

UN
G

D
O

MBÆRERE AV DET ARONSKE 
PRESTEDØMME:

HVORDAN KAN JEG  
FORBEREDE MEG TIL Å:

Motta Det melkisedek-
ske prestedømme

Følg Jesus Kristus ved

Stå alltid til tjeneste ved å

Forrett i prestedømsordinanser 
som å

• å søke Guds vilje

• lydighet

• daglig bønn og skriftstudium

• døpe andre

• velsigne nadverden

• utføre tjeneste for de trengende

• redde mindre aktive medlemmer

•  styrke familie og 
quorumsmedlemmer

Reise på misjon

Bli ektemann og far

Motta templets
velsignelser
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nærmer deg ham ved daglig bønn, skriftstu-
dium, lydighet og tjeneste. Du vinner tillit hos 
andre når du er vennlig og lojal mot din fami-
lie, og er en Kristus-lignende venn for alle.

Husk at Jesus alltid gjorde Faderens vilje. 
Du følger Kristus når du søker Guds vilje 
i løpet av dagen som en rettesnor for din 
tjeneste, og handler på de åndelige tilskyn-
delsene du mottar.

Utfør prestedømsordinanser
Prestedømsordinanser er nødvendig for 

alle Guds barn, og velsigner både hans søn-
ner og døtre like mye. Fra det øyeblikk du 
blir diakon, hjelper du til med å utføre en 
prestedømsordinans ved å dele ut nadverden. 
Du vil fortsette å utføre prestedømsordinan-
ser i Det aronske prestedømme senere, når 
du forbereder og velsigner nadverden, utfører 
dåp, og deltar i ordinasjon av andre bærere 
av Det aronske prestedømme.

For å delta i hellige ordinanser, må du 
være ren. Din moralske renhet kan legge stor 
åndelig kraft til ordinansene du utfører. Gjør 
ditt beste for å være verdig på alle måter til 
å bære de hellige kar i Herrens nadverd (se 
L&p 38:42). Hvis du gjør det, kan du stå foran 
menigheten eller grenen som en sann repre-
sentant for Jesus Kristus. De vil bli velsignet 
ved din beslutning om å holde de pakter du 
hjelper dem å fornye.

Stå alltid til tjeneste
Som bærer av Det aronske preste-

dømme står du til tjeneste. Søk til enhver 

tid muligheter til å stå til tjeneste for familie, 
venner, quorumsmedlemmer og andre. Alt du 
gjør i prestedømmet, hjelper deg å bistå andre 
både fysisk og åndelig. Når du for eksempel 
hjelper biskopen eller grenspresidenten ved  
å utføre tjeneste for en familie du er hjem-
melærer for, lærer du å se og ivareta andres 
behov. Du vil også hjelpe andre når du strek-
ker deg ut for å styrke dine quorumsmedlem-
mer og redde de mindre aktive, samler inn 
fasteoffer for å hjelpe de fattige og trengende, 
utfører fysisk arbeid for syke og uføre, under-
viser og vitner om Kristus og hans evange-
lium, og letter de motløses byrder.

Du hjelper når du underviser leksjoner på 
dine quorumsmøter og på familiens hjem-
meaften. Du hjelper når du innbyr alle til å 
komme til Kristus (se L&p 50:29) – hjemme,  
i ditt quorum, på skolen, sammen med hel-
tidsmisjonærene og hvor du enn er.

Din fremtid
Snakk med dine foreldre eller rådgivere 

om hva som vil kreves av deg i dine fremti-
dige oppgaver som bærer av Det melkisedek-
ske prestedømme, misjonær, ektemann og 
far. Skriv i det tomme feltet noen av de store 
ansvarsoppgavene og hvordan du kan for-
berede deg til dem i dag når du virker i Det 
aronske prestedømme. Det kan virke over-
veldende nå, men husk at den beste måten  
å forberede deg på, rett og slett er å gjøre det 
vår himmelske Fader har bedt deg om å gjøre 
i dag. Måtte du finne lykke når du tjener nå, 
og forbereder deg for en strålende fremtid. ◼

Du følger Kristus når du  
søker Guds vilje i løpet av dagen 

for å veilede din tjeneste,  
og handler på de åndelige 

tilskyndelsene du mottar.
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“Prestedømmet er Guds 
kraft og myndighet gitt  
til frelse og velsignelse for 
alle – menn, kvinner og 
barn…

Det er spesielle velsig-
nelser fra Gud til enhver 

verdig person som blir døpt, mottar Den hel-
lige ånd og regelmessig tar del i nadverden. 
Templet bringer mer lys og styrke, sammen 
med løftet om evig liv [se L&p 138:37, 51].
Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers  
quorum, “Kraft i prestedømmet,” Liahona,  
nov. 2013, 92.

Kirkens ledere har lært oss at prestedømsordinanser og pakter  
er tilgjengelig for alle Guds barn - kvinner og menn.
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“Det er avgjørende 
for oss å forstå at vår 
himmelske Fader har 
gjort det mulig for alle 
sine sønner og døtre å 
få tilgang til prestedøm-
mets velsignelser og bli 

styrket av dets kraft. Sentralt i Guds plan for 
hans åndebarn står hans egen erklæring: 
‘Dette er min gjerning og min herlighet – å 
tilveiebringe mennesket udødelighet og evig 
liv’ (Moses 1:39).”
Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers  
quorum, “ ‘Dette er min gjerning og min  
herlighet,’ ” Liahona, mai 2013, 19.

“Prestedømmets 
ordinanser og pakter 
gir tilgang til fylden av 
de velsignelser som er 
lovet oss av Gud, noe 
som gjøres mulig ved 
Frelserens forsoning. De 

utruster Guds sønner og døtre med kraft, 
Guds kraft, og gir oss muligheten til å motta 
evig liv – å vende tilbake til Guds nærhet og 
leve sammen med ham i hans evige familie.”
Carole M. Stephens, førsterådgiver i Hjelpefor-
eningens generalpresidentskap, “Vet vi hva vi 
har?” Liahona, nov. 2013, 12.

KRAFT TIL Å VELSIGNE  

ALLE MENNESKER
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Hvordan kan du som ung mann eller 
ung kvinne, uavhengig av famili-
ens omstendigheter, benytte deg av 

kraften i de prestedømspakter du inngikk 
ved dåpen til å styrke hjem og familie? Når 
vi forstår vår families rolle og betydning 
i Herrens plan, kan det inspirere oss til å 
overholde de løfter vi har gitt ved å sørge 
for at vår beste og mest entusiastiske tje-
neste blir utført i vårt eget hjem. La oss se 
på hvordan vi kan benytte oss av kraften i 
våre pakter for å styrke og tjene dem som 
betyr mest for oss.

Hvordan ville du ha reagert?
Det er mandag kveld, og du har massevis 

av lekser. Du hører at din far ber familien 
samles til familiens hjemmeaften. Hva  
gjør du?

Alternativ A: Du svarer: “Pappa, jeg har 
ikke tid til det i kveld! Jeg må gjøre lekser!”

Alternativ B: Du hjelper raskt til med å 
samle dine søsken, og deltar med glede i 
bønnene, musikken og budskapet.

Når det er prestedømsledelse i hjemmet
Å støtte foreldrene dine ved frivillig å 

delta på familiens hjemmeaften, familie-
bønn og familiens skriftstudium, er noen 
måter å styrke prestedømsledelse i ditt  
hjem på. Det finnes mange andre måter,  
for eksempel:

•  Be for dine foreldre. (De ber ganske 
sikkert for deg hver dag.)

•  Støtt dine foreldre i deres kall i Kirken, 
og tilby deg å hjelpe til i huset, spe-
sielt når de er opptatt med spesielle 
oppgaver.

•  Hjelp dine foreldre å ta imot hjemmelæ-
rerne når de kommer, og lytt så høflig til 
deres budskap. ILL
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Når du holder 
dine pakter, mot-
tar du prestedøm-
mets kraft til å 
velsigne ditt hjem 
og din familie.

Av Bonnie L. Oscarson
Unge kvinners 
generalpresident

BRING  
 PRESTEDØMMETS  

  VELSIGNELSER  
INN I DITT HJEM



•  Hvis det er et tempel i ditt område,  
kan du tilby deg å være barnevakt  
for yngre søsken, slik at dine  
foreldre kan dra til templet og delta  
i prestedømsordinanser.

Husk at det ikke bare er foreldre som er 
ansvarlige for å innby og opprettholde Ånden 
i ditt hjem. Det er mye du kan gjøre for å 
innby Ånden ved dine handlinger og hold-
ninger. Gjør du din del for å innby Åndens 
innflytelse i ditt hjem?

Når det ikke finnes prestedømsledelse 
hjemme

Ikke alle familier ser ut eller fungerer 
på samme måte. Du kan være i en alene-
forelderfamilie, eller du har kanskje ikke en 
prestedømsbærer som presiderer i hjemmet 
ditt. Det er likevel mange måter å innby 
prestedømmets kraft til å styrke deg og din 
familie på. Dette er ting vi alle skulle gjøre, 
uavhengig av våre omstendigheter:

•  Ha personlig bønn, studere Skriftene og 
faste. Dette vil hjelpe deg å være ånde-
lig sterk og innby Ånden i ditt liv og din 
innflytelsessfære.

•  Ta deg tid til å foredle dine kall eller 
oppgaver i Kirken, og vær forberedt til 
søndagens leksjoner. Å gjøre det hjel-
per deg å ha selvtillit, og viser støtte til 
prestedømmets programmer.

•  Vis respekt for alle medlemmer av 
familien din, og støtt deres sunne 
aktiviteter. Disse valgene bidrar til  
å styrke hele familien.

•  Del med familien de tingene du 
lærer og gjør i Kirkens klasser og 
quorumer. Det er en måte å bringe 
evangeliets læresetninger inn i hjem-
met på.

•  Finn måter å tjene menneskene rundt 
deg på ved enkle velgjerninger.

•  Hjelp til i huset ved å gjøre husar-
beid eller hjelpe en bror eller søster.

•  Vis din familie Kristus-lignende 
kjærlighet – det vil ha større innvirk-
ning på å bygge sterke familiebånd 
enn nesten alt annet du kan gjøre.

Overhold dine pakter
Ved å tjene, elske og styrke vår fami-

lie, er vi tro mot de pakter vi inngikk 
ved dåpen om å stå som vitner for Jesus 
Kristus, holde hans bud og styrke menne-
skene rundt oss. Vi kan benytte kraften i 
prestedømspakter til å være til velsignelse 
for og bidra i hjemmet og familien. Pres-
tedømme, tjeneste og hjem er ord som 
skulle være evig forbundet i vårt sinn. 
Medlemmene av vår egen familie skulle 
være førsteprioritet når vi finner måter å 
delta i arbeidet med å frelse sjeler på. Når 
vi styrker familien, styrker vi også Kirken, 
vårt lokalsamfunn og resten av verden. ◼

“Familien står  
sentralt i  

Skaperens plan  
for hans  

barns evige  
fremtid.”

“Familien – En erklæring  
til verden,” Ensign eller Liahona,  

nov. 2010, 129.

“Den aller viktigste  
del av Herrens  
verk som du  

noensinne kommer  
til å utføre, vil du 
utføre innenfor  
veggene i ditt  

eget hjem.”
Læresetninger fra Kirkens  
presidenter – Harold B. Lee  

(2000), 134.
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Mitt budskap til dere handler om håp 
og oppmuntring nå og resten av 
deres liv. Det er mange problemer 

i verden, men det har alltid vært problemer i 
enhver tidsalder og epoke. Ikke la disse stjele 
all oppmerksomhet, og ikke la dem ta fra dere 
motet. De kommende årene vil være fylt med 
fantastiske muligheter og store velsignelser. 
Vi vil fortsette å ha fremskritt innen vitenskap 
og teknologi, medisin og kommunikasjon – 
alle feltene som gjør så mye for å berike vårt 
liv. Dere lever i den mest strålende tidsalder 
verden noen gang har sett, og flere av vår tids 
velsignelser kommer til flere mennesker over 
hele verden enn noen annen gang i historien. 
Husk at deres bestemor aldri drømte om et 
nettbrett da hun var på deres alder, og bestefa-
ren deres har fortsatt ingen anelse om hvordan 
man sender en tekstmelding. Så vær lykkelige 
og sunne og optimistiske.

Jeg sier dette blant annet fordi at i en artik-
kel jeg nylig leste, fremkom det at den vanlig-
ste sykdommen blant unge mennesker i dag 
ikke er diabetes eller hjertesykdom eller kreft. 
(Den slags problemer er vanligvis forbe-
holdt folk på min alder, ikke deres.) Nei, den 

sykdom som personer i tenårene og 20-årene 
lider mest av, ble det rapportert, er usikker-
het, frykt for fremtiden, dårlig selvbilde og en 
generell mangel på tillit til seg selv og verden 
rundt seg.

Selv om jeg er veldig mye eldre enn dere, 
forstår jeg slike bekymringer fordi jeg gjen-
nom det meste av mitt unge liv også syntes 
å møte situasjoner der jeg ikke hadde særlig 
mye selvtillit. Jeg kan huske at jeg anstrengte 
meg for å få gode karakterer i håp om å få 
stipend, og lurte på hvorfor andre virket mer 
begavet på det området enn meg. Jeg kan 
huske mange år med idrettskonkurranser 
hvor jeg prøvde å spille med den selvtil-
lit som er nødvendig for å lykkes på high 
school- og college-nivå, idet jeg desperat 
ønsket å vinne den store kampen eller et 
ettertraktet mesterskap. Jeg husker spesielt at 
jeg manglet selvtillit overfor jenter, noe som 
svært ofte skaper stor angst hos unge menn. 
Jeg er så takknemlig for at søster Holland 
tok sjansen på meg. Ja, jeg kan huske alle de 
tingene dere husker – at jeg var usikker på 
hvordan jeg så ut eller om jeg ble akseptert 
eller hva fremtiden ville bringe for meg.

Av eldste 
Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers 
quorum

DEN SELVTILLIT SOM  
VERDIGHET GIR

Jeg ønsker å tale tydelig om hvordan man 
kan få en svært spesiell form for selvtillit.
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Min hensikt her er ikke å drøfte alle problemene en 
ung person står overfor som kan medføre usikkerhet 
og mangel på selvtillit, men jeg ønsker å tale tydelig om 
hvordan man kan få en veldig spesiell form for selvtillit – 
en selvtillit som, når den er rettmessig fortjent, gjør under-
verker for alle andre aspekter av vårt liv, ikke minst vår 
selvfølelse og vår fremtidstro. For å underbygge dette, må 
jeg fortelle en historie.

Verdien av personlig verdighet
For mange år siden, lenge før jeg ble kalt som gene-

ralautoritet, talte jeg på en konferanse for unge voksne. 
Konferansen ble avsluttet med et vitnesbyrdsmøte der en 
kjekk, ung hjemvendt misjonær reiste seg for å bære sitt 
vitnesbyrd. Han så god, ren og selvsikker ut – akkurat slik 
en hjemvendt misjonær bør se ut.

Da han begynte å snakke, fikk han tårer i øynene. Han 
sa han var takknemlig for å være blant en så fantastisk 
gruppe unge siste-dagers-hellige, og at han følte godt for 
det livet han prøvde å leve. Men den følelsen hadde bare 
vært mulig, sa han, på grunn av en opplevelse han hadde 
hatt noen år tidligere, en 
opplevelse som hadde for-
met livet hans for alltid.

Han fortalte så at han 
hadde kommet hjem fra 

et stevnemøte kort tid etter at han hadde blitt ordinert til 
eldste som 18-åring. Det hadde skjedd noe på dette stev-
nemøtet som han ikke var stolt av. Han ville ikke gå inn på 
detaljer, noe han heller ikke burde gjøre i offentlighet. Til 
denne dag vet jeg ikke hva som hadde skjedd, men det var 
betydelig nok for ham til at det hadde påvirket hans ånd og 
hans selvfølelse.

Mens han satt en stund i bilen utenfor sitt eget hjem, 
og tenkte gjennom ting og var oppriktig lei seg for det 
som hadde skjedd, kom hans mor, som ikke var medlem, 
løpende febrilsk fra huset og rett til bilen hans. I all hast 
fortalte hun at denne guttens yngre bror nettopp hadde falt 
inne i huset, hadde slått hodet voldsomt og hadde en eller 
annen form for anfall eller krampe. Faren, som heller ikke 
var medlem, hadde umiddelbart ringt etter ambulanse, men 
det ville i beste fall ta litt tid før hjelpen kom.

“Kom og gjør noe!” ropte hun. “Er det ikke noe dere gjør 
i din kirke i situasjoner som dette? Du har prestedømmet 
deres. Kom og gjør noe!”

Moren visste ikke mye om Kirken den gangen, men hun 
visste noe om prestedømsvelsignelser. Denne kvelden, 

Mens han satt en stund 
i bilen utenfor sitt eget 
hjem, og tenkte gjennom 
ting og var oppriktig lei 
seg for det som hadde 
skjedd, kom hans mor, 
som ikke var medlem, 
løpende febrislk fra huset.
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da en han var inderlig glad i trengte hans tro og styrke, 
kunne imidlertid ikke denne unge mannen gjøre noe. Gitt 
de følelsene han nettopp hadde kjempet med og kompro-
misset han følte at han hadde inngått – uansett hva det var 
– kunne han ikke få seg til å komme frem for Herren og be 
om den velsignelsen som var nødvendig.

Han styrtet ut bilen og løp nedover gaten til hjemmet 
til en verdig eldre mann i menigheten som han hadde 
vært venner med helt siden han hadde omvendt seg til 
evangeliet to eller tre år tidligere. En forklaring ble gitt, 
og de to var tilbake i huset i god tid før ambulanseperso-
nellet kom. Den lykkelige slutten på denne historien som 
ble fortalt på dette vitnesbyrdsmøtet, var at denne eldre 
mannen umiddelbart ga en god og mektig prestedømsvel-
signelse, hvoretter det skadde barnet ble stabilt og i stand 
til å hvile til den medisinske hjelpen ankom. En rask tur til 
sykehuset og en grundig undersøkelse der viste at ingen 
varig skade hadde skjedd. Et svært angstfylt øyeblikk for 
denne familien var over.

Den hjemvendte misjonæren som jeg snakker om, sa så 
dette: “Ingen som ikke har opplevd det jeg sto overfor den 
kvelden, vil noen gang kunne kjenne skammen jeg følte og 
sorgen jeg bar fordi jeg ikke følte meg verdig til å bruke det 
prestedømmet jeg bar. Det er et ekstra smertefullt minne 
for meg fordi det var min egen lillebror som trengte meg, 
og mine kjære foreldre utenfor Kirken som var så redde og 
som hadde rett til å forvente mer av meg. Men når jeg står 

foran dere i dag, kan jeg love dere dette,” sa han. “Jeg er 
ikke fullkommen, men siden den kvelden har jeg aldri gjort 
noe som kunne hindre meg i å komme frem for Herren 
med frimodighet og be om hans hjelp når det har vært 
nødvendig. Personlig verdighet er en kamp i den verden vi 
lever i,” erkjente han, “men det er en kamp jeg vinner. Jeg 
har følt fordømmelsens finger peke på meg én gang i mitt 
liv, og jeg har ikke tenkt til å føle den igjen så sant det står 
i min makt. Og naturligvis, “konkluderte han,” står det så 
absolutt i min makt.”

Han avsluttet sitt vitnesbyrd og satte seg ned. Jeg kan 
ennå se ham for meg. Jeg kan fortsatt se for meg omgivel-
sene. Og jeg kan fortsatt huske den fullstendige, gripende 
stillheten som fulgte hans bemerkninger idet alle i rommet 
fikk anledning til å granske sin sjel litt dypere og forsterke 
sin beslutning om å leve i samsvar med disse mektige ord 
som ble gitt oss av Herren:

“La alltid dine tanker være prydet med dyd, da skal du 
ha større frimodighet for Guds åsyn, og prestedømmets lær-
dommer skal falle på din sjel som himmelens dugg.

Den Hellige Ånd skal stadig være din ledsager og ditt 
septer, et rettferdighetens og sannhetens uforanderlige 
septer” (L&p 121:45-46; uthevelse tilføyd).

Nyt Guds ånd
Mine kjære unge venner, ha et fantastisk liv. Tro det 

beste og håp på det beste, og ha tro på fremtiden. Dere har 
et godt liv foran dere. Deres himmelske Fader elsker dere. 
Hvis dere har begått feil, kan dere i likhet med denne unge 
mannen omvende dere og få tilgivelse. Dere har alt å leve 
for og planlegge for og tro på. Hvis dere har deres samvit-
tighets anerkjennelse når dere er alene med minnene, kan 
dere føle Guds ånd på en svært personlig måte. Jeg vil at 
dere skal nyte denne Ånden og alltid føle denne frimodig-
heten i Herrens nærhet. Måtte dydige tanker holde våre 
handlinger rene i dag og i morgen og for alltid. ◼
Fra en temakveld for ungdom 31. desember 2006.

“Siden den kvelden har jeg aldri gjort 
noe som kunne hindre meg i å komme 
frem for Herren med frimodighet og 
be om hans hjelp når det har vært 
nødvendig,” sa han.
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Vi søker alle evig liv, som betyr å bli frelst og opphøyet 
i den høyeste grad i det celestiale rike, der vi kan leve 
i vår himmelske Faders nærhet som familier.

I tillegg til tro på Jesus Kristus og omvendelse, gjør 
prestedømmets ordinanser og pakter det mulig for oss å 
komme inn på den veien som fører til evig liv. Uansett når 
du kom inn på denne veien eller hvor du er på den nå – 
om du ble født i Kirken eller omvendte deg til evangeliet 
senere, om du har vært aktiv hele livet eller er i ferd med å 
vende tilbake til aktivitet i Kirken – du kan komme videre 
på den når du fokuserer på dine pakter og hva du kan 
gjøre for å motta og holde dem.

Og det er viktig å vite at prestedømmets ordinanser  
og pakter ikke bare gir oss løftet om en strålende fremtid. 
De gir oss også den styrke, trøst og støtte vi trenger  
akkurat nå for å kunne følge veien og holde ut til enden  
i rettferdighet. ◼

PORTEN  
Prestedømmets ordinanser og pakter førte oss inn  
på veien til evig liv og velsigner oss med den styrke  
vi trenger akkurat nå.

“Det er prestedømsmyn-
dighet i Kirken som sør-
ger for hellige ordinanser 
og pakter som binder 
familier sammen og 
kvalifiserer hver av oss 
til å vende tilbake 

til Gud Faderen og Jesus Kristus i 
det celestiale rike. Disse ordinansene gir fred 
fordi de er pakter med Herren.”
Eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quo-
rum, “Fred i sinnet – belønningen for rettskaffen-
het,” Liahona, mai 2013, 34.

Nadverden – ukentlig 
fornyelse av dåpens 

pakt

Se 2 Nephi 31

DÅP

og VEIEN

DEN HELLIGE ÅNDS GAVE

VEIEN SOM  
FØRER TIL  
EVIG LIV  

(HOLDE UT  
TIL ENDEN)

Porten
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“Å holde oss på evange-
liets sti med pakter,  
bud og ordinanser, 
beskytter oss og 
forbereder oss til  
å gjøre Guds arbeid  
i denne verden.”

Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers  
quorum, “Stå sterkt på hellige steder,” Liahona, 
mai 2013, 49.

“Når dere verdig  
deltar i prestedømmets 
ordinanser, vil  
Herren gi dere større  
styrke, fred  
og evig 
perspektiv.”

Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers  
quorum, “Kraft i prestedømmet,” Liahona,  
nov. 2013, 95.

HJELPEMIDLER PÅ VEIEN

Skriftene – veiledning og 
instruksjon mottatt som en del av 
pakten mellom Gud og hans folk 
(se L&p 84:57)

Bønn – “[Mesteren] gis oss 
pakten om alltid å minnes ham og 
formaningen om å be alltid så vi 
vil sette vår lit til ham, vår eneste 
sikkerhet” (President Henry B. 
Eyring, førsterådgiver i Det første 
presidentskap, “Always,” Ensign, 
okt. 1999, 9).

Tjeneste – å oppfylle våre 
pakter ved å tjene Gud og hans 
barn, herunder kall, tempelar-
beid og slektshistorie, å dele 
evangeliet med andre, heltids 
misjonærtjeneste

Omvendelse – å huske våre 
pakter og komme nærmere 
Frelseren når vi har forvillet 
oss, noen ganger med hjelp fra 
prestedømsledere

EVIG LIV  
(DET CELESTIALE RIKE  

SAMMEN MED SIN FAMILIE)

OVERDRAGELSE AV OG ORDINASJON  
I PRESTEDØMMET (FOR UNGE MENN)

TEMPELBEGAVELSEN

TEMPELBESEGLING

Patriarkalske velsignelser – 
spesiell individuell veiled-

ning og lovede velsignelser

Velsignelser for 
de syke – hjelp 
og helbredelse

En fars velsignelse og andre  
velsignelser til trøst og råd – fred  

og veiledning etter behov

NØDVENDIGE ORDINANSER OG PAKTER

FORNYE OG STYRKE ORDINANSER
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“Hva skal jeg gjøre når  
et emne tas opp på  
skolen som er i strid med 
evangeliets læresetninger,  
for eksempel abort?”

Det er mange måter å reagere – eller ikke reagere – 
avhengig av situasjonen. Tenk først på hva som kan 
skje om du sier noe eller ikke. Hvis stillhet kan få 
andre til å tro at du er enig i noe du vet er galt, kan 
det være lurt å finne en enkel måte å gjøre din uen-

ighet kjent på. Hvis du tror at dine kommentarer bare vil føre til 
strid, så kan du finne en annen anledning til å kommentere det. 
Men hvis klassen har respekt for hverandre og læreren ber om 
deltagelse, kan du be om inspirasjon og deretter forklare din tro.

Du kan også forberede deg på forhånd hvis du vet at klassen 
kommer til å diskutere et bestemt emne. I tillegg til Skriftene og 
konferansetaler om emnet, kan du ta en titt på Tro mot pakten, 
Evangeliets prinsipper eller Til styrke for ungdom. Du kan også 
øve på å forklare emnet på familiens hjemmeaften. Når du er 
klar, kan du snakke med læreren din eller klassekameratene 
dine.

Hvordan du reagerer er like viktig som hva du sier. Vis 
respekt, og prøv å ikke bruke kirkesjargong. Du ville ha mistet 
klassekameratenes oppmerksomhet så snart du sa: “En Unge 
kvinners veileder i menigheten lærte meg at…”

Det viktigste er at du vet hva Kirken lærer og hva Den hellige 
ånd forteller deg, slik at du ikke blir villedet av feil du kan høre 
eller lese om i klassen.

Husk hvem du representerer
Når du kommer i disse situasjonene, 
må du prøve å huske at andre kan-
skje ikke har de samme følelsene for 
emnet som deg. Ikke vær nedlatende 
eller påtrengende, men vær heller 
ikke redd for å forsvare din tro.  
Husk at du representerer Kristus.
Madeline K., 16 år, Wyoming, USA

Vær høflig
Jeg mener at jeg 
bør presentere mine 
synspunkter på en 
høflig måte, og også 

begrunne mitt syn. Jeg tror ikke  
jeg behøver å få andre til å dele  
mine synspunkter, men jeg syns  
de bør vite hvor jeg står med hen-
syn til visse emner og forstå mitt 
synspunkt.
Sabrina S., 16 år, Oregon, USA

Vis respekt
Det er viktig at vi kan 
bli hørt, men det er 
også veldig viktig å 
vise respekt for andres 

tro. Ikke krangle. Krangel skaper 
fiender og forvirring. Dersom du 
møter et synspunkt som er i strid med 
vår religion, skulle du forholde deg 
rolig, fokusert og respektfull, og ikke 
glemme å lytte til Ånden. Det er ting 
vi ikke forstår som Gud forstår. Vi 
skulle lytte til og lære av hans Ånd.
Hannah M., 18 år, Utah, USA

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  O G  S V A R
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Fortell hva Kirken lærer
Jeg prøver å svare på slike spørsmål 
etter beste evne fordi mine venner 
og lærere ikke vet, med mindre jeg 
forteller dem det, hva Kirkens stand-
punkt til slike emner er. Ved å gjøre 
dette, kan de vite det til senere, og du 
vil bli styrket åndelig. Husk: “Slik skal 
dere la deres lys skinne for mennes-
kene, så de kan se de gode gjerninger 
dere gjør og prise deres Far i himme-
len” (Matteus 5:16).
Joshua M., 16 år, Manchester, England

Hjelp andre å tenke 
på hva som er riktig
Fortell ærlig hva du 
føler. Mange emner på 
skolen, for eksempel 

abort, er svært omdiskutert, så ikke 
vær flau for å si din mening. Det er en 
fin anledning til å fortelle om evan-
geliet og normene vi tror på. Hvis du 
forteller om din tro, kan du hjelpe 
andre å tenke på hva som er rett.
Madison R., 14 år, North Carolina

Korriger falsk lære
Vi tilhører en misjonærrettet kirke der 
vi alle er kalt til å forkynne, og derfor 
kan vi ikke tillate at falsk lære får spre 
seg. I slike situasjoner må vi si ifra 
for å korrigere eventuell falsk lære 
og hjelpe andre å forstå det gjengitte 
evangeliums syn på emnet.
David M., 16 år, Kasaï-Occidental- 
provinsen, Den demokratiske republikken 
Kongo

STÅ FAST
“Det er vårt ansvar 
å forklare vårt 
standpunkt ved å 
appellere til fornuf-
ten, benytte vennlig 
overtalelse og legge 

frem riktige kjensgjerninger. Det er vårt 
ansvar å stå fast og ubøyelig når det 
gjelder de moralske spørsmål i tiden  
og evangeliets evige prinsipper, men 
uten å trette med noe menneske eller 
noen organisasjon. Strid bygger murer 
og setter opp barrierer. Kjærlighet 
åpner dører.”
Eldste Marvin J. Ashton (1915-94) of the 
Quorum of the Twelve Apostles, “No Time 
for Contention,” Ensign, mai 1978, 8.

KOMMENDE SPØRSMÅL

Du skulle kjenne 
Kirkens standpunkt
Jeg var på et kurs der 
kontroversielle temaer 
ofte ble diskutert. Det 

første du må gjøre er å respektere 
andres tro, slik du også bør kunne 
forvente av de andre klassekamera-
tene. Hvis temaet er direkte i strid 
med Kirken, skulle du føle deg fri til  
å si din mening. Du behøver ikke 
nevne Kirken i svaret ditt. Likevel 
skulle du være sikker på at du kjenner 
Kirkens holdning til disse tingene.
Joseph Z., 18 år, Maryland, USA

Unngå strid
Jeg ville forklart min mening og 
forsvart mine prinsipper og Kir-
kens læresetninger, med respekt for 
andres oppfatninger. Jeg ville ikke 
vært kranglevoren, noe som ville ha 
drevet bort Ånden, som kunne ha 
påvirket andre på en positiv måte.
Daiana V., 15 år, Buenos Aires, Argentina

“Hvordan kan jeg bli trygg 
nok til å snakke med 
biskopen om problemer 
eller bekymringer?”

Send ditt svar og, hvis ønskelig, et høyoppløselig bilde innen 
15. mai 2014 til liahona@ldschurch.org, eller i posten (se 
adresse på side 3).

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller klarhet.

Følgende opplysninger og tillatelse må vedlegges ditt svar: 
(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.
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Av David A. Edwards
Kirkens tidsskrifter

Hvis du noen gang har tatt en prøve med spørsmål om hva 
som er riktig eller galt, vet du at det noen ganger er vanskelig 
å oppdage en falsk påstand. I de store spørsmålene om tro 

og dagliglivet, er det på samme vis ekstremt viktig å være i stand til å 
vite forskjellen mellom hva som er sant og hva som ikke er det, men 
det er ikke alltid lett.

Vi trenger imidlertid ikke frykte som dem som er uforberedt til en 
prøve. Vår himmelske Fader har velsignet oss med mange gaver for å 
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Noen ganger er det vanskelig å skjelne sannhet fra vill-
farelse, men vår himmelske Fader har gitt oss effektive 
gaver for å hjelpe oss å skille mellom Guds sannhet og 
Satans løgner.

SØNDAGSLEKSJONER

Denne månedens tema:  

Frafallet og 

gjenopprettelsen

GA
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1 
2 

RIKTIG GALT

Neil Armstrong, Apollo 12-astronauten 
som var den første personen som gikk 
på månen, sier at hendelsen var et  
“stort sprang for menneskeheten”.  

For å illustrere et poeng får du her en liten prøve med riktige eller gale 

svar: 

Forskjellige typer falske påstander

Månen er grønn.  

RIKTIG GALT
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t Falsk oppfatning:

Hvor den fører (stor løgn):

Sannheten:

Pornografi er normalt og ikke til skade for noen.

Det er bare å se på pornografi.

Pornografi forvrenger vårt syn på seksualitet, kan føre til avhen-
gighet, skader oss dypt åndelig og kan ødelegge relasjoner.
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Falsk oppfatning:

Hvor den fører (stor løgn):

Sannheten:

Enhver er unik og kan leve som han eller hun velger, så hva du føler 
om deg selv og hvordan du uttrykker deg er det viktigste i livet.

Du bør ikke la Gud eller Kirken fortelle deg hvordan du skal leve, 
så bare gjør det du vil hvis det gjør at du føler deg bra.

Hver av oss er et unikt barn av vår himmelske Fader, som  
ønsker at vi skal få frem det beste i oss og å bli som ham.  
Lydighet mot hans bud hjelper oss å oppnå den største glede.

hjelpe oss å gjenkjenne hans sannhe-
ter og motstanderens løgner.

Svaret på alle spørsmålene er galt, 
og disse spørsmålene representerer 
noen grunnleggende typer løgner du 
sannsynligvis vil støte på.

Spørsmål 1 er en enkel usannhet, 
en åpenbar feil. Spørsmål 2 er en 
sannhet med modifikasjoner, noe som 
kan være vrient, siden den forener en 
eller flere sannheter med en løgn (det 
var Apollo 11, ikke Apollo 12 – lurte 
deg!). Spørsmål 3 inneholder en falsk 
motsetning, eller en situasjon der bare 
to alternativer presenteres som egent-
lig ikke er de eneste alternativene 
(NASA kunne for eksempel ha valgt 
å ikke dra noe sted i det hele tatt). 
Spørsmål 4 er et “logisk” argument, 
som tilføyer rimelig-klingende men 
ofte feilaktige bevis for å lede til en 
bestemt feilaktig konklusjon.

Vår tids løgner
Når det gjelder de tingene som 

påvirker dine tanker, holdninger, valg 
og adferd – de tingene som kan få 
evige konsekvenser – lønner det seg å 
se etter ulike typer løgner, siden Satan, 
“løgnens far” (2 Nephi 9:9), vil bruke 
en hvilken som helst metode han kan 
for å lure oss. Her er noen eksempler 
på hvordan han gjør det i dag, samt 
eksempler på hvordan vi kan svare 
med sannheten.

3 
4 

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASAs 

program kunne ikke dra til Mars i 1969, så de  

måtte dra til månen.  

Solvind, stråling, kosmisk stråling og andre hind-
ringer ville ha gjort de bemannede månelandin-
gene umulig, og dessuten så bildene ut til å være 
tuklet med og øyenvitneskildringene spriker om 
noen detaljer, så amerikanske myndigheter må  
ha iscenesatt det hele.  

RIKTIG GALT

RIKTIG GALT
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Hvordan du kan vite sannheten
Hvor kommer så et mer komplett 

bilde av sannheten fra? Hvordan kan 
vi gjennomskue løgnene? Her er noen 
av de effektive gavene vår himmelske 
Fader har gitt oss så vi kan skjelne 
sannhet fra villfarelse.

•  Kristi lys. “Kristi lys… får alle 
fornuftige personer over hele 
jorden til å skjelne sannhet fra 
villfarelse, rett fra galt. Det akti-
verer din samvittighet.” 1

•  Den hellige ånd. “Sannhetens 
Ånd [vil] veilede dere til hele 
sannheten” ( Johannes 16:13).

•  Skriftene. “Gud bruker Skriftene 
til å avsløre feilaktig tankegang, 
falske tradisjoner og synd, med 
deres katastrofale virkninger.” 2 
Mormons bok er spesielt viktig 
i denne sammenheng, for den 
“avslører Kristi fiender. Den 
tilintetgjør falsk lære og avskaffer 
strid. (Se 2 Nephi 3:12.)” 3

•  Profeter i vår tid. “[En profets] 
ansvar er å bekjentgjøre Guds 
vilje og sanne karakter for men-
neskene … En profet fordømmer 
synd og forutsier konsekvensene 
av den.” 4

•  Utdannelse. “En hellig… søker 
lærdom ved studium og også 
ved tro. Utdannelse… gjør det 
mulig å skjelne mellom sann-
het og villfarelse, særlig ved 
å studere Skriftene. (Se L&p 
88:118.)” 5

DELTA I 
DISKUSJONEN
Ting å grunne på til søndag

•  Hvordan har vår himmelske 
Fader hjulpet deg å gjenkjenne 
sannheten?

•  Hvordan kan du bekjempe feil?
•  Hvordan kan du oppmuntre 

andre til å finne ut hva som er 
sant?

Ting du kan gjøre
•  I kirken kan du fortelle hvordan 

du fant ut at det gjengitte 
evangelium er sant.

•  På sosiale medier kan du dele 
en sannhet og fortelle hvordan 
du vet det.

Selv om det ikke alltid er lett å 
svare riktig eller galt når du møter 
alle de ulike oppfatningene der ute, 
kan de gaver vår himmelske Fader 
har gitt deg, hjelpe deg å bestå  
prøven. ◼
NOTER
 1. Richard G. Scott, “Fred i samvittigheten og 

fred i sinnet,” Liahona, nov. 2004, 15.
 2. D. Todd Christofferson, “ Den velsignelse 

Skriftene er for oss,” Liahona, mai 2010, 
33-34.

 3. Ezra Taft Benson (1899-1994), “Mormons bok  
er Guds ord,” Lys over Norge, aug. 1975, 42.

 4. Veiledning til Skriftene, “Profet,” scriptures.
lds.org.

 5. Russell M. Nelson, “For således skal min 
Kirke kalles,” Lys over Norge, juli 1990, 14.

Falsk oppfatning:
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Hvor den fører (stor løgn):

Sannheten:

Kirken uttaler seg mot visse livsstiler, og derfor er den intole-
rant og hater folk – den er ikke inkluderende og kjærlig.

Siden Kirken er intolerant og hatefull, fortjener den å bli kritisert, latter-
liggjort og fordømt, så du burde slutte å identifisere deg med den.

Å ikke akseptere andres livsstil er ikke det samme som hat 
og intoleranse. Vi kan vise medfølelse, respekt og vennlig-
het mot alle – også dem hvis livsstil er i strid med Guds 
lover – og samtidig være tro mot Gud og hans bud.
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t Falsk oppfatning:

Hvor den fører (stor løgn):

Visse ting i Mormons bok blir tilbakevist av dagens vitenskapelige bevis, 
og beretningene om hvordan den ble oversatt er inkonsekvente, så Joseph 
Smith må ha diktet det hele opp eller kopiert det fra et eller annet sted.

Mormons bok er ikke sann, og Joseph Smith var ikke en  
profet, så slutt å identifisere deg med Kirken.

Vitenskapen bekrefter mange ting i Mormons bok, og “bevisene”  
mot den er feil. Men det viktigste beviset for den er Åndens  
vitnesbyrd som forteller deg at den er sann og 
at Joseph Smith var en sann profet.

Sannheten:
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“Dere gransker Skriftene, fordi dere 
mener at dere har evig liv i dem – 
og disse er det som vitner om meg” 
( Johannes 5:39).

Jeg elsker Mormons bok og min 
Frelser Jesus Kristus. En dag 

spurte jeg mitt barnebarn Raquel 
hva hun syntes om å sette seg som 
mål å lese Mormons bok. Raquel 
hadde nylig lært å lese.

“Men bestefar,” sa hun, “det er  
så vanskelig. Det er en stor bok.”

Så spurte jeg om hun ville lese en 
side for meg. Jeg fant frem en stop-
peklokke og tok tiden på henne. 
Det tok henne bare tre minutter å 
lese siden.

Vi leser Mormons bok på spansk, 
og den spanske versjonen av Mor-
mons bok har 642 sider. Jeg fortalte 
henne at det ville ta henne 1 926 
minutter å lese hele boken.

Dette kunne ha skremt henne 
enda mer, så jeg delte det tallet på 
60 minutter. Jeg fortalte henne at 
hun bare ville trenge 32 timer til å 
lese boken. Det ville være mindre 
enn en og en halv dag!

Så sa hun: “Det er så enkelt, 
bestefar!”

Det tok Raquel, hennes bror 
Esteban og våre andre bar-
nebarn litt lenger tid å lese 
Mormons bok. Det er fordi at 
når vi leser den, må vi ta oss 
tid til å be og til å tenke over 
det vi har lest.

Akkurat som Raquel og 
Esteban, kan vi alle lære å  
elske Skriftene. Da kan hver 
enkelt av oss utbryte: “Hvor 
dine ord er søte for min 
gane, de er bedre enn 
honning for min munn!” 
(Salmene 119:103). ◼
Fra en tale ved generalkonferansen  
i april 2013

“Det er så lett, 
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Av eldste Enrique R. Falabella
i De sytti

bestefar!”
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Da min svigerfar gikk bort, 
samlet familien seg for å ta 

imot dem som kom for å vise sin 
respekt. I løpet av kvelden da jeg 
snakket med familie og venner, la 
jeg ofte merke til vårt 10-år gamle 
barnebarn, Porter, som sto i nær-
heten av min svigermor – hans 
oldemor. Noen ganger sto han 
bak henne og passet på henne. En 
gang så jeg at de sto arm i arm. Jeg 
så ham stryke hendene hennes, 
gi henne små klemmer og stå ved 
siden av henne.

I flere dager etter denne opp-
levelsen, fikk jeg ikke dette bildet 
ut av hodet. Jeg ble tilskyndet til å 
sende Porter en e-post. Jeg fortalte 
ham hva jeg hadde sett og følt. Jeg 
minnet ham også på de pakter 
han hadde inngått da han ble døpt, 
og siterte Almas ord i Mosiah kapit-
tel 18:

“Og nå, ettersom dere ønsker å 
komme inn i Guds hjord og kalles 
hans folk, og er villige til å bære 
hverandres byrder, så de kan være 
lette,

PORTERS 

ja, og er villige til å sørge med 
dem som sørger, ja, og trøste dem 
som trenger trøst, og stå som  
Guds vitner til alle tider og i alle 
ting og på alle steder dere måtte 
være, like til døden… så dere kan 
få evig liv – 

… Hvis dette er deres hjertes 
ønske, hva har dere så imot å bli 
døpt i Herrens navn for å bekrefte 
for ham at dere har inngått en  
pakt med ham om at dere er vil-
lige til å tjene ham og holde hans 
bud, så han kan utøse sin Ånd  

Av Carole M. 
Stephens
Førsterådgiver i 
Hjelpeforeningens 
generalpresidentskap
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VÆR EN SOM HOLDER PAKTER!
Når jeg blir døpt,  
lover jeg å…
Vise kjærlighet og vennlighet,
trøste dem som er lei seg,
holde vår himmelske Faders bud
og fortelle andre om vår himmelske Fader.

Til gjengjeld lover vår  
himmelske Fader meg…
At jeg alltid vil ha Den hellige ånd med meg!
Signert:
________________________________________________

over dere i enda rikere grad?”  
(vers 8-10).

Jeg forklarte for Porter at Alma 
forkynte at de som ønsker å bli 
døpt, må være villige til å tjene 
Herren ved å tjene andre – hele 
livet! Jeg sa: “Jeg vet ikke om du 
visste det, men måten du viste 
kjærlighet og omsorg for oldemor 
på, var å holde dine pakter. Vi 
holder våre pakter hver dag når vi 
er vennlige, viser kjærlighet og tar 
vare på hverandre. Jeg vil bare du 
skal vite at jeg er stolt av deg fordi 

du holder dine pakter! Når du 
holder pakten du inngikk da du 
ble døpt, vil du være beredt til å bli 
ordinert til prestedømmet. Denne 
ytterligere pakten vil gi deg flere 
muligheter til å velsigne og tjene 
andre, og hjelpe deg å forberede 
deg for de pakter du vil inngå 
i templet. Takk for at du er et så 
godt eksempel for meg! Takk for at 
du viser meg hva det vil si å holde 
mine pakter!”

Porter svarte: “Bestemor, takk for 
meldingen. Hver gang jeg klemte 

oldemor, visste jeg ikke at det var å 
holde mine pakter, men jeg følte 
meg varm i hjertet, og det føltes vel-
dig godt. Jeg vet at det var Den hel-
lige ånd i mitt hjerte.”

Jeg ble også varm i hjertet da jeg 
skjønte at Porter hadde forbundet det 
å holde sine pakter, med løftet om at 
“hans Ånd alltid kan være hos [ham]” 
[L&p 20:77]. Dette er et løfte som 
muliggjøres ved å motta Den hellige 
ånds gave. ◼

Fra “Vi har grunn til å glede oss,” Liahona,  
nov. 2013, 115-16.

LØFTE En pakt er et løfte mellom deg  
og din himmelske Fader.
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Av Jan Taylor

M isha elsket å bygge tårn av byg-
geklosser, men hun ble noen 

ganger frustrert når byggeklossene 
veltet og raste sammen. Så oppdaget 
hun en løsning. Når hun brukte flere 
byggeklosser i bunnen av tårnet, ga 
det tårnet hennes et sterkere fun-
dament. Det krevde tålmodighet og 
øvelse, men snart kunne hun bygge 
tårn som ikke raste så lett.

Akkurat som Misha lærte å bygge 
sterkere tårn, kan vi lære å bygge en 
sterkere familie. Familier er en svært 
viktig del av vår himmelske Faders 
plan for oss. Før vi ble født, levde vi 
som vår himmelske Faders åndelige 

sønner og døtre. Da tiden var inne 
til at vi skulle komme til jorden, 
planla han at vi skulle komme til 
familier. Han ønsker at våre familier 
skal beskytte oss, undervise oss og 
hjelpe oss å vende tilbake til ham.

Vi kan arbeide for å gi vår fami-
lie et sterkere fundament. Vi kan 
øve på å utføre tjeneste og hjelpe 
hverandre. Vi kan lytte til og snakke 
vennlig til hverandre. Vi kan be og 
studere Skriftene sammen. Vi kan 
arbeide sammen og tilbringe tid 
sammen mens vi gjør ting vi liker. 
Med tålmodighet og øvelse kan vi 
bygge en sterkere familie. ◼

B R I N G  P R I M Æ R  H J E M
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Lær mer om denne  
månedens Primær-tema!

SANG OG SKRIFTSTED
•  “I all evighet,” (Barnas sangbok, 98)
•  Lukas 6:47-49

IDEER TIL  
SAMTALE I FAMILIEN
Som familie kan dere lese Lukas 6:47-49. 
Deretter kan dere snakke om hva disse 
versene lærer oss om familier. Hvordan 
har deres familie hjulpet hverandre gjen-
nom vanskelige tider? Hva kan dere gjøre 
for å skape et enda sterkere fundament?

Familien  
står sentralt i vår  

himmelske Faders plan
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DU KAN GJØRE  
FAMILIEN STERK
Du kan lage en plakat for å hjelpe fami-
lien å bli sterkere!

•  Med hjelp fra en voksen, klipper du 
ut byggeklossene. Lim dem som viser 
ting familien din allerede gjør, på et 
ark. Disse byggeklossene skal symboli-
sere familiens fundament.

•  Velg en annen byggekloss som viser 
noe familien ønsker å gjøre eller bli 
bedre på. Når dere har nådd dette 
målet, plasserer du den på tårnet ditt. 
Heng plakaten der alle kan se den, og 
legg til flere byggeklosser for å gjøre 
familien din sterk!

Skriv noen av dine egne ideer på de tomme byggeklossene.

Lære om våre forfedreBesøke en som er syk

Leke sammen

Spise middag sammen

Skrive brev til en misjonær

Familiens skriftstudium

Familiens hjemmeaften

Familiebønn
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E N  G L I M R E N D E  I D É

President Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap
Fra generalkonferansen i oktober 2013

Dåpen 
er starten på 

disippelens 
vei.
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En ung gutt prøvde en gang å 
jevne ut det jorddekte områ-

det bak huset slik at han kunne leke 
med bilene sine der. En stor stein var 
i veien for ham. Gutten dyttet og dro 
av alle krefter. Men uansett hvor hardt 
han prøvde, rikket ikke steinen seg.

Faren hans så på en stund. Så kom 

han til sønnen og sa: “Du må bruke 
alle krefter for å flytte en så stor stein.”

Gutten svarte: “Jeg har brukt alle 
krefter!”

Faren korrigerte ham: “Nei, det 
har du ikke. Du har ikke fått min 
hjelp ennå!”

Så bøyde de seg ned sammen  

og flyttet steinen lett.
Herren ønsker at vi skal stole på 

hans hjelp til å løse våre problemer. 
Da kan vi føle hans kjærlighet oftere, 
sterkere, tydeligere og mer person-
lig. Vi blir ett med ham, og vi kan bli 
som ham. ◼
Fra “Kom nærmere Gud,” Liahona, nov. 2013, 105.

Flytt 
steinen

Av eldste 
Terence M. Vinson
i De sytti

Kan du nevne noe av det som er veldig vanskelig for deg å gjøre?

Hvordan kan du be om vår himmelske Faders hjelp til å gjøre vanskelige ting?

Hvem andre kan du be om hjelp?
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Har du noen gang drømt om å bo på en øy? Dette 
er Alejandria, men hennes familie og venner kal-

ler henne Dria. Hun bor på øya Cebu på Filippinene 
sammen med sin mor, far og to søstre. Hun har en eldre 
bror også, men han døde før Dria ble født. “Jeg vet han 
fortsatt er en del av familien, og jeg kommer til å få se 
ham en dag fordi familier er evige,” sier hun. ◼
* “Hei, venner!” på tagalog.
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Noe av det jeg liker 
best å gjøre, er å 
danse. Jeg er bal-
lettdanser. Neste år 
håper jeg å komme 
videre til neste nivå, 
som er tåspissdans. 
Det betyr at jeg vil 
komme til å bruke 
spesielle ballettsko 
som hjelper meg å 
danse på tærne.

Filippinene har mer enn 7 000 øyer, så det er mange flotte steder å 
besøke. Vi bor i nærheten av stranden, og jeg elsker å leke i havet. Noe 
av det jeg liker best å gjøre, er å svømme. Jeg er til og med selvlært!

Mabuhay, Kaibigan!   *

V E N N E R  O V E R  H E L E  V E R D E N

Jeg er Dria  

Fra et intervju ved Amie Jane Leavitt

fra Filippinene
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KLAR TIL Å DRA!
Drias bag er pakket med noen av sakene 
hun liker aller best. Hvilke av disse 
sakene ville du pakke i din bag?

Vi er heldige som bor nær Cebu City 
Filippinene tempel. Jeg fikk omvisning i 
templet sammen med familien min før 
det ble innviet. Det er så utrolig vakkert 
der. Jeg er takknemlig for at på grunn av 
templer, kan min familie være sammen 
for evig.

En dag på skolen sa 
noen klassekamerater at 
mormoner ikke tror på 
Gud. Jeg sa at det gjør vi. 
Neste dag tok jeg med 
noen utdelingskort som 
hadde et bilde av Jesus på 
forsiden og trosartiklene 
på baksiden. Da klasse-
kameratene mine så på 
bildet og leste noen av 
våre trosartikler, skjønte 
de at vi tror på Gud.

Jeg elsker å besøke forskjellige 
strender sammen med familien. 
En gang dro vi til Palawan – en 
øy med verdens største under-
jordiske elv. Jeg dykket der 
med snorkelutstyret mitt, og  
så på alle de fargerike fiskene.

JEG SER VÅR  
HERRES TEMPEL
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Å tenke på Jesus
F O R  S M Å  B A R N
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Av Mabel Jones Gabbott

Det burde ikke være vanskelig å sitte helt stille  
og tenke på Jesus, hans kors på Golgata
og alt det han led og gjorde for meg –  

det burde ikke være vanskelig å sitte stille.
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og barn han hjalp å elske 
og ha tillit.

Jeg tenker på de mange 
mil han gikk i støvet
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Det burde ikke være vanskelig å sitte rakt på stolen min,  
lytte høflig og roe føttene.

Det burde ikke være vanskelig, selv om jeg er liten,  
å tenke på Jesus, ikke vanskelig i det hele tatt. ◼
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EN SPESIELL TID TIL Å TENKE PÅ JESUS KRISTUS
Nadverdsmøtet er en spesiell tid til å sitte stille og tenke på Frelseren.

På grunn av Jesus, vil vi også få leve igjen.Jesus sto opp igjen om morgenen første påskedag.

Jesus led og døde for oss.Jesus elsket barna.

Jesus helbredet folk.Jesus ble døpt i elven Jordan.

JO
HA

NN
ES

 D
Ø

PE
R 

JE
SU

S,
 A

V 
HA

RR
Y 

AN
DE

RS
O

N;
 D

EN
 B

LIN
DE

 H
EL

BR
ED

ES
, A

V 
DE

L 
PA

RS
O

N;
 H

IS
TO

RI
ES

TU
ND

 I 
G

AL
ILE

A,
 A

V 
DE

L 
PA

RS
O

N;
 G

O
LG

AT
A,

 A
V 

SC
O

TT
 M

. S
NO

W
; H

AN
 E

R 
O

PP
ST

AN
DE

N,
 A

V 
DE

L 
PA

RS
O

N

Tegn eller 
lim inn et 
bilde av 
deg selv 
her.
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Den 12. september 2001 gikk min hustru og 
jeg frem og tilbake på gulvet på et sykehus 

i Tucson, Arizona, og ventet engstelig i mange 
timer på at vår sønn skulle bli født. På vår egen 
TV og på hver eneste TV i bygningen, ble vi 
bombardert av opptakene fra dagen før i New 
York City – bilder av de to tårnene som en 
gang hadde preget horisonten i denne byen, 
som raste sammen i grus og støv. Bildene, som 
ble kringkastet i timevis, ga oss en følelse av 
fortvilelse. Det virket som det verst tenkelige 
tidspunkt å bringe et barn til verden – en ver-
den som virket så mørk og truende.

Tidlig neste morgen ble sønnen vår født. 
Mens jeg holdt det lille barnet vårt, tenkte jeg 
på de katastrofale hendelsene de siste dagene, 
hendelser som fikk meg til å tenke tilbake på 
brannene i Yellowstone nasjonalpark i 1988. 
Flammene hadde fortært nesten 325 000 hektar 
med skog. Parken virket fullstendig ødelagt. 
Nyhetsinnslagene viste bare brent jord og tykk, 
svart røyk på himmelen. Ingenting som men-
nesker kunne gjøre, kunne raskt bringe tilbake 
det tapte. Det virket som om til og med natu-
rens utrettelige fornyelse og kraft ikke kunne 
stå seg mot brannens destruktive krefter.

Men neste vår fant et fredelig mirakel sted – 
små planter og blomster begynte å presse seg 
gjennom den forkullede jorden. Gradvis spratt 
stadig flere blomster og busker og trær opp av 
jorden. Parkens gjenfødelse gikk sakte og var 
full av små, strålende detaljer, og med tiden ble 
resultatene dramatiske.

I øyeblikk med frykt som synes å fortære oss 
som flammene i Yellowstone, når vår tro og vårt 
håp har nådd sine grenser, må vi huske at det 
finnes en fredelig, urokkelig grunnvoll under 
oss, som er mye sterkere enn noen ond kraft 
vi vil møte. Helaman forklarer at denne grunn-
vollen er “vår Forløsers klippe som er Kristus, 
Guds Sønn”. Hvis vi forankrer oss i ham, når 
“djevelen… sender ut sine mektige vinder, ja, 
sine piler i hvirvelvinden, ja, når all hans hagl og 
hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke 
ha noen makt over dere til å trekke dere ned i 
elendighetens og den evige pines avgrunn fordi 
klippen dere er bygget på, er en sikker grunn-
voll, og hvis menneskene bygger på denne 
grunnvoll, kan de ikke falle” (Helaman 5:12).

Når vi møter ondskapens vanvittige krefter 
og fristelse i verden, kan vi tenke at evangeliets 
lille og enkle innflytelse er overgått og over-
veldet. Vi kan føle tvil og fortvilelse mens vi 
venter forgjeves på at urett skal rettes, smerte 
skal lindres og spørsmål skal besvares. De 
samme vindene som plager oss, sår imidlertid 
også frøene til endring og vekst, og evangeliets 
enorme kraft virker i det stille under den jor-
diske tilværelses jord, og forbereder tusen små 
frø av håp og liv. ◼
Artikkelforfatteren bor i Arizona, USA.

T I L  V I  S E S  I G J E N

Den samme 
vind som plager 
og truer med å 
overvelde oss, 
sår også frøene 
til endring og 
vekst.

FINN HÅP FOR 
FREMTIDEN
Av Stan Pugsley
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Howard W. Hunter fikk sin Ørnespeider-belønning (den høyeste utmerkel-
sen i et målsetningsprogram for unge menn) da han var 15 år. Han ble interes-
sert i slektsforskning, og brukte ofte tid på å lete i Kirkens slektshistoriske 
bibliotek eller besøke familiemedlemmer. Mens han var apostel, var han med 
på å velge tomten til Brigham Young University Jerusalem Center. Som 
Kirkens president oppfordret han medlemmene til å arbeide ofte i templet,  
og innviet Bountiful Utah tempel mindre enn to måneder før han døde.

HOWARD W. 
HUNTER
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Unge voksne fra hele verden reflekterer 
over hva det innebærer å følge Frelserens 
eksempel og leve sømmelig.

Også i dette nummeret
FOR UNGE VOKSNE

Hvis deres øye ene og 
alene er vendt mot  

Er månen grønn? Var månelandingen 
falsk? Gjør denne spørreleken, og lær 
å se forskjellen mellom Guds sannhet 
og Satans løgner.

Ville du bli overrasket over å finne ut at  
du kan lese hele Mormons bok på en og  
en halv dag?

s. 40

FOR UNGDOM

s. 64RIKTIG eller GALT
FOR BARN

“ Det er så lett,  
bestefar!”

s. 67

min ære
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