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Matteus 13:45– 46

“Atter er himlenes rike 
likt en kjøpmann som 
søkte etter vakre perler.

Da han så fant en 
meget verdifull perle, 
gikk han bort og 
solgte alt han eide, 
og kjøpte den.”
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32 “Jeg ga et løfte til Gud”
Av Néstor Curbelo
Engasjementet til ett medlem  
i Ecuador viste seg å bli et  
avgjørende øyeblikk i Kirkens 
historie der.

34 Måtte du føle fred
Av eldste D. Todd Christofferson
Ta deg tid denne julen til å føle 
Frelserens bekreftelse.

AVDELINGER
8 Vi taler om Kristus: En gave 

i form av liv og kjærlighet
Av Brad Allred

38 Sagt av siste- dagers- hellige

80 Til vi ses igjen: Den virkelige jul
Av president Howard W. Hunter

Liahona, desember 2015

BUDSKAP
4 Budskap fra Det første  

presidentskap: Finn tid  
til Frelseren
Av president Thomas S. Monson

7 Besøkende lærerinners  
budskap: Jesu Kristi  
guddommelige egenskaper – 
medlidende og snill

HOVEDARTIKLER
10 Et vitne om Frelseren 

Jesus Kristus
Av president Boyd K. Packer
En apostel gjennom 45 år bærer 
vitnesbyrd om Frelseren “med 
absolutt sikkerhet”.

14 Joseph Smith og Johannes 
åpenbaring
Av David A. Edwards
Hvorfor kalte Joseph Smith  
Johannes åpenbaring “en av 
de mest lettfattelige bøker Gud 
noensinne har latt skrive”?

20 Hvordan man stiller de riktige 
spørsmålene på den rette 
måten
Av Scott H. Knecht
Det riktige spørsmålet kan gjøre 
stor forskjell når det gjelder læring 
og undervisning i evangeliet.

24 Den nye og evige pakt
Av eldste Marcus B. Nash
For alle som adlyder lovene i den 
nye og evige pakt, er belønningen 
glede og fred i denne verden og 
evig liv i den neste.
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44 Jeg dro hjem fra misjon 
før tiden
Av Brittany Romanello Casco
Jeg trodde på historiene om da 
Kristus helbredet syke, og jeg 
trodde  at han ville gjøre det 
samme for meg.

48 Unge voksne profiler:  
Å leve som vitne i Tyskland
Av Justina McCandless
Å forstå hvordan vår himmel-
ske Fader ser henne, har hjulpet 
Esther i hennes forhold til andre.

U N G E  V O K S N E

50 Hvordan vi kan se den virkelige 
meningen med julen
Av president Dieter F. Uchtdorf
Hvordan kan vi føle takknemlighet 
for Kristus og fornye vår beslutning 
om å følge ham?

51 En livsendrende gave på  
gjenbruksforretningen
Av Keanu Williams
Svaret på en bønn ved juletider 
førte til en evig familie.

52 Den nye gutten
Av Matthew Flitton
Matthew var praktisk talt alene 
i sitt quorum, men han oppdaget 
snart at mange av prestene bare 
trengte en invitasjon for å komme.

54 De kjente Joseph
Bli kjent med profeten Joseph Smith 
gjennom ordene til personer som 
kjente ham personlig.

56 Er du en mottaker eller 
en giver?
Revurder ditt syn på å holde 
budene og utføre tjeneste i Kirken.

57 Plakat: Bruk det eller mist det

58 Spørsmål og svar
Jeg føler meg uskikket til å være 
klassepresident i Unge kvinner. 
Hvordan kan jeg bli en bedre 
leder?

60 Ting jeg lærte som ung  
konvertitt
Av eldste Jörg Klebingat
Å be alltid og anvende forsoningen 
daglig kan hjelpe deg å føle deg 
trygg og ren til enhver tid.

64 Personlig fremgang med  
mitt slektstre
Av Raisa Marcondes
Ved å gjøre sin slektshistorie oppda-
get Raisa at hun ikke var det eneste 
medlemmet av Kirken i sin familie.

U N G D O M

65 Skrifter til Spencer
Av eldste Marcus B. Nash
Spencer visste ikke hvorfor han  
ikke fikk sove da foreldrene reiste 
bort. Hva var galt?

66 En lærdom fra min far
Av eldste David A. Bednar
Eldste Bednars far var ikke 
medlem av Kirken, men han 
ga ham likevel en viktig lærdom 
om prestedømmet.

67 Figurer fra Skriftene:  
Mormons bok

68 Julaften sammen med  
familien Córdoba
Av Honney Thalia Cabel Losno
Marycielo og søsteren hennes 
kunne gi familien Córdoba 
noe bedre enn gaver til jul.

70 Puslespillet om  
gjenopprettelsen
Av Heidi Poelman
Anna måtte holde tale i Primær. 
Men hvordan kunne hun forklare 
hva gjenopprettelse betyr?

72 Tid for Skriftene: Jesus Kristus 
vil komme igjen!
Av Erin Sanderson

74 For små barn: Juleevangeliet

B A R N

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

Tips: Hva har 
du lært av for-
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Ideer til familiens hjemmeaften

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

Gå inn på facebook.com/liahona.magazine for å finne ideer til familiens hjemmeaften, 
hjelpemidler til søndagsleksjoner og innhold du kan dele med familie og venner. 

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

Bønn, 41, 42, 60
Det annet komme, 72
Det nye testamente, 14
Ekteskap, 24
Evig liv, 24
Forsoning, 10, 44, 60
Fred, 34
Gjenopprettelsen, 70
Innvielse, 32
Jesus Kristus, 4, 10, 24, 

34, 50, 60, 72

jul, 4, 8, 34, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 50, 51, 68, 72, 
74, 80

Kjærlighet, 8
Lederskap, 58
Lydighet, 24, 56
Lærdom, 20
Medfølelse, 7
Misjonærarbeid, 32, 44, 

48, 51, 52
Mormons bok, 67
Offer, 8, 32, 39, 40, 43, 

56, 60

Pakter, 24
Prestedømme, 66
Skriftstudium, 65
Slektshistorie, 64
Smith, Joseph, 14, 54, 70
Talenter, 57
Tempelarbeid, 42, 43, 58
Tjeneste, 4, 39, 41, 56, 

58, 68
Undervisning, 20
Vennlighet, 7, 41, 58

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

“Måtte du føle fred,” side 34: Eldste 
Christofferson oppfordrer oss til å ta oss 
tid denne julen til å sitte stille og tenke på 
Jesusbarnet. Vurder å lese artikkelen sam-
men som familie, og deretter invitere en 
ærbødig ånd ved å lese i Skriftene, synge 
salmer eller se bibelvideoer (tilgjengelig 
på Biblevideos.org) om Frelserens fødsel. 
Sett så av tid så hver enkelt kan tenke på 
Frelserens fødsel og hva den betyr for dem. 
Du kan vurdere å ha dagbøker eller papir 
tilgjengelig for dem som ønsker å skrive 
ned sine tanker. Be familiens medlemmer 
uttrykke sine tanker, hvis de ønsker det.

Jule-video, Mormon.org: Overvei hvordan 
familien kan bruke dette årets julevideo  
til å dele evangeliet med andre. Dere kan 
lage julegodsaker å dele med venner, 
og levere godsakene sammen med et 
kort som inneholder nettadressen til 
videoen. Dere kan også planlegge en 
familiekampanje på sosiale medier og  
sette dere mål for hvor mange dere kan 
dele videoen med. Et annet alternativ kan 
være å invitere venner til å se videoen 
sammen med dere.
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Nok en julehøytid er over oss, og med den følger 
et nytt år. Det virker som om det var i går at vi sist 
feiret Frelserens fødsel og satte oss forsetter.

Var ett av våre forsetter i år å finne tid i vårt liv og plass 
i vårt hjerte til Frelseren? Uansett hvor godt vi har lyktes 
med dette forsettet til nå, er jeg sikker på at vil alle skulle 
ønske vi kunne gjøre det bedre. Julen er den perfekte tid 
til å fornye vår innsats.

I vårt travle liv, hvor det er så mange andre ting som 
konkurrerer om vår oppmerksomhet, er det avgjørende 
at vi gjør en bevisst, målrettet innsats for å bringe Kristus 
inn i vårt liv og vårt hjem. Og det er viktig at vi, i likhet 
med vismennene fra Østen, holder blikket festet på hans 
stjerne og kommer “for å tilbe ham”.1

Gjennom alle tider har Jesu budskap vært det samme. 
Ved den vakre Galileasjøens bredder sa han til Peter og 
Andreas: “Følg meg!” 2 Til Filip i fordums tid kom kallet: 
“Følg meg!” 3 Til levitten som satt og tok imot skatt, kom 
instruksjonen: “Følg meg!” 4 Og om vi bare lytter, vil den 
samme oppfordring komme til oss: “Følg meg!” 5

Når vi følger i hans fotspor i dag, og når vi prøver å 
følge hans eksempel, vil også vi få anledning til å være til 

velsignelse for andre. Jesus oppfordrer oss til å gi av oss 
selv: “Se, Herren krever hjertet og et villig sinn.” 6

Er det noen dere kan gjøre noe for denne julen? Er det 
noen som venter på deres besøk?

For mange år siden gjorde jeg et julebesøk til en eldre 
enke. Mens jeg var der, ringte det på døren. Der sto en 
svært travel og anerkjent lege. Han hadde ikke blitt tilkalt, 
men hadde bare følt seg tilskyndet til å besøke en pasient 
som var ensom.

På denne tiden av året lengter de som er bundet til 
hjemmet, etter et julebesøk. En jul, mens jeg besøkte et 
pleiesenter, satt jeg og snakket med fem eldre damer. Den 
eldste av disse var 101 år gammel. Hun var blind, men hun 
gjenkjente stemmen min.

“Biskop, du er litt sent ute i år!” sa hun. “Jeg trodde aldri 
du skulle komme.”

Vi hadde en herlig stund sammen. Én pasient så imid-
lertid lengselsfullt ut av vinduet og gjentok om og om 
igjen: “Jeg vet at gutten min vil besøke meg i dag.” Jeg 
lurte på om han ville det, for tidligere julehøytider hadde 
han aldri kommet.

Det er fremdeles tid i år til å gi en hjelpende hånd, 

Av president  
Thomas S. Monson

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

Frelseren
FINN TID TIL 
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UNDERVIS FRA DETTE BUDSKAPET

President Monson oppfordrer oss til å gjøre en bevisst og engasjert innsats 
for å bringe Kristus inn i vårt liv og i vårt hjem.” Vurder å snakke med 

dem du underviser, om hvordan de kan gjøre denne bevisste innsatsen 
hver for seg og som familie. Du kan vurdere å be dem tenke på en bestemt 
person eller familie som de kan besøke eller utføre tjeneste for denne julen. 
“Det er fremdeles tid i år til å gi en hjelpende hånd, et kjærlig hjerte og en 
villig innstilling.”

et kjærlig hjerte og en villig innstilling 
– med andre ord å følge det eksem-
pel som vår Frelser satte, og å yte 
tjeneste slik han vil at vi skal tjene. 
Når vi tjener ham, vil vi ikke forspille 
vår mulighet, slik den fordums verts-
husholderen gjorde,7 til å sette av 
tid til ham i vårt liv og rom til ham 
i vårt hjerte.

Kan vi fatte det storslagne løftet 
som ligger i engelens budskap til hyr-
dene på marken: “Jeg forkynner dere 
en stor glede… I dag er det født dere 
en frelser, som er Messias, Herren”? 8

Mens vi utveksler gaver i julen, 
må vi huske, verdsette og motta den 
største av alle gaver – vår Frelser og 
Forløser, så vi kan få evig liv.

“For hva gavner det et menneske 
om det blir gitt ham en gave, og han 
ikke mottar gaven? Se, han fryder 

seg ikke over det som blir gitt ham, 
heller ikke fryder han seg over ham 
som er gavens giver.” 9

Måtte vi følge ham, tjene ham, 
hedre ham og motta hans gaver til 
oss, så vi, slik far Lehi uttrykte det, 
kan bli “evig omfavnet i hans kjærlig-
hets armer”.10 ◼

NOTER
 1. Matteus 2:2.
 2. Matteus 4:19.
 3. Johannes 1:43.
 4. Matteus 9:9.
 5. Lære og pakter 38:22.
 6. Lære og pakter 64:34.
 7. Se Lukas 2:7.
 8. Lukas 2:10–11.
 9. Lære og pakter 88:33.
 10. 2 Nephi 1:15.
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Tjeneste du kan utføre i julen

President Monson tar seg tid til å besøke eldre mennesker 
og personer på pleiehjem, spesielt i julen. Han har sagt 

at det finnes dem som blir glade for å få besøk, mens andre 
bare håper på besøk fra noen som aldri kommer. Det finnes 
dem som venter på noen. Kanskje du kan være denne noen 
denne julen.

Her får du en liste over noe du kan gjøre for å bidra til 
at ingen føler seg alene denne julen. Du må gjerne tenke 
ut flere ting du kan gjøre i ditt lokalsamfunn denne julen. 
“Er det noen som venter på ditt besøk?”

UNGDOM

Følg lyset

Etter at Jesus ble født, kom vismenn til ham 
med gaver. De fulgte en ny, klar stjerne på 

himmelen for å finne ham.
Følg veien for å komme til Jesus. Hvilke 

gaver kan du gi ham?
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•  Lage julekort som du kan sende til misjonærene 
og de enslige og eldre medlemmene av menigheten 
eller grenen.

•  Bidra med frivillig arbeid for en lokal 
samfunnsorganisasjon.

•  Gi Mormons bok i julegave til venner og naboer.
•  Besøke eldre i menigheten eller familien.
•  Lage godsaker du kan gi til naboene dine.
Du finner flere ideer om hvordan du kan utføre tjeneste 

i lokalsamfunnet, på lds.org/topics/humanitarian- service/help.
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Jesu Kristi  
egenskaper:  
Medlidende 
og snill

“I Skriftene betyr medlidenhet bok-
stavelig talt ‘å lide med’. Det betyr 

også å vise sympati, medfølelse og 
ha barmhjertighet med andre.” 1

“Jesus ga oss mange eksempler på 
medfølelse,” sa president Thomas S. 
Monson. “Den vanføre mannen ved 
Betesda- dammen; kvinnen som ble 
grepet i hor; kvinnen ved Jakobs 
brønn; Jairus datter; Lasarus, Maria 
og Martas bror – alle representerte 
en såret på veien til Jeriko. Alle 
trengte hjelp.

Til den vanføre ved Betesda sa 
Jesus: ‘Stå opp, ta din seng og gå!’ Til 
kvinnen som hadde syndet, sa han: ‘Gå 
bort, og synd ikke mer!’ For kvinnen 
som kom for å hente vann, sørget han 
for ‘en kilde med vann som veller frem 

til evig liv’. Han befalte Jairus døde 
datter: ‘Pike, jeg sier deg: stå opp!’ Til 
Lasarus i graven sa han: ‘Kom ut!’

Frelseren har alltid vist ubegrenset 
evne til medfølelse… La oss åpne vår 
hjertedør, slik at han – det levende 
eksempel på sann medfølelse – kan 
komme inn.” 2

Ytterligere skriftsteder
Salmene 145:8; Sakarja 7:9; 1 Peter 3:8; 
Mosiah 15:1, 9; 3 Nephi 17:5–7

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

Fra Skriftene
“Min mann og jeg knelte 

ved siden av vår 17 år gamle 
datter og ba for hennes liv,” sa 
Linda S. Reeves, annenrådgiver 
i Hjelpeforeningens øverste 
presidentskap. “Svaret var nei, 
men… vi har fått bekreftet… at 
… [Frelseren] har medlidenhet 
med oss i våre sorger.” 3

En av mine favoritthistorier 
fra Frelserens liv er historien om 
Lasarus. Skriftene forteller oss 
at ‘Jesus elsket Marta… søsteren 
[Maria] og [deres bror] Lasarus.’” 4 
Da Lasarus ble syk, ble det sendt 
bud til Jesus, men da han kom, 
var Lasarus allerede død. Maria 
løp til Jesus, falt ned for hans 
føtter og gråt. Da Jesus så Maria 
gråte, “ble han opprørt i sin ånd 
og… gråt” (Johannes 11:33, 35).

Det er vårt ansvar. Vi må føle 
og se for oss selv og deretter 
hjelpe alle vår himmelske Faders 
barn å føle og se og vite at vår 
Frelser har tatt på seg ikke bare 
alle våre synder, men også våre 
smerter og vår lidelse og våre 
plager, slik at han kan vite hva 
vi føler og hvordan han kan 
trøste oss.” 5
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Overvei dette
Hvem kan bli velsignet ved 
din medfølelse?

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

NOTER
 1. Veiledning til Skriftene, “Medlidenhet”.
 2. Thomas S. Monson, “Medfølelse, en gave,” 

Liahona, mars 2007, 4–5, 8.
 3. Linda S. Reeves, “Herren har ikke glemt 

deg,” Liahona, nov. 2012, 120.
 4. Linda S. Reeves, “Herren har ikke glemt 

deg,” 118.
 5. Linda S. Reeves, “Herren har ikke glemt 

deg,” 120.

Dette er en del av en serie Besøkende lærerinners 
budskap om Frelserens guddommelige egenskaper.

Tro, familie, hjelp
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Min onkel Ed har alltid hatt en 
smittende livsglede. Dessverre 

hadde han også et par defekte nyrer. 
I flere år hadde Ed avverget nyresvikt 
ved hjelp av dialyse. Behandlingene 
var smertefulle og hyppige. Hver 
behandling slo ham ut frem til den 
neste, og høsten 1995 syntes han 
å være bare et skall av sitt tidligere 
livfulle selv.

Til slutt fortalte legen Ed at hvis 
han ikke snart fikk en ny nyre, ville 
ikke kroppen holde ut stort lenger. 
Selv om bare én nyre er nødvendig 
for å opprettholde livet, ønsket ikke 

til å finne ut at for hver operasjon 
gjorde disse to legene alt at de kunne, 
for så å bøye hodet og overlate utfallet 
i Herrens hender.

Under operasjonen fjernet den ene 
legen en av min mors nyrer. Da han 
sydde henne sammen igjen, plasserte 
broren hans omhyggelig den donerte 
nyren i Eds buk.

Operasjonen var vellykket, men 
det gjensto å se om Eds kropp ville 
ta imot den nye nyren. Antistoffene 
i immunforsvaret hans ble undertrykt 
for å forbedre sjansene hans, så Ed 
måtte isoleres på intensivavdelingen 
for å beskytte ham mot virus. Selv 
etter at han ble utskrevet, måtte han 
isoleres fra alle bortsett fra sin nærme-
ste familie. På julaften fikk imidlertid 
Ed spesiell tillatelse til å delta i mine 
besteforeldres årlige julaftenfeiring.

Iført ansiktsmaske kom Ed inn 
døren, gikk rett bort til Dottie og ga 
henne en stor klem. Da de omfavnet 
hverandre, var det ikke et eneste tørt 
øye i huset. Alle kunne føle kjærlig-
heten som strålte fra dem. En søster 
hadde gjennomgått lidelse for å kunne 
gi sin bror livets gave. Det var en gave 
av kjærlighet, en gave av offer, en 
gave han ikke kunne gi seg selv.

V I  T A L E R  O M  K R I S T U S

EN GAVE I FORM AV LIV OG KJÆRLIGHET
Av Brad Allred

Ed å be noen om å gi ham en av sine 
på grunn av risikoen som uvegerlig 
ledsager enhver operasjon. Men det 
var ikke noe valg. Flere nære venner 
og familiemedlemmer ble testet for å 
se om nyrenes deres var forenelige. 
Bare én var helt forenelig – Eds søster 
Dottie – min mor.

7. desember forenet mange av Eds 
venner og familie seg i faste og bønn 
for ham og Dottie. Kirurgene som 
utførte operasjonen, var tvillingbrødre. 
Enda mer interessant var det at en 
av dem hadde donert en nyre til den 
andre. Ed og min mor ble tilskyndet 

“For så har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for 
at hver den som tror på ham, ikke 
skal fortapes, men ha evig liv.

For Gud sendte ikke sin Sønn  
til verden for å dømme verden, 
men for at verden skulle bli frelst 
ved ham.”
Johannes 3:16–17

Min mors gave viste oss julens sanne betydning.
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Da jeg iakttok dem mens tårene rant, gikk 
det opp for meg: Kanskje det er slik det vil bli 
å møte Frelseren ansikt til ansikt. Han gjorde 
noe for oss som vi ikke kan gjøre selv. Bare 
han, guddommelig som han er, var i stand til 
å utholde et offer som var så stort at rettferdig-
hetens lov kunne tilfredsstilles. Og bare han, 
fullkommen som han er, var verdig til å sone 
for alle menneskers synder slik at barmhjer-
tighetens lov kunne gis alle som tar imot ham 
som sin Frelser.

Mens jeg nøt denne innsikten, forpliktet jeg 
meg på nytt til å gjøre alt jeg kunne for å vise 
min takknemlighet for Frelseren og hans offer. 
Jeg ville gjøre mitt beste for å leve mitt liv som 
en disippel, slik at jeg en dag kan være verdig 
til å komme inn i hans nærhet, omfavne ham 
og takke ham personlig for at han elsket meg 
nok til å gjøre et slikt offer. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

GAVER Å GI
Hva betyr Frelserens kjærlige offer for deg?
Hvem kan ha nytte av å motta Frelserens kjærlighet?
Hvem kan du dele evangeliet med, gi et budskap om 

håp eller dele julens glede med?
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Av president  
Boyd K. Packer 

(1924–2015)
President for De tolv  

apostlers quorum

Et vitne om Frelseren  

I løpet av hans 54 år som generalautoritet og hans 45 år som apostel, 
et spesielt vitne “om Kristi navn i hele verden” (L&p 107:23), har presi-
dent Packer ydmykt båret dette vitnesbyrdet. Kort tid før han døde 3. juli 
2015, ba president Packer om at følgende utdrag fra hans tjenestegjer-
ning skulle utgis i Liahona. I julens ånd lyser de opp hans vitnesbyrd om 
og kjærlighet til Frelseren Jesus Kristus.
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JESUS KRISTUS

Jeg elsker Herren
“Jeg elsker julen. Det er en spesiell ånd i 

julen. Den kommer over verden – ikke bare 
over medlemmer av Kirken, men over hele 
verden – som et vitnesbyrd om at Jesus er 
Kristus… Som en Herrens tjener, som en av 
De tolv, vet jeg at Jesus er Kristus …

Jeg elsker Herren. Jeg elsker hans verk. 
Jeg elsker Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige, og bærer vitnesbyrd om ham som 
er vår Mester og vår Venn.” 1

Jeg er et vitne om ham
“Visse ting er rett og slett for hellige å 

snakke om …
Det er ikke det at de er hemmelige, men at 

de er hellige. De er ikke der for å diskuteres, 

men til å gis næring og beskyttelse og anses 
med den dypeste ærbødighet.

Jeg har etter hvert skjønt hva profeten 
Alma mente:

‘Mange er det gitt å kjenne Guds myste-
rier. Likevel får de streng befaling om bare 
å bringe videre den del av hans ord som han 
gir til menneskenes barn – i forhold til den 
oppmerksomhet og flid de viser ham.

Og derfor mottar den som forherder sitt 
hjerte, en mindre del av ordet, og den som 
ikke forherder sitt hjerte, til ham gis en større 
del av ordet inntil det blir gitt ham å kjenne 
Guds mysterier, inntil han forstår dem helt’ 
(Alma 12:9–10) …

I likhet med dere undres jeg over hvorfor 
en som jeg skulle bli ordinert til det hellige 
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apostelembedet. Jeg mangler så mange kvalifikasjoner. 
Det mangler så mye på min anstrengelse for å tjene. Når 
jeg har tenkt på det, har jeg bare kommet til én eneste ting, 
én kvalifikasjon som kan være årsaken, og det er at jeg 
har dette vitnesbyrdet.

Jeg erklærer at jeg vet at Jesus er Kristus. Jeg vet at han 
lever. Han ble født i tidens midte. Han forkynte sitt evan-
gelium, ble prøvet, dømt og korsfestet. Han oppsto på den 
tredje dag. Han var oppstandelsens førstegrøde. Han har et 
legeme av kjøtt og ben. Om dette bærer jeg vitnesbyrd. Jeg 
er et vitne om ham.” 2

Han godtok straffen
“Før korsfestelsen og senere har mange villig og usel-

visk gitt sitt liv i heltedåder. Men ingen utholdt det Kristus 
gjorde. På ham hvilte byrden av alle menneskers overtre-
delse, alle menneskers skyld. Og forsoningen var i en usik-
ker og kritisk posisjon. Ved hans frivillige handling kunne 
barmhjertighet og rettferdighet bringes i harmoni, evig lov 
bli støttet og den mellomkomst oppnådd som var nødven-
dig for at menneskene skulle bli befridd.

Han valgte selv å akseptere straffen på vegne av alle 
mennesker for all ugudelighet og last, for brutalitet, umoral, 
perversitet og fordervelse, for henfallenhet, for drap og 
tortur og terror – for alt som hadde foregått eller alt som 

noensinne ville komme til å foregå på 
denne jord. Ved å velge dette opplevde 
han den ondes fryktelige makt, den 
onde som ikke var begrenset av det 
kjødelige eller underlagt jordisk smerte. 
Dette var Getsemane!

Vi vet ikke hvordan forsoningen ble 
utrettet. Ingen jordisk så på da det onde 
snudde seg bort og skjulte seg i skam 
for lyset av Ham som var ren. Ikke 
engang all ugudelighet kunne slukke 
dette lys. Da det som ble gjort, var gjort, 
var løsepengene betalt. Både død og 
helvete oppga sitt krav på alle som 

ville omvende seg. Menneskene var endelig fri. Da kunne 
enhver sjel som noensinne hadde levd, velge å følge dette 
Lyset, og bli forløst.

På grunn av dette uendelige offer kan hele menneskehe-
ten ‘bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evange-
liets lover og ordinanser’ (3. trosartikkel).” 3

Mesterlæreren
“I løpet av min innsats for å forkynne hans evangelium, 

har jeg blitt kjent med ham, Jesus Kristus, Guds Sønn, Fade-
rens enbårne. Jeg priser og hedrer ham med dyp respekt 
for det han underviste, og med dyp respekt for hvordan 
han underviste. Det er ikke upassende av noen av oss å 
trakte etter å undervise slik han gjorde. Det er ikke upas-
sende av noen av oss å trakte etter å bli ham lik. Han var 
ikke bare en lærer. Han var Mesterlæreren.” 4

Den viktigste sannhet å kjenne
“Som jordiske mennesker kan vi ikke fullt ut forstå hvor-

dan Frelseren utførte sitt sonoffer. Men inntil videre er det 
viktigere for oss å vite hvorfor han led enn hvordan han 
led. Hvorfor gjorde han det for dere og for meg, for alle 
mennesker? Han gjorde det av kjærlighet til Gud Faderen 
og alle mennesker. ‘Ingen har større kjærlighet enn denne 
at han setter sitt liv til for sine venner’ ( Johannes 15:13). DE
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I Getsemane forlot Kristus sine apostler for å be. Hva 
som enn hendte, ligger utenfor vår fatteevne! Men vi vet at 
han fullførte forsoningen. Han var villig til å påta seg hele 
verdens feiltrinn, synder, skyld, tvil og frykt. Han led for 
oss for at vi skulle slippe å lide. Mange har opplevd pine 
og gjennomgått en smertefull og grusom død. Men hans 
kvaler overgikk dem alle …

Hans lidelse var annerledes enn all annen lidelse både 
før og siden fordi han påtok seg all den straff som noen-
sinne [kunne ilegges] den menneskelige familie. Tenk 
dere det! Han hadde ingen gjeld å betale. Han hadde 
ikke gjort noe galt. Likevel opplevde han den samlede 

virkning av all skyld, sorg og bedrøvelse, smerte og 
ydmykelse, all den fysiske og psykiske pine mennesker 
kjenner – han opplevde alt sammen. Det har bare vært 
én i hele menneskehetens historie som har vært fullsten-
dig syndfri og kvalifisert til å svare for alle menneskers 
synder og overtredelser og overleve den smerte som 
det innebar å betale for dem.

Han tilbød sitt liv og sa i bunn og grunn: ‘Det er 
jeg som påtar meg verdens synder’ (Mosiah 26:23). Han 
ble korsfestet og døde. De kunne ikke ta hans liv. Han 
godtok å dø …

Hvis dere har snublet eller vært på villspor en tid, hvis 
dere føler at den onde nå holder dere fanget, kan dere 
gå fremover med tro og ikke vandre hit og dit i verden 
lenger. Det finnes dem som er beredt til å lede dere 
tilbake til fred og trygghet. Til og med Guds nåde, som 

loves oss i Skriftene, kommer ‘etter at vi har gjort alt vi 
kan’ (2 Nephi 25:23). Muligheten for dette er for meg den 
viktigste sannhet å kjenne.

Jeg lover at tilgivelsens lyse morgen kan komme. Da 
kommer ‘Guds fred, som overgår all forstand’ (Filipperne 
4:7) inn i deres liv igjen, omtrent som en soloppgang, 
og dere og han vil ‘ikke lenger komme deres synd i hu’  
( Jeremia 31:34). Hvordan vil du vite det? Dere vil vite 
det! (Se Mosiah 4:1–3.)” 5

Mitt vitnesbyrd
“Etter alle årene jeg har levd og undervist og tjent, etter 

de millioner av kilometer jeg har reist over hele verden, 
med alt jeg har opplevd, er det én stor sannhet jeg ønsker 
å dele med dere. Det er mitt vitnesbyrd om Frelseren, 
Jesus Kristus.

Joseph Smith og Sidney Rigdon skrev følgende etter en 
hellig opplevelse:

‘Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, 
er dette vitnesbyrd som vi gir om ham, det siste av dem 
alle: At han lever!

For vi så ham’ (L&p 76:22–23).
Deres ord er mine ord.” 6

“Hvor privilegert jeg har vært gjennom hele mitt liv 
som har kunnet bære mitt spesielle vitnesbyrd om at 
Jesus er Kristus, Guds Sønn. Jeg vitner i all ydmykhet, 
men med absolutt sikkerhet, om at han er Faderens 
enbårne. Dette er hans kirke. Han presiderer over den 
og leder dette arbeidet. Han er vår Forløser. Jeg vet at 
han lever, og jeg kjenner ham. Jeg vitner om dette i 
Jesu Kristi navn. Amen.” 7 ◼

NOTER
 1. “Our Witness of the Lord,” opplæring for generalautoriteter,  

5. des. 1974.
 2. “The Spirit Beareth Record,” Ensign, juni 1971, 87, 88.
 3. “Hvem er Jesus Kristus?” Liahona, mars 2008, 15.
 4. Mine Errand from the Lord: Selections from the Sermons and Writings 

of Boyd K. Packer (2008), 337.
 5. “Frelserens uselviske og hellige offer,” Liahona, april 2015, 37–38; 

se også “De viktigste sannheter å kjenne,” Kirkens skoleverks andakt,  
6. nov. 2011.

 6. “Vitnet,” Liahona, mai 2014, 97.
 7. President Packer skrev dette siste vitnesbyrd kort tid før han gikk bort.

Det har bare vært én i hele menneskehetens 
historie som har vært fullstendig syndfri og 
kvalifisert til å svare for alle menneskers synder 
og overtredelser og overleve den smerte som det 
innebar å betale for dem.



Profeten Joseph Smith 
bidro til å fjerne noe 
av mysteriet omkring 
Johannes åpenba-
ring, og viste hvor-
dan den er relevant 
i vår tid.

JOSEPH SMITH 
O G  J O H A N N E S  Å P E N B A R I N G
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Av David A. Edwards
Kirkens tidsskrifter

Johannes åpenbaring ble skrevet i det første 
århundre e.Kr., men det var den siste boken 
i Det nye testamente som ble akseptert som 

kanon (autoritativ hellig skrift). Noen kristne for-
skere i senere århundrer tvilte på dens forfatterskap, 
protesterte mot noen av dens læresetninger (for 
eksempel dens læresetninger om tusenårsriket eller 
dens undervisning om at folk ville bli dømt ifølge 
sine gjerninger) og fant dens hentydninger til Det 
gamle testamente og dens visjonære fortellerstil for 
underlig og altfor forskjellig fra andre skrifter i Det 
nye testamente.

Men visse ugjendrivelige fakta førte til at boken 
ble allment akseptert. For eksempel var det mange av 
de tidligste kristne forfatterne som nevnte Johannes  
åpenbaring, tilskrev den apostelen Johannes og 
siterte mye og bifallende fra den i sine egne tekster. 
Flere andre bøker hvis kanonstatus ikke var omstridt, 
kunne ikke gjøre krav på slike bevis.

Tidlig på 1800- tallet, da Gud kalte Joseph Smith 
som gjenopprettelsens profet, var Johannes åpenba-
ring tatt med i nesten alle utgaver av Bibelen og ble FO
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mye lest. Billedbruken i Johannes syn fyrte 
opp under folks fantasi, og ga opphav til 
mange forskjellige tolkninger, slik den fortset-
ter å gjøre i dag.

Som profeten for evangelieutdelingen 
i tidenes fylde, var Joseph Smith i en unik 
stilling til å belyse Johannes åpenbaring og 
bidra til å gjøre den mindre skremmende å 
lese og forstå. Han gjorde dette på minst to 
måter: (1) Han forklarte bestemte deler av 
Johannes åpenbaring og utvidet dens over-
ordnede sammenheng, og (2) han avmystifi-
serte den.

Forklare og utdype
Det beste eksempelet på at Joseph Smith 

forklarte Johannes åpenbaring finnes i Lære 
og pakter 77. Denne åpenbaringen ble 
mottatt i mars 1832, og består av spørsmål 
og svar om bestemte vers i Johannes åpen-
baring, kapittel 4– 11. Profeten sa at denne 
forklaringen ble åpenbart til ham mens han 
var opptatt med sin inspirerte oversettelse av 
Bibelen (se L&p 77, kapitteloverskriften).

Spørsmålene er ganske likefrem. Han 
spurte i bunn og grunn “Hva betyr dette?” og 
“Når vil dette skje?” Svarene er også likefrem, 
selv om de ikke alltid er uttømmende. Sva-
rene profeten Joseph Smith søkte og mottok, 
setter forskjellige spekulative tolkninger ut 
på sidelinjen og hjelper oss generelt å forstå 
hvordan Johannes syn angår arbeidet i de 
siste dager.

For eksempel hjelper denne åpenbarin-
gen oss å forstå at de syv seglene i boken 
som Johannes beskrev fra og med kapittel 
5 i Johannes åpenbaring, symboliserer syv 
store tidsperioder i jordens historie, og at de 
to siste er de som angår vår tid og fremover 

(se L&p 77:6–7), og den hjelper oss å forstå 
hvorfor Johannes syn bruker så mye mer 
tid på sjette og syvende segl. Joseph Smiths 
åpenbaring forklarer så hvordan noen av 
figurene i sjette segl (de fire englene og  
de 144 000 beseglede tjenerne fra Israels 
stammer) viser til arbeidet med gjenoppret-
telse og innsamling i de siste dager (se  
L&p 77:9–11).

Denne forklarende åpenbaringen var 
naturligvis ikke profeten Joseph Smiths 
eneste bidrag til vår forståelse av Johannes 
åpenbaring gjennom sin oversettelse av 
Bibelen. Mens han arbeidet, ble han noen 
ganger inspirert til ganske enkelt å gjengi 
teksten tydeligere,1 men ofte ble han også 
inspirert til å legge til eller revidere tekst for 
å trekke koblinger til andre skriftsteder, slik 
at de forsterker hverandre.2 En del av Joseph 
Smiths arbeid med Bibelen synes derfor å 
ha vært å veve disse røde trådene mellom 
de forskjellige bøkene med hellig skrift for 
å presentere en forenet bildevev av læreset-
ninger og profetier, og Johannes åpenbaring 
er intet unntak.

Gjennom andre åpenbaringer og overset-
telser behandlet i tillegg Joseph Smith mer 
utførlig rammen rundt Johannes åpenbaring 
ved å vise at den følger et mønster av store 
syner gitt til forskjellige profeter gjennom 
alle tider. I Mormons bok og Den kostelige 
perle lærer vi at Nephi, Jareds bror, Moses 
og Enok fikk lignende syner som viste hele 
menneskehetens historie, innbefattet ver-
dens ende. Vi lærer også at selv om disse 
andre profetene ble vist verdens ende, ble 
de forbudt å dele det med verden fordi 
Johannes var forutordinert til å skrive det 
(se 1 Nephi 14:25– 26). Mormons bok, som 

På grunn av Joseph 
Smith vet vi at Nephi 
fikk vite at åpenbar-
eren Johannes  
ble utnevnt og 
forutordinert til å 
skrive ned synene 
om de siste dager 
som nå finnes i 
Johannes åpenba-
ring (se 1 Nephi 
14:19– 29).
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ble frembragt gjennom profeten Joseph Smith, lærer oss 
altså at det var meningen at vi skulle ha Johannes beskri-
velse av hendelsene i forkant av Jesu Kristi annet komme, 
og at den er verdt vårt studium.

På grunn av dette ytterligere lys som er åpenbart gjen-
nom Joseph Smith, er vi bedre rustet til å se det overord-
nede tema i Johannes åpenbaring – at “Gud til slutt skal 
seire over djevelen på denne jord, en permanent seier 
for det gode over det onde, for de hellige over dem som 
forfølger dem, for Guds rike over menneskers og Satans 
riker… Seier [vil] oppnås gjennom Jesus Kristus.” 3 I tillegg 
understreket Joseph Smith at budskapet i Johannes åpen-
baring dreier seg om Jesus Kristus som fokus for vårt håp, 
og lærer oss at ved å være trofaste mot ham og hans verk 
i de siste dager, kan vi overvinne verden.

Avmystifisere
På en konferanse i Kirken 8. april 1843 sa profeten 

Joseph Smith: “Johannes åpenbaring er en av de mest 
lettfattelige bøkene Gud noensinne har latt skrive.” 4 Denne 

ET AV JOSEPH SMITHS FAVORITTSITATER 
FRA JOHANNES ÅPENBARING

“Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd”  
(Johannes åpenbaring 19:10).

Disse ordene som engelen uttalte til 
Johannes, ble ofte gjentatt av profeten Joseph 
Smith. Det er en nøkkel til forståelsen av vit-
nesbyrd, samt behovet for profeti og åpenba-
ring i Kirken og i vårt eget liv. Joseph Smith sa 
for eksempel:

“Ingen frelse kan finne sted uten åpenba-
ring, og uten den vil det være nytteløst for 
noen å være en tjener. Ingen mann er en Jesu 
Kristi tjener uten å være en profet. Ingen mann 
kan bli Jesu Kristi tjener med mindre han har 
Jesu vitnesbyrd, for det er dette som er profeti-
ens ånd” (History of the Church, 3:389).

uttalelsen kan ha sjokkert tilhørerne hans fordi den var 
stikk i strid med deres egen erfaring. Hva mente så profe-
ten med den?

Samtidig som Joseph Smith så absolutt ga nøkkelen 
til noen av mysteriene i Johannes åpenbaring, synes han 
i denne talen også å ha ønsket å avmystifisere den. Han 
gjorde dette ved å vise oss at bokens kryptiske bildespråk 
ikke alltid er så kryptisk som vi kanskje tror, og at det at 
et skriftsted har ugjennomtrengelig bildespråk ikke nød-
vendigvis gjør det viktigere eller mer meningsfylt for oss.

Andre steder i talen viste for eksempel Joseph Smith 
at omhyggelig lesning av Johannes åpenbaring kan sette 
grenser for tillatte tolkninger. Han påpekte at de tre første 
kapitlene i boken handler om Johannes tid og “det som 
snart skal skje” ( Johannes åpenbaring 1:1), og at res-
ten av boken handler om “det som skal skje etter dette” 
( Johannes åpenbaring 4:1), eller etter Johannes tid.5 Ved 
å sette noen grenser for hva bildespråket i disse delene 
av boken kan gjelde, gjør disse tidsrammene dem litt 
mindre mystiske.DE
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Etter at det syvende 
segl er åpnet, vil Kristus 
komme tilbake og 
de ugudelige vil bli 
tilintetgjort.

 Johannes ser kri
g. 

Johannes s
er e

n s
eir

en
de

 kr
ige

r.

 Johannes ser død. Johannes ser sult.

 Johannes ser Kristi m
artyre

r.

Noe av det vi vet om  
JOHANNES ÅPENBARING  
på grunn av JOSEPH SMITH

ÅPENBARINGEN 5–8  

L&P 77:6–7, 12

De syv seglene symbo-
liserer syv tidsperioder. 
De to siste omhandler 
vår tid og fremover.

ÅPENBARINGEN 20:5  

L&P 76:81–85

De som ikke vil oppstå 
før etter tusenårsriket, 
er de som vil arve det 
telestiale rike.

ÅPENBARINGEN 7:1– 8  

L&P 77:8–11

De fire englene og de 144 000 
beseglede tjenerne fra 

Israels stammer angår 
arbeidet med gjenopp-

rettelse og innsamling 
i de siste dager.

ÅPENBARINGEN 20:2  

1 NEPHI 22:26

Satan vil bli bundet 
i tusenårsriket “på 
grunn av [Kristi] folks 
rettferdighet”.

ÅPENBARINGEN 12:4, 7–9 

L&P 29:36–37;  
76:25–29

Johannes syn vender 
kort tilbake til den 
førjordiske strid i him-
melen for å belyse den 
pågående krigen på 
jorden mellom Gud og 
Satans styrker.

FRAFALL

GJENOPPRETTELSEN

OPPSTANDELSEN

På grunn av det 
ytterligere lys 
som ble åpenbart 
gjennom Joseph 
Smith, er vi 
bedre i stand til 
å forstå temaet 
i Johannes 
åpenbaring om 
Kristus og hans 
helliges seier 
over djevelen 
og verden.

Jorden vil bli ren-
set, og tusenårsri-

ket vil begynne 
(se L&p 88:89–110).

“Jorden skal forgå som 
ved ild” (se L&p 43:32–33).

“Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, 
stige ned ut av himmelen fra Gud” (Johannes 

21:2). Dette kan henvise til at Enoks by  
skal vende tilbake (se Moses 7:63).

2
3
4
5

6

7

1



 D e s e m b e r  2 0 1 5  19

JO
SE

PH
 S

M
IT

H,
 G

JE
NG

IT
T 

M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 F

RA
 K

RI
ST

I S
AM

FU
NN

S 
AR

KI
VE

R,
 IN

DE
PE

ND
EN

CE
, M

IS
SO

UR
I, 

KO
PI

ER
IN

G
 IK

KE
 T

ILL
AT

T; 
JO

HA
NN

ES
 P

Å 
PA

TM
O

S 
SE

R 
DE

N 
HE

LL
IG

E 
BY

  
©

 P
RO

VI
DE

NC
E 

CO
LL

EC
TI

O
N;

 D
ET

AL
J F

RA
 D

ET
 A

NN
ET

 K
O

M
M

E,
 A

V 
HA

RR
Y 

AN
DE

RS
O

N;
 D

ET
AL

J F
RA

 D
ET

 F
Ø

RS
TE

 S
YN

, A
V 

DE
L 

PA
RS

O
N;

 A
ND

RE
 B

ILD
ER

 ©
 IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK

ÅPENBARINGEN 20:11– 13  

L&P 128:6– 7

Bøkene (på jorden og 
i himmelen) som men-
neskene vil bli dømt 
ifølge sine gjerninger 
ved, omfatter oppteg-
nelser knyttet til frelse 
for de døde.

ÅPENBARINGEN 17:5  

1 NEPHI 13:6; 14:10

Det som identifiseres av 
Johannes som “Baby-
lon, den store, mor til 
skjøgene og til stygghe-
tene”, er djevelens kirke. 
Denne kirken omfatter 
alle styrker som kjemper 
mot Jesus Kristus, hans 
evangelium og hans 
kirke, for det er bare to 
kirker – Guds Lams kirke 
og djevelens kirke.

I tillegg sa Joseph Smith at noen ganger 
er et dyr bare et dyr. Han forklarte at da 
Johannes sa at han så dyr i himmelen [av 
“beasts” på engelsk, “livsvesener” i den nor-
ske oversettelsen] (se Johannes åpenbaring 
4:6), så han virkelig dyr i himmelen. Profeten 
viste slik at i det minste noen av Johannes 
beskrivelser av sine syner er bokstavelige, 
mens andre er billedlige.6 Han forklarte 
også et prinsipp som angår slike bilder:

“Hver gang Gud gir et syn om et bilde, 
et dyr eller en avbildning av noe slag, da 
anser han seg også som ansvarlig for å gi 
en åpenbaring om eller en forklaring på 
hva det betyr, ellers er vi ikke ansvarlige for 
hva vi tror om det. Vær ikke redd for å bli 
fordømt fordi dere ikke vet hva et syn eller 
en billedlig fremstilling betyr, hvis Gud ikke 
har gitt en åpenbaring om eller en forkla-
ring på emnet.” 7

Å kjenne til tydningen av enhver detalj 
i mystiske syner er ikke avgjørende for vårt 
studium av Skriftene. Mysteriene i profe-
tenes billedspråk er ikke det samme som 
Guds mysterier, som gis den som “omven-
der seg og utøver tro og gjør gode gjern-
inger og ber bestandig og uten opphør” 
(Alma 26:22).

Ved å avmystifisere Johannes åpenbaring 
fjernet profeten potensielle distraksjoner fra 
det som veier tyngre i Jesu Kristi evange-
lium. Johannes syn gir oss naturligvis viktig 
informasjon om de siste dager – frafallet og 
gjenopprettelsen, Jesu Kristi annet komme, 
hans seier over djevelen, hans tusenårige 
regjeringstid og oppstandelsen og den 
endelige dom. Disse tingene kan hjelpe 
oss når vi gjør vårt beste for å finne sann-
heten og følge Herrens vilje. Men hvis vi 

henger oss opp i en bestemt tolkning av en 
figur som er beskrevet i dette synet, kan vi 
komme til å forsømme det som betyr mest.8

Når vi studerer Johannes åpenbaring og 
drar nytte av det strålende lys som profeten 
Joseph Smith kaster over den, ser vi hvor 
vi står i forhold til verdens historie og Guds 
handlemåte med sine barn. Når vi vet dette, 
kan vi se betydningen av vårt personlige 
vitnesbyrd om Jesus Kristus og av å delta 
fullt ut i hans verk i de siste dager. Da kan vi 
overvinne verden og, sammen med Kristus, 
arve alt det Faderen har (se Johannes åpen-
baring 3:21; 21:7). ◼

NOTER
 1. Se for eksempel Johannes åpenbaring 2:1, fot-

note a; eller Johannes åpenbaring 6:14, fotnote a.
 2. For eksempel lyder Joseph Smiths gjengivelse av 

Johannes åpenbaring 1:7 (i Bible appendix): “For se, 
han kommer i skyene med titusener av sine hellige 
i riket, ikledd sin Faders herlighet. Og hvert øye skal 
se ham, og de som har gjennomstunget ham og alle 
jordens slekter, skal gråte sårt over ham.” Ordene 
som ble tilføyd av Joseph Smith (i kursiv), knytter 
dette verset til andre læresetninger i Skriftene om 
Kristi annet komme – for eksempel Matteus 16:27 
(“sin Fars herlighet”) og Judas 1:14 (“sine ti tusener 
hellige”).

 3. Veiledning til Skriftene, “Johannes åpenbaring”.
 4. Joseph Smith, History of the Church, 5:342.
 5. Slik Joseph Smith visste, handler naturligvis de 

første fem av de syv seglene om tidligere hendelser, 
men disse er med på å fremheve temaet om en hen-
sikt eller et endepunkt i menneskehetens historie, 
som kulminerer i hendelsene i forkant av det annet 
komme – lenge etter Johannes tid.

 6. I dette eksemplet er selve dyrene bokstavelige, og 
representerer fire individuelle dyr, selv om Johannes 
beskrivelse av dem inneholder billedlige elemen-
ter (flere øyne og vinger) som symboliserer deres 
abstrakte egenskaper snarere enn deres utseende 
(se Johannes åpenbaring 4:6–8; L&p 77:4).

 7. Joseph Smith, History of the Church, 5:343.
 8. Joseph Smith følte tydeligvis at dette særlig 

gjaldt misjonærer. Han sa: “Israels eldster, lytt 
til min røst, og når dere sendes ut i verden for 
å forkynne, så forkynn de tingene dere er sendt 
ut for å fortelle. Forkynn og rop med høy røst: 
‘Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær! 
Omvend dere, og tro på evangeliet.’ Forkynn de 
første prinsippene, og la mysteriene ligge for at 
dere ikke skal bli felt. Befatt dere aldri med syner 
om dyr og emner dere ikke forstår” (History of the 
Church, 5:344).
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Av Scott H. Knecht
Seminar og Institutt

man formulerer og stiller effektive spørsmål 
er forvirrende og kan virke skremmende på 
mange lærere. Heldigvis er det en ferdighet 
enhver lærer kan lære.

Når du formulerer spørsmål, må du 
prøve å finne ut hva slags svar spørsmålet 
vil utløse. Noen spørsmål søker en bestemt 
type svar – et som samsvarer nøyaktig med 
spørsmålet som ble stilt. Disse spørsmålene 
fungerer bra i en matematikktime (“Hva er 
arealet av dette kvadratet?”) eller i en natur-
fagtime (“Ved hvilken temperatur koker 
vann?”) fordi det bare finnes ett mulig svar 
som kan oppdages og bekreftes. De er også 
nyttige ved studium av evangeliet som en 
måte å få frem fakta for å innlede en disku-
sjon, men gjør lite for å drive diskusjonen 
videre. Som regel brukes imidlertid slike 
spørsmål mest fordi de er lette å forberede.

Vi spør om ting som: “Hva studerte vi 
forrige gang?” eller “Si meg navnet på…” 
Disse spørsmålene får ofte dem du undervi-
ser til å stivne til og bli passive. De tror de vet 
svaret, men er usikre, og derfor er de redde 

Hvordan man stiller de 
riktige spørsmålene 

på den rette måten
Å lære å forberede 
seg til, formulere, 
stille og svare 
på spørsmål 
kan utgjøre hele 
forskjellen for 
hvordan du lærer 
og underviser i 
evangeliet.

Det er mange ting som kan bidra til 
en god leksjon eller en god familie-
samtale. Aktiviteter, selvstudium og 

gruppearbeid er noen av redskapene som 
lærere i evangeliet – enten de er formelt kalte 
lærere, frivillige Seminar-  eller Institutt- lærere 
eller foreldre – kan bruke til å forbedre sin 
undervisning.

Men blant de øverste to eller tre nød-
vendige ferdighetene som alle lærere bør 
ha, er evnen til å jobbe godt med spørsmål 
– formulere dem, stille dem og oppfordre 
til meningsfylte svar. President Henry B. 
Eyring, førsterådgiver i Det første president-
skap, sa: “Å stille og svare på spørsmål er 
kjernen i all læring og all undervisning.” 1 
For å være en effektiv lærer, er det viktig å 
tilegne seg denne ferdigheten. Her er fem 
forslag for å gjøre nettopp det.

Søk de mest effektive svarene
Å sitte i en klasse som elev og høre et 

godt spørsmål, minner oss på effekten av 
fremragende undervisning. Men hvordan 
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for å gjette. Læreren tolker ofte denne 
stillheten som et tegn på at spørsmålet 
var for vanskelig, når det egentlig er 
for grunnleggende til å lokke frem 
noe mer meningsfylt fra elevene enn 
et raskt svar.

For å skape diskusjon i klasserom-
met, er et langt nyttigere spørsmål 
et som innbyr til en rekke gjennom-
tenkte svar. Når du stiller slike spørs-
mål, kan du finne ut hva de du spør 
mener om emnet, eller hva som er 
uklart for dem under diskusjonen. For 
eksempel inneholder Moroni kapittel 
1 fire vers, hvert av dem fulle av dyp 
følelse. Hva ville skje om du leste 
alle fire versene sammen med dem 
du underviser, og så spurte: “Hvilke 
av disse versene vekker de dypeste 
følelsene i dere?” Gi dem litt tid til å 
begynne å snakke. Siden du ikke ber 
om et bestemt svar, er nesten hva som 
helst de sier, brukbart. Jeg har brukt 
dette kapitlet med det samme spørs-
målet, og mottatt noen fantastiske svar 
som har generert dype diskusjoner.

Dette er den typen spørsmål som 
oppmuntrer til å tenke og føle, i mot-
setning til spørsmål som krever at 
man husker eller ganske enkelt 
fremsier fakta. Det finnes tid 
og sted for å huske, men 
læreren kan si mye 

av det som må huskes, for eksempel: 
“Husker dere at vi snakket om Moroni 
1 forrige gang, og at hvert vers inne-
holder en mektig lærdom…” Bare 
det at jeg sier det vil vekke tanker, 
og elevene vil med større sannsyn-
lighet bidra og fortsette diskusjonen. 
Men hvis jeg sier: “Hva snakket vi om 
forrige gang?” blir jeg som regel møtt 
med stillhet og skuldertrekk.

Still det andre spørsmålet
Et vanlig spørsmål som brukes av 

lærere i evangeliet, er en variant av 
dette: “Hvor viktig er tro i deres liv?” 
I utgangspunktet kan dette virke som 
et meningsfylt spørsmål, men hvis 
du tenker etter, finnes det bare ett 
svar: “Svært viktig.” Selvfølgelig er tro 
(og et hvilket som helst annet prin-
sipp i evangeliet) svært viktig, men 
denne typen spørsmål leder som 
regel ingensteds av seg selv fordi du 
fremdeles må stille oppfølgingsspørs-
målet, som er noe sånt som: “Hvorfor 
er det så viktig?” eller “Kan du gi oss 
et eksempel på når det var viktig i 

ditt liv?” Disse spørsmålene kan sette 
ting i bevegelse i klassen, så gå rett til 
dem og hopp over det første spørs-
målet. Å stille det andre spørsmålet 
først vil spare tid og gi bedre frem-
drift i diskusjonen.

Skriv ned spørsmålene dine 
på forhånd

Det er svært nyttig å gjøre to ting 
når du forbereder leksjonen. For det 
første: Skriv ned spørsmålet. Ikke 
bare tenk på det. Skriv det ned. Velg 
ordene nøye, og les gjennom dem 
noen ganger for å sikre at spørsmålet 
spør om det du ønsker at det skal 
spørre om på en tydelig måte.

For det annet kan du spørre deg 
selv: Hva vil de som jeg underviser 
gjøre når jeg stiller dette spørsmålet? 
Det har hendt at jeg trodde jeg hadde 
et veldig godt spørsmål på papiret, 
men da jeg leste det høyt og så for 
meg klassen min, visste jeg at det ville 
falle på steingrunn. Spørsmålet kunne 
ha fungert for en annen klasse, men 
for klassen min visste jeg at det ville 
mislykkes, så jeg begynte på nytt. Jeg 
vet at hvis jeg har to eller tre virkelig 
godt gjennomtenkte og velskrevne 
spørsmål i leksjonsplanen min, kan 
jeg innlede samtaler. Andre spørsmål 
følger naturlig, men jeg trenger velfor-
mulerte utgangspunkter.

Denne teknikken fungerer like 
godt i hjemmet. Vi synes å ha mange 
spontane samtaler om evangeliet i mitt 
hjem der spørsmål og svar strømmer, 
men det har hendt at noe mer alvorlig 
og direkte måtte sies til et bestemt 
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barn. I slike tilfeller oppdaget jeg at 
hvis jeg forberedte konkrete spørsmål, 
øvde på min fremføring av dem og 
jobbet meg gjennom situasjoner med 
mulige resultater, gikk det mye bedre. 
Disse spørsmålene var ikke skrevet på 
papir. De var skrevet i mitt hjerte, og 
jeg kunne bruke dem etter behov.

Vær ikke redd for stillhet
Hvis du har formulert et veldig 

godt spørsmål som vekker ettertanke 
og åpner for et visst spillerom i sva-
rene, må du ikke bli overrasket om 
det tar folk noen sekunder å tenke ut 
svarene sine. Det kan bli stille, men 
bli ikke urolig. Overfladiske spørs-
mål – de som bare krever bestemte 
svar (f.eks.: “Hvor mange trosartikler 
er det?”) – blir raskt besvart. Dype 
spørsmål – de som krever svar – tren-
ger ofte tid til å putre i elevens tanker. 
I dette tilfellet er stillheten din venn. 
La det skje, og når de du underviser 
begynner å svare, vil du bli positivt 
overrasket over hva de kommer med.

Still spørsmål om Skriftene
Hvis du virkelig ønsker å forbedre 

din evne til å formulere og stille 
effektive spørsmål, må du lære å stille 
gode spørsmål om Skriftene mens du 
studerer og forbereder deg.

En måte å studere Skriftene på er 
å gjøre det for personlig inspirasjon. 
Vi leser i kapitler og vers for å nyte 
skjønnheten som finnes der, og bli 
oppbygget med lære og sannhet. En 
annen tilnærmingsmåte, som funge-
rer bedre for foreldre og lærere som 

forbereder leksjoner, er å lese og gran-
ske Skriftene med spørsmål. Jeg gjør 
dette for å stimulere tankene når jeg 
prøver å avgjøre hvordan jeg best kan 
hjelpe dem jeg underviser, å forstå 
Skriftene. Her er et eksempel: Lære og 
pakter 18:10 inneholder en frase som 
er godt kjent og gir oss pågangsmot: 
“Husk at sjeler er av stor verdi i Guds 
øyne.” Jeg elsker denne tanken, men 
hvis den bare er inspirerende for meg, 
er den ikke like nyttig i en klasse.

Hva om jeg grunnet på dette spørs-
målet mens jeg studerte og forberedte 
meg: “Hva er en sjels verdi? Jeg vet at 
den er stor, men kan vi sette en verdi 
på det?” En kveld under middagen 
stilte en av døtrene mine dette spørs-
målet, og det førte til mye diskusjon. 
Her er det vi kom frem til: En sjels 
verdi er det som noen vil betale for 
den, og hva var det vår Fader betalte 
for vår sjel? Han betalte med sin full-
komne Sønns blod. Det gjør hver 
eneste sjel ubeskrivelig verdifull. Vi 
ville ikke ha kommet til den konklu-
sjonen uten spørsmålet som var rettet 
mot selve teksten.

Denne samtalen ved middags-
bordet kan lett gjentas i andre under-
visningssituasjoner. Hvis du ønsker å 
stille dem du underviser bedre spørs-
mål, bør du stille reelle spørsmål om 
Skriftene mens du leser, studerer og 
forbereder deg. Vær full av undring, 
og ikke vær redd for å undersøke. 
Skriftene vil alltid tåle økt gransking. 
Jo bedre du blir til å stille spørsmål om 
Skriftene mens du studerer, jo bedre 
vil du bli til å stille dem du underviser, 
de samme gode spørsmålene.

Fortsett å utvikle dine 
undervisningsferdigheter

Det er en tendens til å se på gode 
lærere og tro at de bare ble født slik. 
De synes å ha en gave som ville være 
vanskelig for folk flest å tilegne seg. 
Evne til å undervise er naturligvis en 
av Åndens gaver (se Moroni 10:9–10), 
så noen av ferdighetene du ser, kan 
være en gave fra himmelen – men 
det er en gave som er åpen for alle 
som søker den. Så mye av det gode 
lærere gjør, er tilgjengelig for deg også 
ved studium og øvelse. Å lære å stille 
effektive spørsmål er en slik ferdighet. 
Når du ydmykt søker evnen til å gjøre 
dette, vil du oppdage at det ligger stor 
verdi i å formulere spørsmål som kan 
vekke dem du underviser, til etter-
tanke, og din evne til å gjøre nettopp 
dette vil vokse. ◼
Artikkelforfatteren bor i California, USA.

NOTE
 1. Henry B. Eyring, “The Lord Will Multiply 

the Harvest” (tale under en satellittsending 
tale til religionslærere i Kirkens skoleverk, 
6. feb. 1998), 5–6.BI
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Som en del av sin plan  
opprettet Faderen den nye og evige  
pakt for å gjøre sine sønner og døtre  

i stand til å vende tilbake til hans 
nærhet og arve evig liv.
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Livets hensikt
Ethvert menneske er en elsket sønn eller datter av himmelske foreldre.1 Vår  

himmelske Faders frelsesplan gir enhver anledning til å motta evig liv, som er det  
liv Gud lever.2 Det finnes ingen større gave.3 Kunnskapen om frelsesplanen forkla-
rer hensikten med livet, og hvis vi velger det, vil den prege våre beslutninger med 
et evig perspektiv.

Planen og dens relevans for jordelivet ble kraftfullt forklart i en artikkel om 
emnet av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum i oktober nummeret 
2015 av Liahona.4 Som en del av sin plan opprettet Faderen den nye og evige pakt 
for å gjøre sine sønner og døtre i stand til å vende tilbake til hans  
nærhet og arve evig liv.

I sitt forord til Lære og pakter sa Herren: “Derfor kalte jeg, Herren, som kjenner 
til den ulykke som skal komme over jordens innbyggere, på min tjener, Joseph 
Smith jr., og talte til ham fra himmelen…

for at min evige pakt kunne bli opprettet.” 5

Av eldste  
Marcus B. Nash
i De sytti

Når vi forstår og lever i henhold til den nye  
og evige pakt, vil vi arve evig liv.

Den  
NYE OG EVIGE  

pakt



26 L i a h o n a

Denne pakten, som Herren ofte omtaler 
som “den nye og evige pakt”, omfatter fyl-
den av Jesu Kristi evangelium, herunder alle 
ordinanser og pakter som er nødvendig for 
menneskehetens frelse.6 Selv om det å opp-
rette Herrens nye og evige pakt på jorden er 
en vesentlig hensikt med gjenopprettelsen, er 
det noen siste-dagers-hellige som ikke forstår 
paktens betydning og løftet om det gode som 
blir dem til del som retter seg etter den. For-
målet med denne artikkelen er å hjelpe hver 
enkelt av oss å forstå og leve i henhold til den 
nye og evige pakt, slik at vi kan arve evig liv. 
Den vil også forklare hvordan en av de viktig-
ste ordinansene og paktene i evangeliet – evig 
ekteskap – passer inn i evangeliets nye og 
evige pakt.

Betydningen av og hensikten med  
den nye og evige pakt

En pakt i evangeliesammenheng er en 
overenskomst, kontrakt eller avtale mellom 

Gud og en person (eller personer) som mot-
tar prestedømsordinanser utført av en som 
har prestedømsmyndighet og som er villig 
til å overholde betingelsene i den tilknyt-
tede pakten. Disse betingelsene er fastsatt 
av Gud.7

Den nye og evige pakt “er summen av alle 
evangeliets pakter og forpliktelser” 8 som ble 
gitt i oldtiden9 og gjengitt til jorden i disse 
siste dager. Den er forklart i Lære og pakter 
66:2: “Sannelig sier jeg deg, velsignet er du 
fordi du har mottatt min evige pakt, ja, fylden 
av mitt evangelium som er sendt ut til men-
neskenes barn, så de kan ha liv og få del i 
den herlighet som skal bli åpenbart i de siste 
dager slik det ble skrevet av profetene og 
apostlene i fordums tid.” 10 Fordi pakten har 
blitt gjengitt i denne siste evangelieutdeling, 
er den “ny”, og fordi den favner all evighet,11 
er den “evig”.

I Skriftene taler Herren både om “den” 
nye og evige pakt og “en” ny og evigvarende 

Den nye og evige 

pakt “er summen av 

alle evangeliets pak-

ter og forpliktelser.”
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pakt. I Lære og pakter 22:1 omtaler han for eksempel 
dåpen som “en ny og evigvarende pakt, ja, den som var 
fra begynnelsen.” I Lære og pakter 132:4 omtaler han på 
samme måte evig ekteskap som “en ny og evig pakt”. Når 
han omtaler “en” ny og evigvarende pakt, mener han en 
av mange pakter som omfattes av hans evangelium.

Når Herren taler generelt om “den” nye og evige pakt, 
mener han fylden av Jesu Kristi evangelium, som omfatter 
alle ordinanser og pakter som er nødvendig for 
menneskenes frelse og opphøyelse. Hver-
ken dåp eller evig ekteskap er “den” 
nye og evige pakt. De er snarere 
deler av helheten.

De som holder ut til enden  
i den nye og evige pakt,  
mottar evig liv

Store og evige velsignelser loves 
dem som mottar evangeliets ordi-
nanser utført ved riktig prestedøms-
myndighet og beseglet ved forjettelsens 
Hellige Ånd,12, og som så holder de hellige 
paktene forbundet med ordinansene. Disse velsig-
nelsene omfatter tilgivelse for synder,13 guddommelighe-
tens kraft 14 og Den hellige ånds veiledning,15 i tillegg til 
den veiledning, inspirasjon, trøst, fred, håp og helliggjø-
relse som følger med denne gaven.16

Den største av alle velsignelser og gaver er evig liv – 
som er det liv Gud lever! 17 Denne gaven gis bare til dem 
som mottar alle evangeliets ordinanser og overholder pak-
tene som er omfattet av den nye og evige pakt.18 Herren  
sier: “Den nye og evige pakt… ble innstiftet for fylden av 
min herlighet.” 19 De som inngår den nye og evige pakt og 
holder ut til enden, “skal komme frem i den første opp-
standelse… og skal arve troner, riker, fyrstedømmer og 
makter, herredømmer, alle høyder og dybder.” 20 Herren 
erklærer ettertrykkelig at “de i tid og gjennom all evig-
het [skal] få del i alle ting min tjener har lovet dem, og 

skal være i full kraft når de ikke lenger er i verden, og 
de skal passere englene og gudene som er satt der og 
gå til sin opphøyelse og herlighet i alle ting som er blitt 
beseglet på deres hoder, en herlighet som skal være en 
fylde og en fortsettelse av ætten evindelig og alltid. Da 
skal de være guder.” 21

Kort sagt vil de som inngår den nye og evige pakt og 
trofast holder ut til enden, (1) motta fylden av Guds her-

lighet, (2) nyte guddommelighetens kraft i tid 
og evighet,22 (3) bli opphøyet, (4) nyte 

evig ekteskap og forøkelse, og (5) bli 
guder. Til sammen kulminerer disse 

velsignelsene i det evige livs gave.

Vi må adlyde alle paktene  
i den nye og evige pakt

Herren har utvetydig erklært 
at vi bare mottar disse himmelske 

velsignelsene når vi adlyder hans 
lover som er fremsatt i den nye og 

evige pakt: “Den nye og evige pakt [ble] 
innstiftet for fylden av min herlighet, og 

den som mottar en fylde av den, må og skal holde 
loven, ellers skal han bli fordømt, sier Gud Herren.” 23 
Han erklærte også: “For alle som ønsker en velsignelse 
fra mine hender, skal holde den lov som ble fastsatt for 
denne velsignelse og dens betingelser slik de ble bestemt 
før verdens grunnvoll ble lagt.” 24 I samme kapittel av Lære 
og pakter gjentok Herren dette poenget: “Sannelig, san-
nelig sier jeg dere, uten at dere adlyder min lov, kan dere 
ikke oppnå denne herlighet.” 25

Det enkle kravet om at vi må adlyde Guds lover for å 
motta den herlighet han tilbyr de trofaste, gjelder for alle 
ordinanser og pakter i den nye og evige pakt. For eksem-
pel, hvis jeg ikke mottar dåpens ordinans og holder dens 
pakt, vil jeg bli fordømt, noe som betyr at jeg ikke kan 
utvikle meg – jeg kan ikke arve fylden av Hans herlighet. 
På samme måte, hvis jeg ikke mottar templets ordinanser 

Store og evige  
velsignelser loves dem  
som mottar evangeliets  

ordinanser.
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og holder de tilknyttede paktene, eller hvis jeg nekter 
å motta en hvilken som helst av evangeliets ordinan-
ser eller nekter å overholde en hvilken som helst av de 
tilknyttede paktene, kan jeg ikke bli opphøyet. I stedet 
vil jeg bli fordømt, noe som betyr at min fremgang vil 
stoppe opp. Kort sagt, må jeg motta alle evangeliets ordi-
nanser og rette meg etter alle tilhørende pakter dersom 
jeg ønsker evig liv.

Betingelsene for paktene som vi siste- 
dagers-hellige sier ja til å etterleve, kan 
grupperes i fire kategorier: (1) Å påta 
oss Frelserens navn, å alltid minnes 
ham og følge hans eksempel, (2) å 
holde hans bud, (3) å villig tjene 
Guds barn som en del av hans 
arbeid for å frelse sjeler, selv om 
det innebærer personlig offer, 
og (4) å vie oss selv og våre mid-
ler til Herrens verk.

I henhold til Guds lov mottas 
evangeliet (og den herlighet det gir) 
gjennom angitte ordinanser forrettet i kraft 
av prestedømmet. Det er gjennom prestedømsor-
dinansene at guddommelighetens kraft blir tilkjennegitt 
i vårt liv – men bare i den grad vi holder de tilknyttede 
paktene. Pakten aktiverer, eller gir liv til, ordinansen, 
akkurat som en motor aktiverer en bil og gjør den i stand 
til å frakte sine passasjerer fra ett sted til et annet. Kort 
sagt, i den grad vi ettertenksomt og trofast holder paktene 
knyttet til ordinansene vi mottar, vil vi vokse i kunnskap 
om Gud og oppleve “guddommelighetens kraft” 26 ved 
Guds nåde gjennom Kristi forsoning.27

Ekteskapets plass i den nye og evige pakt
I Lære og pakter 132:4 sa Herren at han ville åpen-

bare “en” ny og evig pakt, og tilføyde: “Hvis dere ikke er 
lydige mot denne pakt, da står dere fordømt, for ingen 
kan forkaste denne pakt og bli tillatt å gå inn til min 

herlighet.” Disse ordene viser til den evige ekteskaps-
pakt 28 utført ved riktig prestedømsmyndighet,29 som er 
en sentral og avgjørende del av “den” nye og evige pakt 
(fylden av Jesu Kristi gjengitte evangelium).30 Herren 
understreket den store betydningen av den evige ekte-
skapspakt ved å fortelle oss at de som forkaster denne 
pakten, ikke vil motta evig liv.31

Noen, også noen medlemmer av Kirken, feiltolker 
Lære og pakter 132:4 dithen at flergifte er 

nødvendig for opphøyelse, og de tror 
derfor at flergifte er en forutsetning for 

opphøyelse i det evige riket. Dette 
finnes det imidlertid ikke støtte for 
i åpenbaringene. Slik det står i 
Lære og pakter 131 og 132, pre-
senterte Herren loven om evig 
ekteskap ved uttrykkelig hen-
visning til besegling av én mann 

og én kvinne (se Lære og pakter 
132:4–7, 15–25). Ved å fremsette 

loven om evig ekteskap i sammenheng 
med et monogamt ekteskap, gjør Herren 

det klart at opphøyelsens velsignelser, som tilbys 
alle menn og kvinner som verdig inngår den evige ekte-
skapspakt ved riktig prestedømsmyndighet, er uavhen-
gige av om ekteskapet er polygamt eller monogamt.32

Lære og pakter 132:19 gjør det klart at evig liv loves 
et monogamt ektepar som blir beseglet ved prestedøm-
mets myndighet og som holder fast ved pakten – uten 
ytterligere betingelser eller krav. Enhver mann og kvinne 
som blir beseglet på denne måten, og som retter seg 
etter pakten, vil bli opphøyet.33 Historisk praksis er 
forenelig med læren om evig ekteskap som er forklart 
her.34 Ordinansen som besegler ektepar for evigheten, 
omfatter identiske pakter og velsignelser for monogame 
ekteskap og for de bemyndigede polygame ekteskapene 
som tidligere ble utført. De samme pakter og velsignel-
ser vil bli gjort tilgjengelig etter dette liv for de trofaste 

Det er ved  
prestedømsordinanser at 
guddommelighetens kraft 
blir tilkjennegitt i vårt liv.
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som ikke hadde anledning til å bli beseglet 
i jordelivet.35

Etter å ha åpenbart loven og pakten for 
evig ekteskap mellom én mann og én kvinne, 
lærte Herren Joseph Smith at en mann i 
rettferdighet kan gifte seg med mer enn én 
hustru innenfor pakten om evig ekteskap når 
Herren godkjenner eller befaler det gjennom 
sin rettmessig ordinerte profet (som innehar 
de aktuelle prestedømsnøkler).36 Godkjen-
nelse av og befaling om å praktisere flergifte, 
som Herren ga Abraham og andre profeter 
i oldtiden,37 ble også gitt til profeten Joseph 
Smith: “Jeg ga deg, min tjener Joseph, et 
påbud om å gjenopprette alle ting.” 38

Mange år senere opphevet Herren sin 
godkjennelse og befaling om at Kirkens 
medlemmer skulle praktisere flergifte (med 
andre ord, bli beseglet til mer enn én levende 
ektefelle) da president Wilford Woodruff 
(1807–98) utstedte manifestet i 1890.39 Dette 
førte til at praktiseringen av flergifte opphørte, 

og intet medlem av Kirken kunne gifte seg 
med eller bli beseglet til mer enn én levende 
ektefelle. Legg imidlertid merke til at manifes-
tet ikke forhindrer en verdig mann som har 
vært beseglet til en hustru som nå er avdød, 
i å bli beseglet til en annen levende ekte-
felle. Det foregående er i samsvar med den 
åpenbarte læren om at monogami er Herrens 
ekteskapsnorm med mindre han erklærer og 
godkjenner noe annet gjennom sin rettmessig 
utnevnte representant, med andre ord Kirkens 
president og profet.40

På vegne av Det første presidentskap og 
som svar på spørsmålet “er flergifte eller 
celestialt ekteskap avgjørende for en fylde 
av herlighet i den kommende verden?” skrev 
president Charles W. Penrose (1832–1925): 
“Celestialt ekteskap er avgjørende for en fylde 
av herlighet i den kommende verden, slik 
det forklares i åpenbaringen om dette, men 
det står ikke at flergifte på samme måte er 
avgjørende.” 41

“Celestialt ekteskap 

er avgjørende for en 

fylde av herlighet 

i den kommende 

verden.”
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I 1933 uttalte Det første presidentskap: 
“Celestialt ekteskap – det vil si ekteskap for 
tid og evighet – og polygame ekteskap er ikke 
synonyme begreper. Monogame ekteskap for 
tid og evighet, høytidelig inngått i våre templer 
i samsvar med Herrens ord og Kirkens lover, er 
celestiale ekteskap.” 42

I overensstemmelse med disse uttalelsene 
skrev eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De 
tolv apostlers quorum: “Flergifte er ikke avgjø-
rende for frelse eller opphøyelse. Nephi og hans 
folk ble nektet å ha mer enn én hustru, og like-
vel kunne de få enhver velsignelse i evigheten 
som Herren alltid har tilbudt alle mennesker. 
I vår tid oppsummerte Herren ved åpenbaring 
hele læren om opphøyelse, og gjorde den betin-
get av ekteskap mellom én mann og én kvinne. 
(L&p 132:1–28.) Deretter la han til prinsippene 
knyttet til flere hustruer med den uttrykkelige 
betingelse at alle slike ekteskap bare ville være 
gyldige om de ble godkjent av Kirkens presi-
dent. (L&p 132:7, 29–66.)” 43

I dag, etter instruksjoner fra Herren gjen-
nom hans profet, praktiserer ikke lenger Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige flergifte, 
og personer som praktiserer det, tillates ikke 
å slutte seg til Kirken eller å forbli medlem av 
den. Kirken bekrefter at monogami er Guds 
norm for ekteskap, unntatt når han godkjen-
ner eller befaler noe annet gjennom sin profet. 
Kirken underviser ikke at deltagelse i flergifte 
er nødvendig for opphøyelse.

Konklusjon
Det er mye vi ikke vet om livet etter døden. 

Vi vet imidlertid at for å arve evig liv, er det 
nødvendig å motta og holde fast ved den nye 
og evige ekteskapspakt. Vi vet også at for slike 
vil “den samme sosiale omgang som finnes 
blant oss her” – i jordelivet – “finnes blant oss 
der” – i livet etter døden – “men der vil den 
være ledsaget av evig herlighet.” 44

De himmelske velsignelsene som er til-
gjengelige gjennom den nye og evige pakt, 

For alle som retter 

seg etter betingelsene 

i den nye og evige 

pakt, er belønningen 

glede og fred i denne 

verden og evig liv 

i den neste.
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står sentralt i den store hensikten med Faderens plan og 
gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke i disse siste dager. 
Det fullkomment klare håp45 som denne strålende pak-
ten inngir i de trofaste, utgjør “et anker for menneskenes 
sjeler som vil gjøre dem sikre og standhaftige – alltid rike 
på gode gjerninger – og lede dem til å forherlige Gud.” 46 
For alle som retter seg etter betingelsene i den nye og 
evige pakt, er belønningen glede og fred i denne verden 
og evig liv i den neste.47 ◼
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by Melvin J. Ballard, 22. sep 1922, 10; uthevelse tilføyd).

 44. Lære og pakter 130:2.
 45. 2 Nephi 31:20.
 46. Ether 12:4.
 47. Se Lære og pakter 59:23.
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Av Néstor Curbelo
Kirkehistorisk konsulent, Området Syd- Amerika syd

Virgilio Simarrón Salazar var leder i sitt 
eget chachiindianske lokalsamfunn 
i det nordlige Ecuador. Chachiindia-

nerne har beholdt sin særegne levemåte og 
sitt eget rettssystem med et fellesråd, guver-
nører og dommere. Disse lederrollene er 
vanligvis hedersstillinger som familier har i 
generasjoner, og som er bygget på et dypt-
gående fundament av respekt og aktelse i 
lokalsamfunnet. Respekt for stillingen var 
en tillit man ivaretok og videreførte til neste 
generasjon.

Men Virgilio Simmaróns planer for livet 
forandret seg i 1996, da hans sønn Wilson 
kom hjem fra studier i Quinindé med eksem-
plarer av Mormons bok og et sterkt vitnes-
byrd om sin nye religion. Fylt med den tro 
og entusiasme som bare en som har funnet 
sannheten kan ha, delte Wilson evangeliets 
budskap med sin familie, og de ble snart 
døpt i elven Canandé.

Da familien Simarrón delte evangeliet med 
venner og naboer, utviklet det seg imidlertid 
en alvorlig konflikt. Noen av chachiindia-
nerne mente at Virgilio Simarróns tro gjorde 
ham til en kjetter, og overveide til og med 

Kirken ble opprettet i Guayacana 
i Ecuador, i stor grad takket være 
Virgilio Simarrón, som tok en 
vanskelig avgjørelse for å holde 
seg trofast mot sitt vitnesbyrd.

“JEG GA ET  

TIL GUD”
LØFTE  

Etter familien Simarróns misjonærarbeid ble 
60 personer døpt i elven Canandé i mai 1999.

å bruke vold mot ham. Andre mente at han, 
som guvernør, ikke burde delta i en ny tro 
som kunne splitte folket. Med denne bekym-
ringen fremstilte de ham for fellesrådet. Det 
skulle bli noe av det vanskeligste Virgilio 
hadde opplevd.
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Wilson forteller hva som skjedde: “Hele rådet fortalte 
far: ‘Du kan fortsette som guvernør hvis du gir avkall på 
Jesu Kristi Kirke. Du må trekke tilbake uttalelsene dine.’ 
Far sa: “Jeg har gitt Gud et løfte, og når man gir Gud et 
løfte, kan det ikke trekkes tilbake. Jeg kan ikke gi avkall 
på Kirken. Hvis dere mener at jeg er en guvernør som 
har splittet chachifolket, da må dere velge en annen i mitt 
sted i dag.’ Så fikk jeg se min far gråte. Rådsforsamlingen 
var fullstendig taus i mer enn fem minutter – ingen sa 
noe. Så var det en som sa: ‘Da, guvernør, kan du gå.’ Far 
reiste seg langsomt, og mor, min søster og jeg gikk ned 
og forlot rådet.”

Etter at bror Simarrón ble fjernet fra sitt embede, fulgte 
en vanskelig tid for familien. Mens de følte forakt fra 
mange som én gang hadde respektert dem, vendte familien 
seg til den tro de hadde omfavnet, og forkynte evangeliet 
med stor glød. Deres stavspresident, Omar Intriago Cesar, 
forklarer: “De begynte å forkynne evangeliet fra hus til hus 
til hver eneste familie i dette lokalsamfunnet. Guayacana 
gren ble organisert med Virgilio Simarrón og hans sønn 
Wilson. Kirken ble opprettet på grunn av hans tro, hans 
styrke og hans vitnesbyrd.”

I løpet av få år bar familien Simarróns anstrengelser 
god frukt. 30. juli 1999 ble en høytidsdag i Guayacana, 
da et stort dåpsmøte ble avholdt. President Intri-
ago minnes: “Vi kom sammen med Roberto Garcia, 

misjonspresidenten, og begge deltok i denne strålende 
dagen, da to misjonærer døpte 60 personer på bredden 
av elven Canandé. Så sto president Garcia på den ene 
siden og jeg på den andre, og bekreftet alle som var 
døpt, som medlem av Kirken. Det var et privilegium 
jeg aldri vil glemme.”

Selv om Virgilio frasa seg guvernørembedet for å være 
trofast mot sitt vitnesbyrd, var han i stand til å videreføre en 
annen arv til neste generasjon – å tjene folket ved å eta-
blere evangeliet blant dem. Han fikk oppleve å se Wilson 
reise på heltidsmisjon og deretter vende tilbake til Guaya-
cana for å gifte seg med sin hustru, Ruth, og få barn. Noen 
år senere døde Virgilio trofast i Kirken. Hans hustru, Maria 
Juana Apa, har fått se deres sønn bli kalt til grenspresident 
i  Guayacana i 2014.

Wilson er svært oppmerksom på den arv som hans far 
alltid ønsket å gi ham. “Mine forfedre har alltid vært guver-
nører, offiserer, sterke krigere,” sier han. “Jeg føler at alle 
disse røttene fra mine forfedre fortsatt virker i meg. Men nå 
som jeg er medlem av Kirken, har all denne styrken hjulpet 
meg å bli en god soldat for Jesus Kristus.” ◼

Over: En ny generasjon ledere, Ruth og 
Wilson Simarrón i Guayacana gren (med 
grenens medlemmer til venstre).
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Det er alltid oppmuntrende for meg å overveie de tjenestene og ofrene 
siste- dagers- hellige gjør for sin familie, sin menighet og sin himmelske 
Fader. Det er noe innviet og hellig. Jeg tror ikke vi kan oppnå en høyere 

ære enn at Herren anser vårt offer som verdig og passende og at han vil respek-
tere og motta det.

Dette er Faderens store anerkjennelse til sin Sønn når han omtaler ham som “min 
Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag” (3 Nephi 11:7; se også Matteus 3:17; 
Markus 1:11; Lukas 9:35; L&p 93:15; Joseph Smith – Historie 1:17). For en fortreffelig 
tittel. Hvilken større ære kan du oppnå enn at Gud sier til deg: “Min elskede sønn” 
eller “Min elskede datter”, og at du mottar hans bekreftelse på at ditt offer er antage-
lig for ham, “i hvem jeg har velbehag”.

Jeg ber nå i julen om at du må få en følelse av Herrens aktelse for ditt offer, en 
følelse av hvordan din stilling er i hans øyne, en følelse av hvor elsket du er som 
hans sønn eller datter. Og jeg ber om at kunnskapen om dette må gi deg stor trøst, 
trygghet og tillit til at du er godkjent i hans øyne.

Av eldste D. Todd 
Christofferson
i De tolv apostlers 
quorum MÅTTE DU FØLE  

Jeg håper du tar deg tid nå i julen til å sitte en stille stund  
og la Frelserens ånd varme deg og forsikre deg om at din tjeneste,  

ditt offer og ditt liv er verdig og godt.
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Frelserens fødsel
Når vi snakker om Jesu Kristi fødsel, 

er det passende å reflektere over det som 
skulle følge. Hans fødsel var uendelig viktig 
på grunn av det han skulle oppleve og lide 
for at han bedre kunne hjelpe oss – som alt 
sammen kulminerte i hans korsfestelse og 
oppstandelse (se Alma 7:11–12). Men hans 
misjon omfattet også hans fortreffelige tje-
neste, miraklene som fulgte hans virke,  
den lindring han ga de lidende og gleden 
han tilbød – og fremdeles tilbyr – dem 
som sørger.

Jeg liker også å tenke på det som kommer 
senere. To av mine favorittvers som handler 
om den tiden, finnes på slutten av kapittel 7 
i Johannes åpenbaring:

“De skal ikke hungre mer, heller ikke 
tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, 
eller noen hete.

For Lammet, som er midt for tronen, skal 
vokte dem og føre dem til livets vannkilder. 
Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres 
øyne” ( Johannes åpenbaring 7:16–17; se 
også 21:4).

For meg gir dette et godt bilde av det 
hellige håp om det som kommer, av hvordan 
det vil være i det storslagne tusenårsriket og 
Kristi celestiale regjeringstid som følger.

Men selv med alt som skal komme, synes 
jeg det er passende på denne tiden av året 
å tenke på barnet i krybben. Vær ikke alt-
for overveldet eller opptatt av det som skal 
komme. Bare tenk på det lille barnet. Finn 
et rolig og fredelig øyeblikk til å grunne på 
begynnelsen av hans liv – kulminasjonen 
av himmelske profetier, men den jordiske 
begynnelsen for ham.

Ta deg tid til å slappe av, føle fred og se 
for deg dette lille barnet. Vær ikke for opptatt 
eller overveldet av det som kommer senere i 
hans eller ditt eget liv. Finn i stedet et fredelig 
øyeblikk til å tenke på kanskje det mest fred-
fulle øyeblikket i verdens historie – da hele 
himmelen frydet seg over budskapet “Ære 
være Gud i det høyeste, og fred på jorden, 
i mennesker Guds velbehag” (Lukas 2:14).

La Ånden varme deg
For noen år siden hørte jeg et radiointervju 

med biskop Desmond Tutu, den anglikanske 

erkebiskopen i Syd- Afrika. Han hadde nettopp 
utgitt en bok sammen med sin datter om for-
soningen som hadde funnet sted i Syd- Afrika 
etter apartheid.1 Bokens budskap er i bunn og 
grunn at det finnes noe godt i alle mennesker.

Under intervjuet stilte verten biskop Tutu 
et observant og inspirert spørsmål: “Har du 
opplevd at ditt forhold til Gud har forandret 
seg med årene?”

Biskop Tutu tenkte seg om og sa: “Ja. Jeg 
lærer å tie mer når jeg er i Guds nærhet.”

Han fortalte at når han ba i sine tidli-
gere år, gjorde han det med en liste over 

FRELSEREN GIR  
OSS FRED
“Han som var en smer-
tens mann, vel kjent 
med sykdom, taler til 
ethvert plaget hjerte og 
skjenker fredens gave. 
‘Fred etterlater jeg dere. 
Min fred gir jeg dere. 
Ikke som verden gir, gir 
jeg dere. La ikke deres 
hjerte forferdes, frykt 
ikke’ [Johannes 14:27].”
President Thomas S. Monson, 
“Gaver som verdsettes,”  
Liahona, des. 2006, 5.
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anmodninger og bekymringer. Han 
kom frem for himmelen med det han 
kalte “en slags handleliste”. Men nå, 
sa han, “tror jeg [at jeg] prøver å vokse 
ved bare å være der. Når du sitter 
foran en peis om vinteren, er du bare 
der foran peisen, og du behøver ikke 
å være smart eller noe. Flammene 
varmer deg.” 2

Jeg syns det er en vakker metafor 
– bare sitt sammen med Herren og 
la ham varme deg som en peis om 
vinteren. Du behøver ikke å være 
fullkommen eller det mest fantas-
tiske mennesket som noensinne har 
begunstiget jorden, eller den beste 
i noe som helst, for å være sammen 
med ham.

Jeg håper du tar deg tid nå i 
julen til å sitte en stille stund og la 
Frelserens ånd varme deg og for-
sikre deg om at din tjeneste, ditt 

offer og ditt liv er verdig og godt. 
Sitt stille sammen med det lille bar-
net, og bli åndelig styrket og bedre 
forberedt for alt som vil komme 
senere. La dette være en stund for 
hvile, forfriskning, bekreftelse og 
fornyelse.

Måtte Gud gi deg denne velsig-
nelsen denne julen idet du, sammen 
med meg, bærer vitnesbyrd om  
Frelseren Jesus Kristus – hans sentrale 
rolle i vårt og alle menneskers liv, 
og i  selve hensikten med tilværelsen.

Vi tilber ham, vi tjener ham og vi 
elsker ham. Måtte ditt liv gjenspeile 
denne kjærligheten ved ditt offer 
denne julen og alltid. ◼
NOTER
 1. Desmond Tutu og Mpho Tutu, Made for 

Goodness: And Why This Makes All the  
Difference (2011).

 2. Desmond Tutu, i “Desmond Tutu, Insisting 
We Are ‘Made for Goodness’” (NPR intervju 
med Renee Montagne, 11. mars 2010),  
npr.org.

Finn et fredelig 
øyeblikk til å tenke 
på kanskje det mest 
fredfulle øyeblikket 

i verdens historie – da 
hele himmelen frydet 
seg over budskapet 
“Ære være Gud i det 
høyeste, og fred på 
jorden, i mennesker 

Guds velbehag.”
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han fortalte oss noe annet, ville vi dra 
til Bern dagen etter.

“Hvis veien virkelig er ufremkom-
melig,” sa Antonio etter bønnen, “drar 
vi hjem.”

Jeg følte at avgjørelsen var riktig, 
men jeg var likevel redd. Neste mor-
gen var jeg full av tvil, og ønsket å be 
igjen. Antonio sa at vi allerede hadde 
mottatt svaret vårt, men han knelte 
vennlig og tålmodig ved siden av meg.

Da vi dro, var det så vidt daggry, 
og mørke skyer hang over oss. Mens 
vi kjørte, kunne jeg se litt blå himmel 
nær fjellene. En stakkars solstråle brøt 
gjennom skyene.

Dette glimtet av solskinn styrket 
min vinglende tro. På mirakuløst vis 

kom solen frem og temperaturen 
steg. Det var ingen tåke, ingen is, 
ingen vind – bare en klar og used-
vanlig varm vinterdag. Jeg fikk tårer 
i øynene. Det virket som om vår 
himmelske Fader hadde besvart  
våre bønner.

Etter at vi kom til Bern, begynte 
det å snø tungt, og det fortsatte å snø 
under hele oppholdet. Da vi gikk til 
templet før daggry neste morgen,  
gikk uværet over i snøstorm. Et øye-
blikk ble jeg redd, og jeg begynte 
åløpe langs fortauet som fører 
til templet.

Så slo det meg: “Det er slik 
det skal være. Verden uler 
mot oss med vanskeligheter, 

VI LØP TIL TEMPLET

S A G T  A V  S I S T E -  D A G E R S -  H E L L I G E
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I desember 1999 gjorde vi oss klar 
til vår årlige julereise til Bern Sveits 

tempel. Reisen, en spesiell tradisjon 
vi startet like etter at vi giftet oss, er 
én måte å feire Frelserens fødsel på.

Vi bor omkring åtte timer med bil 
fra templet, og vi hadde dårlig vær før 
avreisen. Trær som var revet opp med 
roten, kraftig vind og isglatte veier 
ville gjøre reisen farefull.

Jeg følte meg usikker og forsto ikke 
hvorfor vi møtte så mange hindringer 
når vi visste at Herren ønsket at vi 
skulle dra til templet. Ville han ikke 
åpne veien for oss?

Min mann Antonio og jeg knelte i 
bønn sammen med våre barn og sa til 
vår himmelske Fader at med mindre 
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men vi må løpe til Herrens fred som 
finnes i hans hus.”

Vi hadde en fantastisk tid i tem-
plet den julen, men vi var bekymret 
for hjemreisen. Snøen fortsatte å 
lave ned, og vår yngste sønn fikk 
høy feber. Den dagen vi skulle 
dra hjem, sluttet det imidlertid på 
mirakuløst vis å snø, og vår sønns 
feber ga seg etter at han fikk en 
prestedømsvelsignelse.

Idet templets fred hjalp oss å være 
ved godt mot, tenkte jeg på et bibel-
vers: “Skulle noen ting være umulig 
for Herren?” (1 Mosebok 18:14). 
I takknemlighet innså jeg at nei,  
det er det ikke. ◼
Antonella Trevisan, Udine i Italia

MITT JULEMIRAKEL

Høsten 1968 spurte biskopen 
om mor og far ville gi penger 

til byggingen av Provo Utah tempel. 
Menigheter gjør ikke det lenger, 
men det var vanlig den gangen. 
Pappa lovet å gi 1000 dollar. Det 
virker kanskje ikke som så mye, 
men det var det for oss. Far hadde 
to jobber for å forsørge en sønn på 
universitetet, en sønn på misjon og 
fem barn hjemme.

Da far samlet oss til familieråd og 
fortalte oss at han hadde lovet 1000 
dollar til templet, husker jeg at jeg 
tenkte: “Du kunne like gjerne ha 
lovet en million, for begge beløpene 
er uoppnåelige.” Jeg kunne ikke tro 
at han hadde lovet så mye, og vi 
hadde mindre enn fire måneder på 
å skaffe pengene.

Vi valgte fire måter å skaffe pen-
ger på: Vi skulle stå over gavene den 
julen og gi pengene vi ville ha brukt 
på gaver. Mine søstre og jeg skulle 
bidra med pengene vi tjente som 
barnevakt. Lillebroren min skulle ta 
strøjobber for å tjene penger, og som 
familie skulle vi dra til en gård i nær-
heten og plukke epler daglig i noen 
uker, og gi inntektene til templet.

Vi la gavepapir på en en skoeske 
som vi skulle oppbevare pengene i, 
la et bilde av et tempel og et bilde 
av Jesus Kristus oppi, og satte esken 
på et lite bord. Vi ble stadig mer 
begeistret etter hvert som penge-
beholdningen vokste. Istedenfor 
å fokusere på gavene vi ønsket  

oss, fokuserte vi på vår gave til  
Frelseren. Jeg satte så stor pris på 
gaven han hadde gitt Guds barn – 
sitt liv – at jeg ønsket å gi noe  
tilbake til ham.

Å plukke epler viste seg å være 
den vanskeligste, men samtidig den 
mest tilfredsstillende måten å tjene 
penger på. Det var utmattende, men 
vi ble styrket og belønnet fordi vi 
tilbragte tid sammen som familie.  
Vi begynte å bli “knyttet sammen 
i enighet og i kjærlighet” (Mosiah 
18:21).

Da julen nærmet seg, kikket jeg 
oppi bidragsesken, men ble alltid 
skuffet. Til tross for våre anstrengelser 
var vi langt unna målet.

Jeg følte imidlertid godt ved vår 
beslutning om å gi avkall på gaver. 
Jeg visste at ofrene våre var små, men 
jeg hadde tro på at Frelseren ville bli 
tilfreds.

Én dag kunngjorde far at vi hadde 
nådd målet, og at han hadde overle-
vert pengene. Jeg fant aldri ut hvordan 
vi skaffet resten så kjapt.

Oppfyllelsen av fars løfte den 
julen var et mirakel. Men for meg var 
det virkelige miraklet at jeg ved å 
gi istedenfor å motta, kom nærmere 
Frelseren. Det var bedre enn noen 
julegave jeg kunne ha fått. Syv år 
senere fikk jeg gaven tilbake da jeg 
knelte ned ved et alter i Provo tem-
pel for å bli beseglet til min mann  
for tid og all evighet. ◼
Joan Burton Stott, California, USA

Da vi gikk til templet før 
daggry neste morgen, 

gikk uværet over i snøstorm.
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En jul for mange år siden hadde jeg 
for mye å tenke på til å nyte høy-

tiden. Min mann Andy hadde utviklet 
en hoste som, etter medisinske prøver, 
raskt utviklet seg til lungeskade, ope-
rasjon, rekonstruksjon av spiserøret 
og biopsier – “for sikkerhets skyld”. 
Operasjonen fant sted en uke før vi 
flyttet til et nytt hjem.

Noen uker før jul besøkte jeg min 
nabo Janae. Hun spurte om jeg var 
klar til jul. Jeg klarte å svare at jeg var 
så klar som jeg kunne bli. Jeg nevnte 
at vi alltid hadde laget julekaker sam-
men med bestemor like før jul, og at 
jeg hadde ønsket å lage forklær til jen-
tene, men trolig ikke ville rekke det.

En uke senere satte jeg meg i den 
overstoppede stolen ved siden av 
juletreet. Jentene hadde lagt seg, og 
Andy arbeidet på kontoret da det 
ringte på døren. Jeg åpnet døren 
og så Janae som holdt tre pakker 

mens snøen lavet ned bak henne.
“Kom inn,” sa jeg, sikker på at hun 

kunne føle min overraskelse.
“Takk, men jeg må hjem,” sa hun. 

“Disse er til jentene dine.”
Janae ga meg pakkene.
“Det er forklær,” sa hun. “Det er 

ikke de beste, men jeg klarte å bli 
ferdig med dem i kveld.”

I et øyeblikks ydmyk forbauselse, 
hvisket jeg frem et takk. Vi klemte 
hverandre, og jeg så henne ta fatt 
på hjemveien.

Da jeg satte meg i stolen min 
igjen, løsnet jeg omhyggelig det 
hvite satengbåndet fra én eske. Da 
jeg åpnet den, fant jeg et hjemme-
laget forkle av julestoff. Jeg fulgte 
en søm med tommelen og peke-
fingeren mens jeg tenkte på Janae. 
Hun hadde fire små barn, heriblant 
tvillinger som var bare litt over et år 
gamle. Hun hadde pianoelever, og 

hun hadde et arbeidskrevende og 
viktig kall i menigheten.

Jeg prøvde å finne ut når hun 
kunne hatt tid til å lage forklær, og jeg 
skjønte straks at hun ikke hadde tid. 
Hun fant tid.

Tårene rant da jeg følte vår himmel-
ske Faders kjærlighet gjennom Janae – 
en varme og trygghet som om jeg var 
omfavnet “i [hans] kjærlighets armer” 
(L&p 6:20).

Det er mange år siden vi fikk for-
klærne. Døtrene mine har for lengst 
vokst fra dem, men jeg har dem i spis-
kammeret, hvor de henger i snorene 
sine fra en blankpusset krok under 
nyere forklær. Hver gang jeg ser Janaes 
gaver, blir jeg påminnet om den trøst 
og kjærlighet jeg følte den kvelden. 
De minner meg om det jeg ønsker å 
være – en Jesu Kristi disippel, verdig til 
åpenbaring og villig til å yte tjeneste. ◼
Candice A. Grover, Idaho, USA

Da jeg åpnet en eske, 
fant jeg et hjemmelaget 

forkle av julestoff.
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JEG VAR IKKE ALENE

Jeg satt i en hurtig utgravd forsvars-
stilling og så ut over sanden mot 

nord – mot Irak. Det var 24. desember 
under operasjon Ørkenskjold, og jeg 
hadde vakt fra midnatt og utover.

Jeg var den eneste siste- dagers- 
hellige i bataljonen, så julen var enda 
ensommere. Vi hadde vært i ørkenen 
i Saudi- Arabia siden august, og nå var 
julen her med en kald, stjerneklar natt. 
Leiren sov, og jeg hadde noen timer 
med de blågrå sanddynene og tan-
kene mine.

Jeg tenkte på min hustru og sønn 
i Georgia, USA, og hvor sårt jeg ville 
savne festlighetene der hjemme – 
treet, gavene og en ordentlig jule-
middag. Så begynte jeg å grunne 
på juleevangeliet.

Jeg undret meg over natten da 
Kristus ble født. Jeg lurte på hvor 
mørk den var og om månen var der 
for å kaste sin glans over landska-
pet, eller om det bare var stjernelys. 
Siden det ikke fantes elektriske lys da 
han ble født, må natten ha vært noe 
lignende av den jeg var vitne til. Det 
kan ikke ha vært noen festligheter – 
bare en mørk og stille natt.

Så slo en strålende tanke meg. 
I Bibelen står det at vismennene 
senere kom fra øst, ledet av en stjerne 
som dukket opp på nattehimmelen. 
Da jeg så opp på den mørke himme-
len, gikk det opp for meg at jeg var øst 
for Betlehem og at et av kunnskaps-
sentrene den gangen var Bagdad. 
Kunne vismennene ha kommet fra et 
sted ikke langt fra der jeg var? Hvilken 
stjerne skinte? Var den fremdeles på 
himmelen? Kunne jeg se den?

Jeg stirret opp i undring over 
Guds skaperverk og følte en varme 
som kom innenfra. Det spilte ingen 
rolle om jeg var på samme sted, 
eller om den samme stjernen var 

på himmelen. Det som betydde 
noe, var at jeg hadde den samme 
kunnskapen som vismennene om et 
spedbarn som ble født i Betlehem 
som kongenes Konge.

Jeg var ikke alene den julen. Jeg 
sto sammen med alle dem som søker 
ham, enten de er vismenn, profeter, 
eller bare ensomme soldater i et hull 
i ørkenen. Den natten ble mitt vitnes-
byrd om Frelserens fødsel styrket, og 
neste morgen var Den hellige ånd 
fortsatt med meg.

Istedenfor at det ble en trist jul det 
året, ble det en av mine mest verdsatte 
julehøytider. ◼
Robert Hoffman, Washington, USA

Da jeg så 
opp på den 

mørke himmelen, 
gikk det opp for 
meg at jeg var øst 
for Betlehem.
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ENKENS SKJERV I VÅR TID

Jeg ba om at “Julenissens 
hjelpere”- krukken måtte bli 

fylt før kvelden var omme.

De lånte, hvite dukene og snø-
mennene som dekorerte bor-

dene, bidro til å skape feststemning 
i aktivitetssalen da det i siste øyeblikk 
ble gjort forberedelser til familiens 
julefest.

Mens vi ventet på gjestene våre, 
vandret blikket mitt til et bord med 
en tom krukke merket “Julenissens 
hjelpere”. Jeg ba om at krukken 
måtte bli fylt før kvelden var omme.

Under forberedelsene hadde vi 
fått vite at min kusines mann hadde 
vært arbeidsledig i over et og et 
halvt år. Hennes families viktigste 
inntektskilde var fem avisruter, noe 
som gjorde at de måtte begynne hver 
dag klokken 03.30. Det meste av 
inntekten gikk til å betale boliglån 
og andre nødvendigheter, og det 
var lite igjen til ting de ønsket seg, 
som julegaver.

Min kusines familie var en av 
de første som kom. Jeg så dem gå 
forbi serveringsbordene og forbi 

julekrukken vår. Da de nærmet seg, 
stoppet min kusines mann for å lese 
hva som sto på krukken. Uten å nøle 
fant han frem den slitte lommeboken 
sinn, tok ut et par dollar og puttet 
dem i beholderen, uvitende om 
hvem den “trengende” familien var.

Jeg kjente gråten i halsen, og jeg 
tenkte øyeblikkelig på historien 
i Det nye testamente om enken 
og hennes to skjerver. Velstående 
menn skrøt av sine store bidrag til 
tempelkisten, da det kom “en fattig 
enke og la to skjerver” (se Markus 
12:41–42).

Frelseren sa da til sine disipler:
“Denne fattige enken har gitt 

mer enn alle de andre som la i 
tempelkisten.

For de ga alle av sin overflod, men 
hun ga av sin fattigdom alt det hun 
eide, alt det hun hadde å leve av” 
(Markus 12:43–44).

Jesus Kristus sa at hun ga “av sin 
fattigdom” og ga “alt det hun hadde 

å leve av”. Hun kunne ha gitt bare 
én skjerv. Noe mer ville trolig ikke 
vært nødvendig, men hennes trofaste 
hjerte og villighet til å ofre alt, vekket 
Guds Sønns oppmerksomhet.

Ingen ville ha klandret min kusi-
nes mann om han gikk forbi krukken 
og tenkte: “Hvis jeg hadde, ville jeg 
gi” (Mosiah 4:24). Hans gode eksem-
pel på kjærlighet og omsorg for sine 
medmennesker rørte ikke bare meg, 
men også andre medlemmer av fami-
lien som iakttok ham. Jeg visste at 
det ville ordne seg for denne fami-
lien, for “kjærligheten er Kristi rene 
kjærlighet… og den som er i besit-
telse av den på den siste dag, ham 
skal det bli vel med” (Moroni 7:47).

Vi hadde håpet å gi familien hans 
noe den kvelden, og det gjorde vi  
litt senere, men ved å gi midt i sin 
egen nød, viste han oss at når det 
gjaldt det som betydde mest, var 
han allerede en rik mann. ◼
Stephanie H. Olsen, Utah, USA
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HVORDAN VISSTE DE OM MITT BEHOV?
skulle få penger til å søke om pass slik 
at jeg kunne få det tidsnok til avreisen 
til Japan.

En ettermiddag gikk jeg fortvilet 
inn på rommet mitt og bønnfalt vår 
himmelske Fader. Jeg fortalte om  
mitt ønske om å tjene i Japan og  
min takknemlighet for at min drøm 
om å reise på misjon snart skulle gå 
i oppfyllelse. Jeg holdt tårene tilbake 
da jeg fortalte ham at jeg trengte 
75 dollar til et pass, som jeg ganske 
enkelt ikke hadde. Da jeg reiste meg 
etter bønnen, visste jeg at alt ville 
ordne seg. Jeg visste ikke hvordan, 
men en følelse av fred forsikret meg 
om at Herren ville sørge for meg.

Senere den dagen åpnet jeg post-
kassen og fant et julekort. Vedkom-
mende som hadde levert det, hadde 

anstrengt seg for å være anonym. 
Kortet var ikke stemplet. Det hadde 
blitt levert for hånd.

På innsiden av kortet sto det: “Gra-
tulerer! Du er mottaker av en tilfeldig 
handling av kristen godhet. God jul, 
Hannah. Lykke til på misjon.”

Inne i kortet lå det 100 dollar. Jeg 
sto ved døren og gråt. Hvem hadde 
gjort dette, og hvordan kunne han 
eller hun kjenne til mitt behov?

Mange år senere vet jeg fremdeles 
ikke hvem som kom med pengene 
den dagen. Jeg har tenkt mye på ved-
kommende siden den gang. De viste 
det jeg tror eldste Joseph B. Wirthlin 
(1917–2008) i De tolv apostlers quo-
rum mente da han sa: “Medfølelse fra 
Kristus- lignende venner rører oss dypt 
og forandrer vårt liv… I denne Kirken 
blir ofte bønner om hjelp besvart av 
Herren gjennom den enkle, daglige 
tjenesten som omsorgsfulle brødre 
og søstre utfører. Jeg har sett Herrens 
barmhjertighet gjenspeilt i sanne ven-
ners godhet.” 1

Denne velgjerningen forandret meg 
og hjalp meg å reise på misjon til fast-
satt tid, og inspirerte meg til å prøve 
å være svaret på andres bønner. ◼
Hannah Eiselin, Arizona, USA

NOTE
 1. Joseph B. Wirthlin, “Verdsatte ledsagere,” 

Lys over Norge, jan. 1998, 33.

Jeg åpnet postkassen og fant et julekort. 
Det var ikke stemplet. Det hadde blitt 

levert for hånd.

For nesten 20 år siden ble jeg kalt 
på misjon til Japan. Med stor for-

ventning og en viss engstelse forbe-
redte jeg meg til å reise på misjon i 
januar. Omtrent på denne tiden mistet 
både mor og far jobben.

Jeg hadde tilstrekkelig finansiering 
av misjonen når jeg kom frem, men 
familien strevde økonomisk. Jeg visste 
ikke hvor jeg skulle få penger til det 
jeg måtte kjøpe før jeg reiste, som 
misjonsklær, kofferter og andre nød-
vendigheter. Jeg hadde en deltidsjobb,  
men ville ikke få opp-
tjent nok. Jeg 
var særlig 
bekymret for 
hvordan jeg 
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Av Brittany Romanello Casco

Da jeg mottok mitt misjonskall, 
var det et av de mest gjen-
nomgripende og herlige øye-

blikkene i mitt liv. Jeg hadde tenkt på 
misjon mange ganger siden jeg fikk et 
vitnesbyrd om evangeliet da jeg var 18 
år gammel. Da jeg fikk mitt kall til å 
virke i Taiwan Taichung misjon, visste 
jeg at det var riktig, og jeg gledet meg 
veldig til å dra.

Jeg leste i Skriftene daglig, deltok 
på kurs i misjonær-  og tempelforbe-
redelse, og forsøkte til og med å lære 
mandarin- kinesisk på egenhånd. Som 
det eneste barnet i familien, visste jeg 
at min misjon ville bringe heder, ikke 
bare til meg selv, men også til mine 
foreldre og min himmelske Fader. Den 
dagen jeg kom til opplæringssenteret 
for misjonærer (MTC), føltes det som 
om ingenting kunne gå galt i løpet av 
de neste 18 månedene. Jeg gledet meg 
til alt fra å se nye medlemmer bli døpt 

til å prøve den taiwanske maten jeg 
hadde hørt så mye om. Lite visste jeg 
da jeg kom til MTC, om at min misjon 
skulle bli svært annerledes enn jeg 
hadde forventet.

Jeg ble syk
Etter ca fire måneder på misjon 

begynte jeg å oppleve smerte – ikke 
bare under fysiske aktiviteter som 
sykling eller morgentrening, men 
også når jeg sov eller gjorde personlig 
studium. Jeg begynte å gå raskt ned 
i vekt. Jeg ble til og med kvalm av 
å drikke vann. Legeundersøkelsene 
kunne ikke fastslå hva som var galt. 
Jeg hadde ingen parasitter eller virus. 
Misjonspresidenten, min misjonærled-
sager og jeg var alle forvirret på grunn 
av min stadig dårligere helse.

I løpet av måneden som fulgte, 
beholdt jeg troen i den grad at det til 
og med overrasket meg selv. Selv om 
jeg var frustrert, var jeg overbevist om 

at hvis jeg fortsatte å jobbe hardere, 
sykle fortere og snakke min gebrokne 
kinesisk til alle jeg så, ville Gud hel-
brede meg på mirakuløst vis. Jeg 
trodde på historiene om da Kristus hel-
bredet syke og oppvekket døde, og jeg 
trodde helhjertet at han ville gjøre det 
samme for meg – en svak, men entu-
siastisk misjonær. Så en søndag mens 

JEG DRO HJEM FRA MISJON  

før tiden
Lite visste jeg  
da jeg kom til  

opplæringssenteret  
for misjonærer, om  
at min misjon skulle  
bli svært annerle-
des enn jeg hadde 

forventet.
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min ledsager og jeg syklet til møtehuset 
for å møte en undersøker, ble smerten 
og krampetrekningene i hele kroppen 
uutholdelig. Da vi kom til møtehuset, 
ba jeg eldstene om å gi meg en vel-
signelse, og det hjalp. Etter hvert som 
dagene gikk, ble prestedømsvelsignel-
sene hyppigere, og det samme gjorde 
bønnene om å bli helbredet.

Det var den mørkeste dagen av 
min misjon da jeg våknet en morgen 
i den brennende taiwanske heten 
og innså at jeg ikke engang kunne 
bevege kroppen nok til å komme 
meg ut av sengen. Da skjønte jeg 
at jeg ikke kunne være misjonær så 
mye lenger. Misjonspresidenten kom 
på besøk, og vi snakket sammen. 
Vi snakket om alle mulighetene, 
og etter mye bønn og mange tårer 
bekreftet Ånden at jeg måtte dra  
hjem og fokusere på å bli frisk.

Jeg dro hjem før tiden
Istedenfor å komme hjem til bal-

longer og “Velkommen hjem”- skilt, 
ble jeg trillet av flyet til mine redde 
foreldre, som øyeblikkelig kjørte meg 
til akuttmottaket på sykehuset. Flere 
måneder med prøver begynte, men 
legene klarte ikke å finne ut hva som 
feilte meg. I tillegg sa velmenende 
personer rundt meg ting som: “Når 
skal du dra ut igjen?” “Skal du bli 
hjemme?” “Kanskje det var meningen 
at du skulle gifte deg.” “Kanskje det 
var galt av deg å dra i det hele tatt.”

Jeg følte meg skamfull og forvirret. 
Var jeg verdig til Guds kjærlighet? 
Hvorfor skjedde dette når jeg hadde 
arbeidet så iherdig? Var jeg ikke en 
god misjonær? Lyttet Gud til meg? 
Ville mine jevnaldrende godta min 
“defekte” misjonærtjeneste?

De neste seks månedene strevde 
jeg med vitnesbyrdet mitt, noe jeg 
hadde dårlig samvittighet for. Jeg lurte 
på om jeg hadde falt i unåde og om 
vår himmelske Fader virkelig elsket 
meg. Selv om jeg gradvis begynte 

jeg å føle meg litt bedre, følte jeg 
ikke det samme som jeg gjorde før 
misjonen. Og jeg unngikk fortsatt 
å gå videre med livet.

Så en kveld snakket min gode 
venn og jeg sammen. Han hadde 
også opplevd smerten og sorgen av 
å komme hjem fra misjon før tiden 
på grunn av sykdom, og jobbet for å 
kunne vende tilbake til misjonsmar-
ken. Den kvelden var det første gang 
på seks måneder at jeg følte sann 
fred. Åndens røst hvisket til meg: “Du 
må tilbake.” Jeg ble så lettet over at 
jeg endelig visste hvilken retning jeg 
skulle bevege meg i. Jeg gikk for å 
snakke med biskopen dagen etter. Så 
skrev jeg et innstendig brev til Misjo-
næravdelingen og ba om å få komme 
tilbake til misjonsmarken. Min anmod-
ning ble etterkommet, og en måned 
senere gikk jeg igjen med navneskilt.

Seks måneder senere begynte 

Selv om kroppen ikke kunne bli 
100 prosent helbredet fysisk, har 
min innstilling aldri vært sunnere, 
og jeg har aldri vært mer rede til 
å tjene Mesteren.
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jeg imidlertid å oppleve de samme 
helseproblemene igjen. Jeg husker 
at jeg lå i en sykehusseng, delirisk 
etter timer med prøver og sprøyter. 
Jeg kunne ikke tro at dette skjedde. 
Denne gangen visste jeg at misjonen 
var over. Mens tårer av skuffelse og 
sorg rant nedover kinnene mine, 
hørte jeg min kloke misjonspresi-
dent si: “Søster Romanello, du elsket 
Herren dobbelt så mye fordi du kom 
tilbake.” Ordene hans føltes veldig 
betryggende. Da jeg gikk ombord på 
flyet hjem denne gangen, lovet jeg 
min himmelske Fader at jeg ville være 
trofast selv om jeg ikke fikk svar.

Jeg fant helbredelse i Jesu Kristi 
forsoning

Det er nå litt mer enn to år siden 
jeg kom hjem. Jeg har fortsatt vedva-
rende problemer, og min utholdenhet 
og energi har ikke vært som før jeg 
reiste på misjon. Legene har aldri 
funnet ut hva som er galt med meg. 
Det har ikke vært lett for meg å være 
en hjemvendt misjonær som ikke fikk 
anledning til å fullføre misjonen. Men 
jeg elsker uansett hver eneste en av 
mine herlige konvertitter. Det har tatt 
tid for meg å føle meg godkjent og 
å vite at min forkortede misjonærtje-
neste hadde like stor verdi som en 
18-  eller 24- måneders misjon har for 
andre misjonærer.

Herren har gitt meg mange anled-
ninger til å snakke med andre som 

har opplevd traumet ved å måtte dra 
hjem uventet. Jeg vet at vår himmelske 
Fader har ført meg til dem for å dele 
mitt vitnesbyrd og hjelpe dem å forstå 
at det å dra hjem før tiden på grunn 
av helseproblemer ikke er en feil som 
må holdes hemmelig, men en erfaring 
å snakke om.

Første gang jeg kom hjem, opp-
levde jeg hvordan det føltes å for-
sømme min tro, men andre gang jeg 
kom hjem, opplevde jeg hvordan det 
var å holde meg trofast. Jeg holdt meg 
til det grunnleggende – jeg studerte 
Skriftene, gikk på Institutt, gikk i kir-
ken og utførte mine kall. Jeg har bedt 
mange ganger for å få vite grunnen til 
at alt skjedde slik det gjorde. Jeg har 
sluttet å skylde på meg selv, og jeg 
har sluttet å skylde på vår himmelske 
Fader. Når jeg ser på livet mitt siden 
jeg kom hjem og mine samtaler med 
mine kinesiske brødre og søstre som 
bor i hjembyen min, kan jeg føle viss-
het om at det har vært en evig hensikt 
med alt sammen.

Jeg elsker ordene i Mosiah 5:15: 
“Derfor vil jeg dere skal være standhaf-
tige og urokkelige, alltid rike på gode 
gjerninger så Kristus, Gud Herren Den 
Allmektige, kan besegle dere til seg så 
dere kan føres til himmelen og kan få 
evigvarende frelse og evig liv gjennom 
den visdom og makt og rettferdighet 
og barmhjertighet han har som skapte 
alle ting i himmel og på jord, og som 
er Gud over alt og alle.”

HVA ER ALTERNATIVENE  
DERSOM JEG MÅ DRA  
HJEM FØR TIDEN PÅ GRUNN 
AV HELSEPROBLEMER?

Hvis du har fysiske, følelses-
messige eller psykiske helse-
problemer, kan du snakke med 
din biskop eller grenspresident 
for å få mer informasjon om 
tjenestemisjonær- programmet.

Jeg tror at hvis jeg fortsetter å 
leve i hengivenhet til Herren, vil jeg 
bli evig velsignet. På denne måten 
vet jeg at jeg ble helbredet ved Jesu 
Kristi forsoning, for selv om kroppen 
ikke kunne bli 100 prosent helbredet 
fysisk, har min innstilling aldri vært 
sunnere, og jeg har aldri vært mer 
rede til å tjene i Mesterens sak. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

“En tjenestemisjon kan være til stor 
velsignelse, ved at den enkelte 

kan bo hjemme og få riktig medisinsk 
behandling og samtidig vokse og 
modnes i tjeneste for Herren.”
Donald B. Doty, M.D., formann for Misjonær-
avdelingens helsetjenester, “Missionary Health 
Preparation,” Ensign, mars 2007, 67.
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Av Justina McCandless

Bare 30 minutter med tog fra 
storbyen Hannover og behage-
lig anbrakt innimellom enorme 

blomsterenger, ligger den lille tyske 
byen Stadthagen. Dette er stedet hvor 
19 år gamle Esther Graf vokste opp. 
Det er et sted hvor alt kan nås til 
fots eller med sykkel, hvor bakerier 
og iskrembutikker finnes overalt, og 
hvor ukedagsmarkeder fyller torget.

Stadthagen er også hjem 
til en blomstrende gruppe 
siste- dagers- hellige.

Selv om byen er liten, har Stadt-
hagen en stor menighet – noe som 
er uvanlig i Tyskland, hvor det er 
færre enn fem medlemmer på 10 000 
tyskere. Men for Esther har det vært 
det perfekte sted å lære å etterleve 
prinsippene i Jesu Kristi evangelium, 
og å bruke disse prinsippene til å yte 
tjeneste for og velsigne andre.

Da Esther var 14, mottok hun sin 
patriarkalske velsignelse, noe som 
førte til en viktig erkjennelse. “Det 

ble klart for meg hvor viktig jeg 
egentlig er for vår himmelske Fader,” 
sier hun. “Jeg lærte hvor viktige vi 
alle er for ham.”

Hun tar denne kunnskapen og 
anvender den på sitt forhold til andre.

I sitt kall i rådet for enslige voksne 
i staven er hun for eksempel ansvarlig 
for å sørge for at alle føler seg inklu-
dert. “Jeg lærer å ikke være kritisk 
overfor andre, men å bli kjent med 
dem i stedet.”

Hun husker også på dette når  
hun er på skolen. “Jeg blir ganske 
ofte spurt om min religion, men 
jeg syns ikke det er dumt på noe 
vis,” sier hun. “På en eller annen 
måte gjør det meg alltid glad, for 
det påminner meg om hvor mye det 
hjelper meg og hvor mye det tilfører 
mitt liv. Gjennom evangeliet vet jeg 
så utrolig mye.

“Det vil alltid være mennesker 
som gjør narr av vår tro, og som ikke 
forstår den,” sier hun, “men det er 

egentlig ikke så ille når vi står for det 
vi tror på.”

Esthers kjærlighet og tillit til Gud 
er det som hjelper henne mest med 
hensyn til å etterleve og dele evange-
liet med andre.

“Før du bekymrer deg,” sier hun, 
“stol først på Gud. Når jeg gjør det 
og har tro, blir alt annet enkelt. Når 
vi stoler på Gud, kan vi gå fremover 
i livet med tro og tillit til fremtiden. 
Når vi gjør det, kan vi leve som  
Guds vitner.” ◼
Artikkelforfatteren bor i Tyskland.

Å leve  som vitne i 

Fordi hun står for sine 
trosoppfatninger,  

er det enkelt å 
dele dem.

Tyskland
P O R T R E T T E R  A V  U N G E  V O K S N E
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Hva liker tyskere å spise?
Tyskere liker å spise gryteretter 

med poteter eller nudler. Favoritt-
maten min er poteter med grønn-
saker og saus. Jeg er spesielt glad 
i erter og rosenkål.

Hva gjør du på fritiden?
Jeg hører på musikk, synger 

og spiller piano eller gitar. Jeg  
liker å bake. Jeg lærer meg å lage 
elegante kaker.

Hvordan er det med  
stevnemøter i Tyskland?

Vi går ikke på stevnemøter.  
Det ville være merkelig om en  
gutt sa: “Vil du gå på stevnemøte 
med meg?” Her blir man kjent 
med folk i grupper, og hvis man 
liker noen, snakker man med dem 
på telefonen og på Internett. Man 
møtes en gang iblant, og så innle-
der man enten et forhold eller så 
gjør man det ikke.

Tyskland

NOEN TALL
• 80 995 685 innbyggere  

(pr juli 2014)
• 6200 museer
• Over 400 dyrehager, flest  

i hele verden

FAKTA OM TYSKLAND
Hovedstad: Berlin
Språk: Tysk

KIRKEN I TYSKLAND
• 39 401 siste- dagers- hellige
• 15 staver
• 89 meni-

gheter

• 85 grener
• 3 misjoner
• 2 templer
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Når vi forbereder julen ved å grunne på dens sanne betydning, forbe-
reder vi oss på å oppleve Kristus og hans budskap. La meg foreslå tre 
ting som kan være nyttige å studere, grunne på og anvende i denne 

forberedelsestiden.
Først, finn glede i vår Frelsers fødsel. Vi feirer Guds Sønns fødsel, Skaperen, 

vår Messias. Vi gleder oss over at kongenes Konge kom til jorden, ble født i en 
krybbe og levde et fullkomment liv. Da Jesus ble født, var gleden i himmelen så 
stor at den ikke kunne holdes tilbake (se Lukas 2:8–14).

For det annet, grunn på hans innflytelse i vårt liv i dag. Julen er en tid for å 
minnes Guds Sønn og fornye vår beslutning om å påta oss hans navn. Det er 
en tid for å revurdere vårt liv og granske våre tanker, følelser og handlinger. La 
dette være en tid for ettertanke, takknemlighet og tilgivelse. La det være en tid 
for å grunne på Jesu Kristi forsoning og dens betydning for hver av oss person-
lig. La det være en spesiell tid for fornyelse og fornyet beslutning om å leve ved 
Guds ord og adlyde hans bud. Ved å gjøre dette hedrer vi ham langt mer enn vi 
noensinne kan med lysene, gavene eller selskapene.

For det tredje, se standhaftig frem til hans komme. Selv om julen er en tid for 
å tenke tilbake og feire vår Herres fødsel, syns jeg også det skulle være en tid 
for å se fremover. La oss se fremover. La oss forberede oss for den velsignede 
dag da han kommer igjen. La oss være like kloke som dem som ventet på hans 
komme i oldtiden.

Jeg ber om at vi denne julen og alltid må se den rene historien om Frelse-
rens fødsel og føle oppriktig takknemlighet for hans liv, lære og frelsningsof-
fer for oss. Måtte denne takknemlighet få oss til å fornye vår beslutning om 
å følge ham. Måtte den også trekke oss nærmere vår familie, vår kirke og våre 
medmennesker. Og måtte vi standhaftig se frem til den velsignede dag da den 
oppstandne Kristus igjen vil vandre på jorden som vår Herre, vår Konge og vår 
velsignede Frelser. ◼
Fra Det første presidentskaps juleandakt 2010.

HVORDAN VI KAN  
SE DEN VIRKELIGE  
MENINGEN MED JULEN

Av president  
Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det 
første presidentskap

HVORDAN HAR DU 
ANVENDT DETTE?

I julen for mange år siden ba min 
bestemor alle sine barn og barne-
barn om å tjene andre på hennes 
vegne. Søstrene mine strikket 
babyluer og hjalp til ved et senter 
for hjemløse dyr, og broren min 
satte opp julelysene for en enke. 
Jeg fant slektsnavn og tok dem 
med til templet. Alle skrev brev 
til bestemor hvor vi beskrev våre 
erfaringer. Hun hadde tårer i øynene 
da hun leste dem første juledags 
morgen. Jeg følte takknemlighet for 
min bestemors eksempel og innså at 
fordi jeg hadde tjent andre “i kjær-
lighet” (Galaterne 5:13), hadde jeg 
fått større kjærlighet og følte meg 
nærmere både levende og døde 
familiemedlemmer.
Amanda S., Utah, USA

S V A R  F R A  K I R K E N S  L E D E R E
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eldstene. Men medlemmer og misjo-
nærer ga ikke opp.

På første juledag sparte vi gaven 
hans til slutt. Elaina og jeg sa: “Dette 
er den beste gaven noen kunne ha 
gitt deg! Den vil gjøre deg lykkelig.” 
Weegee gjettet et par ganger, og vi 
lo av svarene hans. Vi sa: “Det er 
en fantastisk gave! Den kommer  
til å forandre livet ditt. Den har  
forandret vårt.”

Mor var bekymret for at han ville 
bli sint på grunn av gaven vår, men 
Elaina og jeg visste at det var det rette 
å gjøre.

Da han åpnet den, takket han oss 
for gaven og sa at han ville lese den.

Fordi vi er glad i Weegee, ønsket vi 
at han skulle lære om Jesus Kristus og 

hans forsoningsgave. Vi ønsket at han 
skulle tro slik vi gjør, be og omvende 
seg og å ha evangeliet i sitt liv.

Han leste og ba angående  
Mormons bok, og med hjelp fra 
eldstene og medlemmer i menigheten 
ble han døpt, og er nå medlem av 
Kirken. Vi var så glade for å bli beseg-
let i templet, og vi vet at vi alltid vil 
være sammen som familie for evig. ◼
Artikkelforfatteren bor i Arizona, USA.

Jeg hadde ikke mye penger å kjøpe gave til min 
stefar for, så før vi dro for å handle, holdt jeg en bønn.

Av Keanu Williams

Ett år hadde vi ikke mye penger 
til jul, så jeg ba om hjelp til å 
kunne kjøpe en gave til min 

stefar Adrian (som min søster og jeg 
kaller Weegee). Min søster og jeg 
hadde bare to dollar til sammen å 
bruke på gaver.

Da mor sa at vi skulle til en gjen-
bruksforretning i nærheten for å 
handle julegaver, løp jeg til rommet 
mitt og ba om hjelp: “Vær så snill 
å hjelpe oss å finne en gave til to 
dollar.”

I butikken så Elaina og jeg gjen-
nom bøkene og fant en trippelkom-
binasjon som så helt ny ut. Vi ble 
så glade da vi fant den. Jeg holdt 
godt fast i den mens vi løp gjennom 
radene for å finne mor. Vi hoppet 
opp og ned og sa i kor: “Vi har fun-
net en gave til Weegee!” I kassen 
i spurte mor: “Hvor mye koster 
denne?” Damen svarte: “To dollar.” 
Bønnen min hadde blitt besvart.

Den gangen var ikke stefa-
ren vår medlem. Han likte ikke 
mormoner, han trodde ikke på 
“mormonboken”, og han likte 
ikke at medlemmer hentet oss til 
aktiviteter i Unge menn og Unge 
kvinner. Han jaget til og med bort 
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Av Matthew Flitton
Kirkens tidsskrifter
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Da min familie flyttet et par 
måneder etter at jeg fylte 18, 
befant jeg meg i en ny menig-

het og sto overfor en utfordring. 
Innen to uker etter at jeg flyttet inn, 
ble nesten alle prestene ordinert til 
eldster. Jeg ble også kalt som første-
assistent i prestenes quorum.

Da han ga meg dette kallet, for-
klarte biskopen at det var mange pres-
ter på listen, men nesten ingen som 
kom. Vi hadde mye arbeid å gjøre for 
å oppmuntre folk til å komme.

“Bare inviter folk til å komme,” 
sa han.

Bare én annen prest kom til kirken, 
en gutt som het Ryan, som kom et 
par ganger i måneden. Jeg bestemte 
meg for å banke på dørene til våre 
mindre aktive quorumsmedlemmer 
og invitere dem til våre aktiviteter. Jeg 
var nervøs og redd for at de skulle bli 
irritert på meg fordi jeg inviterte dem 
til kirken. Jeg regnet med at de ikke 
kom fordi de ikke likte kirken. Men 
jeg skjønte også at det var god trening 
for min kommende misjon å prøve å 

invitere, så jeg bet tennene sammen 
og begynte å ringe de andre prestene 
eller stikke innom dem. Jeg inviterte 
dem til temakvelder, til aktiviteter og 
til kirken.

Det overrasket meg at noen fak-
tisk reagerte positivt og kom. Til slutt 
hadde vi en gruppe på fire prester 
som begynte å komme regelmes-
sig. Det var ikke det at de ikke likte 
kirken – de hadde bare ventet på en 
invitasjon til å komme. De var like 
nervøse for en ny situasjon – å gå i 
kirken – som jeg hadde vært.

Noen aktiviteter gikk bedre enn 
andre. Alle kom for å spille volleyball, 
men jeg strevde med å få folk til å 
delta på andre aktiviteter.

Ungdomskonferansen det året  
var spesielt givende ettersom jeg  
fikk se noen av disse unge mennene 
reise seg og bære sitt vitnesbyrd.  
Jeg følte at jeg hadde gjort en for-
skjell i livet deres.

En av forskjellene jeg så, var 
at Ryan gikk i kirken hver uke, 
og vi hadde blitt gode venner.

Både Ryan og jeg mottok Det 
melkisedekske prestedømme omtrent 
seks måneder etter at jeg flyttet inn. 
Jeg hadde valgt å vente til etter min 
misjon med å begynne på univer-
sitetet, slik at jeg kunne jobbe for å 
spare til misjon. Ryan hadde allerede 
etablert seg i et yrke, og han bestemte 
seg også for ikke å dra på college. 
Vi var ofte sammen etter arbeidstid.

Én gang var vi våkne mestepar-
ten av natten for å prøve å komme 
gjennom Almas bok, ettersom Ryan 
leste Mormons bok for første gang. 
Det var anstrengende, men åndelig 

Jeg var den eneste aktive presten i min nye menighet. 
Hvordan skulle jeg få andre prester til kirken?

NYE Den 

GUTTEN
SØNDAGSLEKSJONER

Denne månedens tema:

Bygg opp Guds rike  

i de siste dager



U
N

G
D

O
M

 

stimulerende. Det var også flott å se 
endringene Ryan gjorde i livet sitt. 
Han ga avkall på gamle vaner, utviklet 
bedre vaner og byttet ut noen av ven-
nene sine så han kunne være sammen 
med personer med de samme nor-
mene som ham.

Jeg hadde gledet meg til min 
misjon siden jeg hadde begynt å gå i 
kirken noen år tidligere. Ryan var ikke 
sikker på om han ville dra. Når vi var 
sammen, snakket vi om min misjon 
og at jeg gledet meg til å dra. Når jeg 
oppmuntret ham og besvarte spørs-
mål om evangeliet, fikk jeg større tillit 
til mine egne evner til å virke som 
misjonær. Ryan var gammel nok til å 
dra, men strevde med beslutningen.

“Jeg var ikke sikker på om mitt 
vitnesbyrd var sterkt nok, selv om jeg 
følte godt for Kirken,” sa han. “Jeg 
ønsket å dra, men det var virkelig 
vanskelig å forlate familien.”

Endelig kom dagen da jeg kunne 
begynne å fylle ut misjonspapirene. 
Da jeg fortalte det til Ryan, overrasket 
han meg ved å si at han også hadde 
bestemt seg for å dra. Våre misjonskall 
kom på samme kveld. Ryan dro på 
misjon til Canada en måned før jeg 
begynte min misjon i Frankrike.

Da jeg kom hjem to år senere, 
tok jeg kontakt med alle prestene 
jeg hadde jobbet med. Det var trist 
å høre at noen hadde sluttet å gå i 
kirken kort tid etter at jeg dro, men 
jeg ble glad for å se Ryan igjen. Han 
hadde utført en hederlig misjon, og 
akkurat som med Alma og Mosiahs 
sønner, gledet det meg mer å se at 
han fremdeles var min bror i Herren 
(se Alma 17:2). ◼

GUTTEN
Det var ikke det at de  

 ikke likte kirken –  
de hadde bare ventet på  
 en invitasjon til  
  å komme.
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Hva slags mann var Joseph Smith, gjenopprettelsens 
profet? Vi kan lære mer om ham ved å lese hva de 
som møtte ham og de som kjente ham godt, hadde 

å si om ham.

DE KJENTE JOSEPH

Du kan lese mer om Joseph Smith i kapittel 43 og 47 
av Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph 
Smith. Uttalelsene der vil hjelpe deg å bli kjent med 
profeten Joseph.

IKKE- MORMONER SOM MØTTE JOSEPH
Mange ikke- mormoner som møtte Joseph, ble imponert. For 

eksempel besøkte Josiah Quincy, en tidligere Harvard- student 
som snart skulle bli borgermester i Boston, Joseph 
Smith i Nauvoo. Han sa at Joseph var et “fenomen 
som må forklares”, en mann som er født til å lede, 
“med en imponerende fremtreden… som det virket 
naturlig å adlyde.” Han sa at fremtidige lærebøker 
ville kunne omtale Joseph Smith som en som hadde 
“mektig innflytelse på sine landsmenns fremtid”.1

NYE KONVERTITTER SOM MØTTE HAM
Konvertitter som møtte Joseph for første gang, ga også uttrykk 

for beundring. Fem dager etter at han kom til Nauvoo fra England, 
skrev William Clayton hjem: “I går kveld var mange av oss sammen 
med bror Joseph, og vi frydet oss over å høre ham tale om det som 
hører riket til. Han er en kjærlig mann, og like vennskapelig som 
noen av oss. Vi er så glad i ham, og det vil dere også bli.” 2

Mary Alice Cannon Lambert, som var 14 år da hun kom til 
Nauvoo, sa: “Flere av de ledende brødre var der for å møte grup-
pen med hellige som hadde kommet med [båten]. Blant dem var 
profeten Joseph Smith. Straks jeg fikk øye på ham, visste jeg hvem 
han var, og i samme øyeblikk fikk jeg mitt vitnesbyrd om at han var 
en Guds profet.” 3
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NOTER
 1. Josiah Quincy, “Joseph Smith at Nauvoo,” Figures of the Past 

from the Leaves of Old Journals, 3. utg. (1883), 376–400; se 
også Richard L. Bushman, “The Character of Joseph Smith,” 
BYU Studies, årg. 42, nr. 2 (2003), 29–30.

 2. Bushman, “The Character of Joseph Smith,” 33.
 3. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith 

(2007), 496.
 4. Læresetninger – Joseph Smith, 498- 99.
 5. Bushman, “The Character of Joseph Smith,” 29.
 6. Læresetninger – Joseph Smith, 496.
 7. Læresetninger – Joseph Smith, 103.
 8. Læresetninger – Joseph Smith, 499.

PERSONER SOM KJENTE HAM GODT
John M. Bernhisel, et tidlig medlem av Kirken, var lege. Han 

bodde hos familien Smith i flere måneder. Han sa at Joseph Smith 
hadde “sterke mentale evner”, masse energi, “dyp kunnskap om 
menneskenaturen”, “sindig dømmekraft”, “et utvidet perspektiv”, 
og “et sterkt ønske om rettferdighet”. “Han er snill og imøtekom-
mende, raus og velvillig, omgjengelig og gladlynt, og han har en 
ettertenksom og reflekterende væremåte. Han er ærlig, oppriktig, 
fryktløs og selvstendig, og så fri for tilgjorthet som noen mann 
kan være.” 4

Howard Coray, en av Josephs sekretærer, ble imponert 
over profetens evne til å møte alle slags mennesker – leger, 
advokater, prester og andre – som kom for å “stille vanske-
lige spørsmål”. Han skrev at Joseph “alltid var situasjonen 
voksen… Det var virkelig en fornøyelse å se hvor avslappet han 
alltid var, selv i selskap med de mest vitenskapelige, og hvor 
kjapt og godt forberedt han alltid besvarte deres spørsmål.” 5

Daniel D. McArthur, som senere ledet et håndkjerrekom-
pani til Saltsjødalen, sa: “Det er mitt vitnesbyrd at han var en 
sann profet av den levende Gud, og jo mer jeg hørte av det 
han sa og så av det han gjorde, desto sterkere ble min over-
bevisning om at han virkelig hadde sett Gud Faderen og hans 
Sønn Jesus Kristus.” 6

PROFETER SOM KJENTE HAM
John Taylor, som ble Kirkens tredje president, sa: “Hvis du 

spurte Joseph hvordan Adam så ut, kunne han fortelle deg 
det med en gang. Han kunne fortelle deg hvor høy han var, 
hvordan han så ut og alt annet om ham. Du kunne spørre ham 
hva slags menn Peter, Jakob og Johannes var, og det kunne 
han ha fortalt deg. Hvorfor? Fordi han hadde sett dem.” 7

Profetens nevø, Joseph F. Smith, ble Kirkens sjette 
president. Han skrev at Joseph Smith “var i besittelse av den 
edleste og reneste menneskelige natur, noe som ofte ga seg 
utslag i uskyldig moro – han spilte ball, hadde brytekamper 
med sine brødre og moret seg… Han var full av glede, han var 
full av munterhet, han var full av kjærlighet og enhver annen 
edel egenskap som gjør menn edle og store og samtidig enkle 
og uskyldsrene… Han hadde også makt, ved Guds nåde, til 
å forstå Den allmektiges hensikter. Slik var profeten Joseph 
Smiths karakter.” 8 ◼
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Har du noen gang virkelig  
tenkt over hvorfor du  
utfører tjeneste for andre 

og holder budene? Denne måne-
den passer det bra å gjøre det når 
du studerer om å bygge opp Guds 
rike i dine leksjoner i kirken. Du 
kan spørre: Er jeg mer motivert 

av hva jeg kan få eller av hva jeg  
kan gi?

Spørsmålene ovenfor vil hjelpe deg 
å se om du har en tendens til å vende 
deg innover (tenke på deg selv) eller 
utover (tenke på andre).

Det er greit å tenke på velsignelser 
du vil motta, men hvis du oppdager 

ER  D U  

EN MOTTAKER eller EN GIVER?
at du har en tendens til å tenke  
innover fremfor utover, prøv å se 
opp. President Thomas S. Monson  
har sagt: “Husk at dette arbeidet 
ikke bare er deres og mitt. Vi kan 
se opp og få guddommelig hjelp” 
(“Gjør din plikt, det er det beste,” 
Liahona, nov. 2005, 58). ◼

Hvilken 
anerkjennelse vil 

jeg motta ved å 
virke i dette kallet?

Hvordan vil jeg 
bli velsignet ved 
å betale tiende 

og fasteoffer?

Hvilken nytte 
vil jeg ha av å 
være ærlig?

Hva vil jeg 
oppnå ved å 
gå i kirken?

Hvordan vil 
en misjon 
hjelpe meg?

Hvilke velsig-
nelser vil et 

tempel e kteskap 
gi meg?

Hvordan gjør 
kallet mitt meg 

i stand til å 
styrke andre?

Hvordan vil min 
tiende og mitt 

fasteoffer bidra 
til å bygge opp 

Guds rike?

Hvordan vil min 
ærlighet være 
til velsignelse 
for andre?

På hvilke måter 
vil jeg kunne 
tjene andre 
på misjon?

Hvordan vil et 
tempelekteskap gi 
meg anledning til å 
tjene min ektefelle 

og mine barn?

Hvordan 
viser min 
tilstedeværelse 
i kirken min 
hengivenhet 
til Herren?



Luk ut unnskyldningene, og utvikle dine talenter.  
Du kan spille en nøkkelrolle i å gjøre verden til et bedre sted.

BRUK DET 
ELLER MIST DET

FO
TO

ILL
US

TR
AS

JO
N:

 G
IO

VA
NN

A 
PO

NT
ES

 K
AS

SIS



58 L i a h o n a

Hvis du føler deg uskikket når du mottar et kall, er 
du i godt selskap. Jeremia, Enok og Joseph Smith 
var alle unge, og alle følte seg uskikket da de 
mottok sitt profetiske kall, men Herren brukte dem 
likevel til å fremme sitt rike. Akkurat slik Herren 

brukte profeter i fordums tid til å utrette store ting, kan han 
bruke deg hvis du ber og stoler på ham.

Kanskje det beste du kan gjøre for klassens medlemmer, er å 
være deres venn. Lær navnene deres. Du kan be for dem daglig, 
og kanskje til og med faste for dem hvis de strever med noe. 
Vurder å spørre dem om deres liv utenfor kirken, smil og hils 
på dem hver gang du ser dem, og sitt ved siden av dem i kirken 
eller på skolen. Vær på utkikk etter dem som kan trenge ekstra 
kjærlighet og støtte.

Og vær ikke redd for å be om hjelp. Vår himmelske Fader 
vil ikke overlate deg til deg selv – han har gitt deg rådgivere og 
voksne veiledere. De vil hjelpe deg, og det samme vil han.

President Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa: “Gå ned på 
deres knær og be om Herrens velsignelser. Reis dere så opp og 
gjør det dere blir bedt om å gjøre. Overlat så saken i Herrens 
hender. Dere vil oppdage at dere har oppnådd noe uvurderlig” 
(“Til Kirkens kvinner,” Liahona, nov. 2003, 114).

Vær en venn
Som klassepresident følte jeg meg 
også uskikket. Men det er viktig å 
prøve å få de unge kvinnene til å føle 
seg elsket og inkludert. Vær en opp-
muntrende venn, og lytt til dine råd-
givere når du skal ta avgjørelser. Vær 
et godt eksempel, og gjør ditt beste 
for å etterleve Unge kvinners verdi-
normer, men ikke forvent at du skal 
være fullkommen. Alt vår himmelske 
Fader forventer, er at du prøver. Hvis 
du påkaller ham, vil han gi deg den 
styrke og veiledning du trenger.
Rebecca N., 16 år, New Hampshire, USA

Tjen med glede
Jeg følte det samme, 
ettersom jeg var Ungpi-
kenes klassepresident. 
Jeg kan fortsatt huske 

følelsen jeg hadde da jeg kom inn på 
biskopens kontor til intervjuet. Jeg 
kunne ha takket nei, men jeg visste at 
det ikke var et oppdrag fra biskopen – 
det var et kall fra Gud. Vår himmelske 
Fader vil hjelpe oss å utføre våre kall 
hvis vi villig underkaster oss ham og 
er ydmyke.
Nicole P., 16 år, Filippinene

Vær glad i dem du tjener
For å bli en bedre leder, må du virke-
lig vise kjærlighet til dem du tjener. 
Derfor er det nødvendig å gi slipp på 
enhver uvilje, og å tilgi. Du kan be 
om inspirasjon til å kunne se deres 
verdi slik Gud gjør. Be om å føle hans 
kjærlighet til deg, så vel som til dine 

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

“Jeg føler meg uskikket til 
å være klassepresident 
i Unge kvinner. Hvordan 
kan jeg bli en bedre 
leder?”



U
N

G
D

O
M

 

klassemedlemmer. Jeg vet av erfaring 
at personlig fremgang kan hjelpe deg 
å utvikle de egenskaper og verdier 
som er nødvendig for å utføre ditt kall. 
Gud vil gi deg styrken du trenger hvis 
du ber om hjelp.
Mary B., 16 år, Washington, USA

Begynn der du er
Du kan bli en bedre 
leder ved å øve på 
egenskapene du ønsker 
å ha. Be om at Ånden 

må være med deg når du tar avgjørel-
ser. Be om at du må være oppmerk-
som på de unge kvinnenes behov. Det 
er mye du kan gjøre for å bli en bedre 
leder, men jeg har oppdaget at det 
første skritt alltid er å tro at du kan.
Savanna P., 15 år, Texas, USA

Reis til templet
Da jeg var nykalt diakonenes quo-
rumspresident, visste jeg ikke helt 
hvordan jeg kunne styrke min ånde-
lighet. Jeg begynte å gjøre slektshisto-
rie, vanligvis hver søndag. Jeg har gått 
i templet hver lørdag morgen. Målet 
var å ha med navn for mannlig dåp og 
bekreftelse så ofte som mulig. Når jeg 
hadde vært i templet hver uke, følte 
jeg meg litt mer åndelig, og slik ble 
jeg bedre i stand til å hjelpe quorumet.
Josh B., 13 år, Utah, USA

Følg inspirasjon
Hvis Herren har gitt deg et kall, er 
det fordi det finnes arbeid som du 
kan gjøre. Vi må be til Gud, slik det 

HERREN VALGTE DEG
“Du er kalt av Gud. Herren kjenner 
deg. Han vet hvem han ønsker til 
å virke i enhver stilling i hans kirke. 
Han valgte deg… Vedkommende 
som ble inspirert til å anbefale deg 
til dette kallet, gjorde det ikke fordi 
de likte deg eller fordi de trengte en 
til å gjøre akkurat denne oppgaven. 
De ba, og følte at svaret var at du 
var den som skulle kalles… 

Du er kalt til å representere 
Frelseren. Når du bærer vitnes-
byrd, er din røst som hans røst, og 
når dine hender oppløfter andre, 
er de som hans hender.”
President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det 
første presidentskap, “Vær på høyde med ditt 
kall,” Liahona, nov. 2002, 76.

KOMMENDE SP ØRSM ÅL

står i Jakobs brev 1:5. Ved Den hel-
lige ånds kraft vil det bli åpenbart 
for oss hva vi bør gjøre (se 2 Nephi 
32:5). Med hans hjelp kan vi “vite 
sannheten i alle ting” (Moroni 10:5). 
Så må vi følge inspirasjonen vi mot-
tar. Jeg har en dyp overbevisning om 
at siden det er Herren som veileder 
oss, kan vi alle foredle våre kall.
Lucy D., 17 år, Frankrike

Planlegg oppbyg-
gende aktiviteter
Ha regelmessige møter 
med ditt president-
skap, og planlegg 

oppbyggende aktiviteter som dekker 
jentenes behov og interesser. Når en 
av de unge kvinnene i klassen ikke 
kommer, kan du la henne få vite at du 
savnet henne. Et av skriftstedene som 
har hjulpet meg, er Mosiah 18:9.
Karen P., 16 år, Mexico

“Jeg vil invitere mine 
søskenbarn til kirken, 
men jeg er redd for 
at foreldrene deres 
vil bli sinte. Hvordan 
kan jeg dele mitt 
vitnesbyrd med mine 
søskenbarn?”

Send ditt svar, og hvis ønskelig, et høyopp-
løselig bilde innen 15. januar 2016, 
på liahona.lds.org eller pr. e- post til 
liahona@ldschurch.org.

Følgende informasjon og tillatelse må vedleg-
ges e- post eller brev: (1) fullt navn, (2) fød-
selsdato, (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.

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller 
klarhet.
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Jeg ble medlem av Kirken da jeg var 17 år gammel. 
Jeg hadde fått den presentert av amerikanere fra en 
militærbase i min hjemby i Tyskland. Det var ingen 

tyskspråklig menighet i mitt område, så jeg gikk i kirken 
sammen med amerikanerne på militærbasen i den lille 
flerkirkelige kirkesalen der.

En søndag ikke lenge etter at jeg ble døpt, reiste biskopen 
seg og spurte: “Kan alle foreldre med Seminar- elever venn-
ligst bli igjen?” Han ba også meg om å slutte meg til dem.

Så snart disse familiene, biskopen 
og jeg var de eneste som var igjen 
i kirkesalen, forklarte biskopen at jeg 
var kvalifisert til å delta i Seminar- klassen 
deres neste skoleår. Jeg gikk imidlertid på 
den lokale tyske skolen, som begynte over 
en time tidligere enn den amerikanske skolen 
som alle ungdommene fra militærbasen gikk på. For 
at jeg skulle få nok tid til å forte meg ned bakken for 
å rekke skolen, ville de måtte flytte Seminar- klassen til 
klokken 06.00, mer enn en time tidligere enn før.

Deretter ba biskopen alle stemme over om de ville være 
villige til å gjøre dette offeret slik at jeg kunne delta i klas-
sen. Umiddelbart rakte alle foreldrene og alle elevene opp 
hånden og sa ja.

Dette gjorde inntrykk på meg. Det lærte meg noe om 
offer. Disse unge elevene var villige til å ofre sin egen 

Da jeg var ny i Kirken, viste de andre ungdom-
mene i menigheten meg et godt eksempel på 
offer. Siden den gang har jeg mottatt mange 
viktige lærdommer.

Ting jeg lærte som  

Av eldste  
Jörg Klebingat
i De sytti
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Biskopen ba alle stemme over 
om de skulle ha Seminar en 
time tidligere slik at jeg kunne 
delta. Alle svarte ja.
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bekvemmelighet – 
ikke bare for en dag 

eller en uke, men for hele skoleå-
ret – på grunn av en ny konvertitt som ellers ikke kunne 
ha deltatt i Seminar.

Jeg er fremdeles takknemlig for deres offer, og klar 
over hvor viktig dette ene året i Seminar (hvor vi studerte 
Lære og pakter) var for mitt tidlige liv i Kirken. Uten Semi-
nar ville jeg ikke hatt mye kontakt med Kirken utenom 
søndagene. Daglig Seminar var en storartet forberedelse 
til misjon. Det lærte meg mye om disiplin, og det velsig-
net meg naturligvis umåtelig i form av min kunnskap om 
evangeliet og Skriftene. Spør meg om alle Kjenn Skriftene- 
versene i Lære og pakter som jeg lærte den gangen, 
og jeg kan dem fortsatt. Disse erfaringene hjalp meg å 
komme nærmere vår himmelske Fader og å takle utford-
ringene ved å være det eneste tyskspråklige medlemmet 
av Kirken i byen min.

Kommuniser med Gud
Etter endt utdannelse, og før jeg reiste på misjon, full-

førte jeg min obligatoriske militærtjeneste. Mens jeg var 
i Forsvaret, utviklet jeg en vane som jeg har beholdt til 
denne dag – å be alltid.

Miljøet i Forsvaret var naturligvis ikke alltid særlig ånde-
lig – skapene, bildene, språket og filmene folk så på om 
kvelden. Men jeg visste at jeg skulle dra på misjon. Jeg 
ønsket å holde meg sterk. Jeg ønsket ikke å falle. Jeg ville 

ikke gi etter for gruppepress. Derfor utviklet jeg vanen 
med å be inni meg hele tiden.
Når jeg gikk fra bygning til bygning, gikk opp og ned 

bakker i skogen, lå i skyttergropene, deltok i stridsøvelser 
– uansett hvor jeg var, samtalte jeg med vår himmelske 
Fader i bønn så ofte jeg kunne. Slik gikk minutter og 
noen ganger timer med til å kommunisere eller snakke 
med vår himmelske Fader for å komme nærmere ham 
og holde meg sterk. For det meste takket jeg bare.

Denne vanen har jeg fortsatt med meg. Når jeg kjører, 
sitter på en buss eller går et sted, har det blitt naturlig for 
meg å alltid ha en bønn i mitt hjerte, eller å “be alltid”, slik 
det står i Skriftene (se for eksempel 2 Nephi 32:9). Det er 
en god vane å utvikle i ung alder.

Vi vet at vi bør holde våre bønner, men det betyr ikke 
bare å knele en kort stund morgen og kveld som en tje-
neste for vår himmelske Fader. Bønn skulle gå over til 
ærlig, dyp og vedvarende kommunikasjon med din Far, 
noe som med tiden vil hjelpe deg å komme nærmere og 
nærmere ham. Å utvikle denne vanen med bønn vil hjelpe 
deg å møte alle fristelsene der ute i verden (se 3 Nephi 
18:15, 18). Så når du skal fra A til B, eller når som helst du 
har et ledig øyeblikk, kan du vurdere å bruke mindre tid 
på å lytte til musikk eller sende tekstmeldinger, og litt mer 
tid på å be i ditt hjerte.

Anvend Jesu Kristi forsoning til enhver tid
Når du fortsetter å be og lære om evangeliet, vil du 

oppdage at Jesu Kristi forsoning er tilgjengelig for deg 
hver time av hver dag, for å hjelpe deg å “bevare en 
forlatelse for [dine] synder” (se Mosiah 4:11–12). Du kan 
komme frem for vår himmelske Fader for å få tilgang til 
denne kraften og bli gjort ren bokstavelig talt når som 
helst, ikke bare på søndag, og ikke bare når du går til 
biskopen for å bekjenne noe alvorlig.

Herren ønsker at du skal benytte deg av Jesu Kristi 
forsoning hver dag slik at du kan bli ren og verdig, 
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føle Ånden og bli veiledet hele tiden istedenfor å ha sta-
dige opp-  og nedturer. Ved å benytte deg av forsoningen 
hver dag, kan du få denne velsignelsen uansett hvilke 
feil du tidligere har begått. Mange ungdommer tror at 
omvendelse bare innebærer å gå til biskopen og fortelle 
ham om alvorlige synder. Men omvendelse er mye mer. 
Det betyr å gjøre en ydmyk, konsekvent og daglig innsats 
for (1) å studere Skriftene, spesielt det som underviser 
om Kristi forsoning, og deretter (2) lære å anvende den 
i ditt liv hvert øyeblikk av hver dag. Det er det den er til. 
La vår himmelske Fader få vite hver eneste dag at dette 
er det du vil – å være bedre i dag enn du var i går.

La ikke djevelen få skape avstand mellom deg og vår 
himmelske Fader ved å få deg til å føle at du ikke er god 

nok, at alle andre er bedre – som om 
Frelserens forsoning og hans kjær-
lighet og anerkjennelse ble holdt 
opp foran deg, men aldri kunne 
oppnås. Sånn er det bare ikke. 
Vår himmelske Fader elsker deg 
akkurat slik du er i dag, men 
du må naturligvis alltid fort-
sette å forbedre deg og gjøre 
ditt beste for å holde budene 
og anvende forsoningen 
hver dag, hele tiden. Som 

apostelen Paulus sa: “Ransak dere selv” (2 Korinterbrev 
13:5). Men når du lærer om forsoningen og hvordan du 
kan anvende den, vil du oppdage at du kan føle Herrens 
kjærlighet til tross for dine svakheter.

Forstå hvem du er, og forstå hvem Kristus er og hva han 
har gjort for deg. Sett så disse to tingene sammen slik at du 
kan være ren hele tiden og ha tro på deg selv og vår him-
melske Fader og Frelseren. Da vil en naturlig følge være at 
du vil ha en god følelse av egenverd og selvtillit.

Dette er noe jeg etter hvert begynte å lære som ung kon-
vertitt, og det har velsignet meg rikelig. Når du ofrer, studerer 
og gjør ditt beste for å holde deg nær vår himmelske  
Fader, vil han velsigne deg også. 
Gi aldri opp! ◼

Jesu Kristi forsoning er  
tilgjengelig for deg hver  
time av hver dag.
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Av Raisa Marcondes

Jeg hadde alltid utsatt å gjøre slektshistorie. Men mitt ønske om å reise på misjon 
fikk meg til å sette meg mål for å forberede meg til å bli en bedre misjonær. Med 
hjelp fra en inspirert biskop besluttet jeg å begynne å arbeide på Personlig frem-

gang. For å nå visse mål og utføre noen av gode gjerninger- prosjektene, måtte jeg 
engasjere meg i slektsforskning. Så jeg satte i gang.

  Jeg vet at Ånden veiledet meg, for én søndag kveld, etter bare tre timers 
arbeid, skjedde det noe fantastisk.

Straks jeg begynte, husket jeg at min tippoldefar hadde vært guvernør i delsta-
ten Amazonas i Brasil. Så jeg skrev navnet hans i en Internett- søkemotor, og til 
min overraskelse fant jeg en Wikipedia- side om min tippoldefar og min tippolde-
mor! Jeg gjenkjente øyeblikkelig talenter og evner i dem som jeg også har, og det 
gjorde sterkt inntrykk på meg. Men det var fremdeles mye mer å oppdage.

Da jeg så gjennom koblingene på siden, la jeg merke til at en av dem het 
“slektstre”. Jeg klikket på den og fant grener av familien min som jeg ikke 

engang ante fantes. Men det mest interessante for meg var navnet til min grand-
tante, Rosalina Meireles, som tydeligvis bodde i Utah.
Jeg ble forundret. Jeg trodde at bare min bror og jeg var medlem av Kirken. Kunne 

det virkelig finnes andre medlemmer av Kirken i familien? Da jeg klikket på navnet 
hennes, så jeg en kobling til en Facebook- side, så jeg kontaktet henne. Etter to dager 
fikk jeg en melding fra henne, hvor hun bekreftet at vi var i slekt og at hun også var 

medlem av Kirken.
Jeg var umåtelig takknemlig for at min himmelske Fader hadde latt meg føle så 

stor glede som jeg følte akkurat da.
Jeg fortsatte å søke etter mine avdøde forfedre, og vår himmelske Fader velsignet 

meg med mange navn som jeg kunne ta med til templet. Men han hjalp meg også å 
finne levende familiemedlemmer som er trofaste i Jesu Kristi gjengitte evangelium. 
Alt skyldtes Personlig fremgang, slektshistorie og mitt ønske om å reise på misjon. ◼
Artikkelforfatteren bor i Manaus, Brasil.
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Min bror og jeg er de eneste i min familie som er medlem av  
Kirken – i hvert fall trodde jeg det til jeg begynte å arbeide  
med slektshistorien min.

Personlig fremgang med 
MITT SLEKTSTRE
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Skrifter til 

Han sa at han hadde hatt vanskelig for å sove. Da 
jeg spurte hvorfor han ikke sov godt, tenkte han på 
det og sa at han ikke visste det.

Senere den kvelden startet familien vår en daglig 
rutine med å lese Mormons bok sammen.

Plutselig utbrøt Spencer: “Der har vi det!” Jeg spurte 
hva han snakket om. “Det var derfor jeg ikke fikk sove 
så godt.”

“Hvorfor fikk du ikke sove?” spurte jeg.
“Vi leste ikke i Skriftene om kvelden mens dere 

var borte, og jeg liker følelsen Skriftene gir meg.”
Spencer hadde lært at å lese i Skriftene hver dag gir 

oss trøst, fred og veiledning fra Den hellige ånd.
Vi kan lære å elske Skriftene når vi leser dem daglig. 

Når vi gjør det, vil vi bli veiledet av Den hellige ånd, 
og styrket av vår himmelske Fader. ◼

“Jeg liker å studere Skriften, og hver gang jeg det gjør,  
jeg føler Ånden gir meg dypt i mitt sinn” (Barnas  
sangbok, 66).

Da min hustru og jeg giftet oss, oppfordret president 
Spencer W. Kimball (1895– 1985) Kirkens medlem-

mer til å lese Skriftene sammen med familien hver dag. 
Vi ønsket å følge profeten, så vi bestemte oss for å gjøre 
det sammen som ektepar, og senere sammen med våre 
fremtidige barn.

Mange år senere hadde familien vokst til fem barn, 
heriblant vår yngste, Spencer.

En gang da Spencer var seks år gammel, reiste min 
hustru og jeg bort noen dager og overlot barna til en 
barnevakt. Da vi kom hjem, satte jeg meg ned med 
Spencer og spurte ham hvordan alt hadde gått mens 
vi var borte.

Spencer
Av eldste Marcus B. Nash
i De sytti
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https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/search-ponder-and-pray?lang=eng
https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/search-ponder-and-pray?lang=eng
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En lærdom  
fra min far

Av eldste David A. Bednar
i De tolv apostlers quorum

Jeg lærte noe viktig av min far om prestedømmets 
myndighet og kraft.
Jeg vokste opp i et hjem med en trofast mor og en 

fantastisk far. Far var ikke medlem av vår kirke, men ble 
likevel med familien til Kirkens møter. Han trente menig-
hetens softball- lag og hjalp til med speideraktiviteter.

Som gutt spurte jeg pappa mange ganger hver uke 
om når han skulle bli døpt. Hver gang svarte pappa: 
“David, jeg vil slutte meg til Kirken når jeg vet at det 
er det rette å gjøre.”

En søndag jeg igjen spurte 
pappa om når han skulle bli døpt, 
bare smilte han og stilte meg et 
spørsmål: “David, din kirke underviser at 
prestedømmet ble tatt bort fra jorden i oldtiden, 
og har blitt gjengitt av himmelske sendebud. Hvis din 
kirke virkelig har Guds gjengitte prestedømme, hvor-
for er så mange av mennene i din kirke ikke det grann 
annerledes med hensyn til å gjøre sin prestedømsplikt, 
enn mennene i min kirke?”

Jeg fikk fullstendig jernteppe. Jeg hadde ikke noe 
svar til pappa.

Jeg visste at menn med prestedømmet burde oppføre 
seg annerledes enn andre menn. Prestedømsbærere 
skulle ikke bare motta prestedømsmyndighet, men også 
være trofaste og verdige til å utøve Guds kraft.

Jeg bestemte meg for at jeg aldri skulle være et dårlig 
eksempel for min far. Jeg ønsket ganske enkelt å være 
en flink gutt. Herren trenger at alle vi som bærer hans 
prestedømme, er hederlige, dydige og flinke gutter til 
alle tider og på alle steder.

Mange år senere ble far døpt. Jeg fikk anledning  
til å overdra Det aronske og Det melkisedekske preste-
dømme til ham. En av de store opplevelsene i mitt liv var 
å se pappa motta prestedømmets myndighet og kraft. ◼ ILL
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F I G U R E R  F R A  S K R I F T E N E

K lipp ut disse figurene fra Skriftene, og lim eller tape dem på papp, tykt papir, små papirposer eller trepin-
ner. Ha dem i en konvolutt eller pose, sammen med en merkelapp hvor skriftstedshenvisningene står.

Mormons bok, en gave fra vår himmelske Fader
Joseph Smith – Historie 1:29– 35, 42– 54, 59– 60

Engelen MoroniJoseph Smith
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Julaften sammen med 
familien Córdoba

Marycielo og jeg hadde bare én gave. 
Hvordan kunne vi dele den?
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Av Honney Thalia Cabel Losno
Basert på en sann historie

“Alt dere gjorde mot én av disse mine 
minste brødre, det gjorde dere mot 
meg” (Matteus 25:40).

P å julaften var det bare to gaver 
under det lille treet vårt. Én var 

til min to år gamle søster, Maryci-
elo, og én var til meg. Vi hadde lite 
penger, sa mamma, så det var alt 
vi ville få.

Den kvelden leste mamma en 
historie fra Liahona om en jul uten 
gaver. Mens hun leste, følte jeg 
glede og fred. Kanskje det ikke 
var så ille å ha bare én gave. Så sa 
mamma: “Istedenfor å spille spill 
som vi pleier å gjøre på julaften, 
hva syns dere om å gi gaver til en 
familie i menigheten?”

“Men hva kan vi gi dem?”  
spurte jeg.

“Vi har da litt til overs.”
Jeg kikket på de to gavene våre, 

og så på bildet av Jesus på veggen. 
“Jesus ville sikkert ha delt det han 
hadde.”

Vi ba angående hvilken familie 
vi skulle besøke. Vi kjente mange 
familier som ikke hadde mye det 
året. Etter bønnen følte vi at vi skulle 
besøke familien Córdoba. De hadde 
tre barn, og faren deres hadde mistet 
jobben sin.

Vi dro til butikken og kjøpte 
panetón (et slags julebrød), en ovns-
bakt kylling og tre små gaver. Det 

var morsomt å velge dem ut. Mamma 
brukte alle pengene hun hadde, ca 
30 peruanske sol (ca 80 kroner).

Da vi var ferdige, kjørte vi til fami-
lien Córdoba. Jeg holdt Marycielo i 
hånden da vi gikk til døren.

Søster Córdoba så oss, og kom ut 
for å klemme oss. “For en hyggelig 
overraskelse! Kom inn! Sett dere 
ned,” sa hun. Idet vi gikk inn, klemte 
hun mammas hånd og klappet meg 
på skulderen. “Rolando og jentene 
vil bli så glade for å se deg,” sa hun 
til meg.

Gulvet inne i huset var av jord. 
Det var ingen elektrisitet, bare stea-
rinlys. Jeg syntes litt synd på fami-
lien Córdoba. Jeg ønsket at vi kunne 
gjøre mer for å hjelpe dem. Men 
mamma syntes ikke å legge merke 
til jorden eller stearinlysene. Hun var 
bare glad for å være her sammen 
med søster Córdoba.

“Vi kom for å ønske dere feliz 
Navidad !” sa mamma. “Vi er glad 
for at vi er venner.” Hun ga maten 

og gavene til søster Córdoba, som 
smilte bredt og takket.

Rolando, Madeline og Raquel 
kom løpende fra naborommet for 
å si hei. Marycielo sto bak benet 
mitt, men stakk hodet frem og 
smilte. Hun lo da Rolando gjorde 
en morsom grimase til henne. Snart 
var alle opptatt med å snakke sam-
men, fortelle vitser og le.

“Dette er bedre enn å spille spill 
for oss selv,” tenkte jeg. Jeg var glad 
for at vi hadde kommet. Det spilte 
ingen rolle at vi ikke hadde så mye 
å dele. Og det spilte ingen rolle om 
gulvene var av jord. Julen handlet 
ikke om hva vi hadde. Den handlet 
om å være sammen.

Da vi gjorde oss klar til å dra, 
klemte søster Córdoba oss igjen. 
“Tusen takk,” sa hun. Stemmen 
hennes skalv, og jeg kunne se tårer 
i øynene hennes. Jeg sto på tå og 
kysset søster Córdoba på kinnet.

“Feliz Navidad,” sa jeg. ◼
Artikkelforfatteren bor i Peru.ILL
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Av Heidi Poelman
Basert på en sann historie

“For jeg har gitt deg prestedømmets 
nøkler og kraft hvorved jeg gjengir 
alle ting” (L&p 132:45).

P å vei hjem fra kirken kom Anna 
til å tenke på den lille papir-

lappen læreren hadde gitt henne. 
“Mamma, vet du hva? Jeg skal holde 
tale i Primær neste søndag.”

“Så flott,” sa mamma. “Om hva da?”
“Jeg må tale om gjenopprettelsen. 

Men jeg vet ikke helt hva det er.”
“Gjenopprettelse betyr at Gud 

bragte tilbake, eller gjenga, alt han 
ønsker at hans kirke skal ha,” sa 
mamma. “Gjennom profeten Joseph 
Smith bragte han tilbake templer, 
prestedømmet, dåp og Den hellige 
ånds gave. Uten gjenopprettelsen 
ville vi ikke hatt Kirken!”

Anna nikket. “Det gir mening. 
Men jeg tror ikke jeg kan forklare 
det slik du gjorde.”

“Jeg har en idé,” sa mamma da 
de kom hjem. “Bli med meg.”

Anna fulgte etter mamma inn 
i stuen. De hadde begynt på et  
puslespill kvelden før, og bitene  
lå fortsatt spredt ut over et lite bord.

“Tenk på evangeliet som et fer-
dig puslespill.” Mamma tok en bit. 
“Mange biter av bildet har vært på 
jorden til forskjellige tider. Men 
etter at Jesus og apostlene døde, 
var det mange sannheter i evange-
liet som gikk tapt eller ble foran-
dret. Disse bitene av sannhetene 
måtte bringes tilbake.”

“Hva skjedde så?” Anna blandet 
noen av de løse bitene.

“Mange år senere kalte Gud 
en ung bondegutt til å bringe alle 
bitene tilbake og sette dem sammen 
slik de var da Jesus var på jorden. 
Hvem tror du det var?” ILL
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Hva betyr ordet 
gjenopprettelse ?

“Joseph Smith!” sa Anna med et 
smil. “Jeg tror jeg begynner å for-
stå.” Hun og mamma snakket mer 
om Joseph Smith og de forskjellige 
bitene av evangeliet som Gud bragte 
tilbake gjennom ham.

Resten av uken skrev og øvde 
Anna på talen sin. Hun ba til vår 
himmelske Fader om at hun måtte 
være modig og dele sitt budskap 
i Primær.

På søndag, da Anna skulle holde 
talen sin, reiste hun seg, pustet dypt 
og holdt opp et puslespill slik at alle 
kunne se det. Alle bitene var sam-
men i puslespillet.

“For lenge siden fantes mange 
av de viktige bitene av evangeliet 
på jorden. Da Jesus og apostlene 
hans døde, ble noen av bitene 
borte.” Anna fjernet noen biter 
fra puslespillet og la dem ned. 

Puslespillet  

prestedømme

Te
mple

r
om gjenopprettelsen
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“Så kalte vår himmelske Fader og 
Jesus Joseph Smith som profet for 
å bringe tilbake de manglende 
bitene av evangeliet. Dette kal-
les gjenopprettelsen.” Hun tok en 
puslespillbit og viste den til Primær. 
På baksiden sto ordene “Preste-
dømmets kraft”.

GJENOPPRETTELSENS PROFET
“Joseph Smith… var redskapet i Guds hen-
der til å frembringe hellig skrift, forsvunnet 
lære og prestedømmets gjengivelse.”
Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers  
quorum, “Joseph Smith,” Liahona, nov. 2014, 28.

Så viste Anna resten av bitene. 
Hun leste fra baksiden av hver bit 
før hun la den på plass i puslespillet. 
“En levende profet… tolv apostler… 
tempelarbeid for evige familier… 
dåp ved nedsenkning… håndspåleg-
gelse for Den hellige ånds gave.”

Anna holdt opp det ferdige 

puslespillet. “Nå har vi alle bitene av 
evangeliet. Det betyr at vi kan se det 
store bildet av hvordan vi kan være 
lykkelige og få bo hos vår himmel-
ske Fader igjen en dag. Jeg er takk-
nemlig for gjenopprettelsen. I Jesu 
Kristi navn. Amen.” ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.
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Av Erin Sanderson

I julen feirer mennesker over hele 
verden vår Frelser Jesu Kristi 

fødsel. En dag skal vi feire en 
annen stor dag – det annet komme, 
når Jesus kommer tilbake til jorden! 
Profeter har fortalt oss hva som vil 
skje før Jesus kommer igjen. En 
av disse tingene er at hans evan-
gelium vil bli forkynt over hele 
verden.

Å ha tro på vår himmel-
ske Fader og Jesus Kristus 

Jesus Kristus  
vil komme igjen!
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Lær om Det nye testamente sammen i år!

skremmende. Jesus sa: “Fred etter-
later jeg dere. Min fred gir jeg dere. 
Ikke som verden gir, gir jeg dere. 
La ikke deres hjerte forferdes, frykt 
ikke!” ( Johannes 14:27).

Når du tenker på Jesus denne 
julen, skulle du huske at han vil 
komme tilbake en dag, ikke som et 
lite barn, men som kongenes Konge. 

Da vil alle vite at han er Guds 
Sønn og verdens Frelser! ◼

Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

hjelper oss å føle fred, selv når 
det skjer ting i verden som virker 

LÆR MER
Når Jesus kommer tilbake, vil han regjere 
på jorden i 1000 år. Denne perioden vil bli 
kalt tusenårsriket. I tusenårsriket vil menne-
skene være så rettferdige at Satan ikke kan 
friste dem. Det vil ikke være noen sorg, og 
de som følger Kristus, vil føle fred og glede.

FAMILIESAMTALE
En skatt er noe spesielt som er svært verdi-
fullt. Les Joseph Smith – Matteus 1:36–37. 
Snakk om hvordan det å “skatte” Kristi ord 
hjelper oss å forberede oss til hans annet 
komme. Hvor finner vi hans ord?

Sang: “Når han kommer igjen”  
(Barnas sangbok, 46)

Skriftsted: Johannes 14:27
Video: Gå til Biblevideos.org for å se 

“Godt budskap om stor glede: Jesu Kristi 
fødsel.”
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Lag et hefte som en påminnelse om  
hvordan du kan forberede deg nå til Jesus 
kommer igjen.

Klipp ut og legg kortene i en bunke. Træ 
og knytt en hyssing gjennom de to hullene.

TIPS OM 
SKRIFTSTUDIUM
Her følger tre ting du kan gjøre for 
forstå Skriftene bedre:

1.  Før du begynner å lese i 
Skriftene, kan du be til vår 
himmelske Fader om hjelp 
til å forstå dem.

2.  Ta deg tid til å tenke på det 
du leser.

3.  Fortell noen om det du har 
lært og følt, og skriv om det 
i en dagbok.

Jeg kan være beredt når 
Jesus kommer igjen

Jeg kan adlyde budene. Jeg kan følge profeten.

Jeg kan lese i Skriftene. Jeg kan holde mine dåpspakter.

Jeg kan be hver dag.
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Juleevangeliet
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En dag kom en engel til 
Maria og fortalte henne at 
hun skulle få barn! Engelen 
sa at hun skulle gi barnet 
navnet Jesus. Barnet skulle 
være Guds Sønn, Frelseren.

For lenge siden var det en kvinne 
som het Maria og en mann som het 
Josef, som skulle gifte seg. Maria 
og Josef var gode mennesker som 
gjorde det Gud ønsket at de skulle 
gjøre.
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Det var 
veldig mange 
mennesker i 
byen, så
Maria og Josef,
måtte overnatte 
sammen med 
dyrene. Den 
natten ble 
Jesusbarnet 
født!

Maria og Josef måtte reise til en by som heter Betlehem, for å betale skatt.



Hyrder passet dyrene sine 
på noen jorder i nærheten. 
Engler kom og sa til hyrdene 
at Frelseren var født. Hyrdene 
dro for å finne og tilbe 
Jesusbarnet.

En ny stjerne viste seg 
på himmelen.
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Etter at vismennene 
hadde dratt, besøkte en 
engel Josef. Engelen sa 
at en ond konge ønsket 
å skade Jesus. Engelen 
sa at familien skulle 
flytte til Egypt for å 
være i trygghet.

Langt borte var det noen vismenn 
som så den nye stjernen. De 
visste det var et tegn på at 
Frelseren var født. De fulgte 
stjernen til de fant Jesus. De 
ga ham gaver og tilba ham.
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Josef, Maria og Jesus bodde i Egypt til det var trygt å vende tilbake til Israel. 
Jesus vokste opp i en by som heter Nasaret. Han lærte å være hjelpsom, snill 
og lydig. Han lærte alt han trengte å lære for å være vår Frelser. Han fulgte 
alltid Guds plan for ham.
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I julen feirer vi Jesu Kristi fødsel. Pek på bildene av disse personene som 
var en del av juleevangeliet.

Vi kan være som Maria og Josef ved å gjøre det Gud ønsker at vi 
skal gjøre.

Vi kan være som hyrdene og vismennene ved å følge Jesus Kristus.
Vi kan være som englene ved å fortelle andre den virkelige historien 

om julen.
Og vi kan være som Jesus ved å følge hans eksempel! ◼

FRA SKRIFTENE
Du kan lese juleevangeliet i Matteus 1:18–25; 2; Lukas 1:26–38; 2:1–20.
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I Paulus korte brev til galaterne ga han 
uttrykk for stor bekymring over deres 

åpenbare vantro og fordi de sviktet 
hans læresetninger om Kristus. Han 
skrev følgende til dem: “Men det er 
godt å vise iver i det gode alltid, og 
ikke bare når jeg er til stede hos dere. 
Mine barn, som jeg igjen må føde med 
smerte, inntil Kristus vinner skikkelse 
i dere” (Galaterne 4:18–19). Paulus ga 
med andre ord uttrykk for at han led 
og var bekymret inntil Kristus skulle 
“vinne skikkelse” i dem. Dette er en 
annen måte å si “i Kristus” på. Paulus 
bruker det uttrykket gjentatte ganger 
i sine skrifter.

Det er mulig for Kristus å bli født 
i menneskers liv, og når det faktisk 
hender, er vedkommende “i Kristus” – 
Kristus “vinner skikkelse” i ham. Dette 
forutsetter at vi lar Kristus komme inn 
i vårt liv og lar ham øve størst inn-
flytelse på oss. Han er ikke bare en 
generell sannhet eller en kjensgjerning 

i historien, men menneskenes Frelser 
overalt og til alle tider. Når vi gjør vårt 
best for å bli Kristus lik, vinner han 
“skikkelse” i oss. Hvis vi åpner døren, 
vil han komme inn. Hvis vi søker hans 
veiledning, vil han veilede oss. For at 
Kristus skal få “skikkelse” i oss, må vi 
ha tro på ham og hans forsoning. En 
slik tro på Kristus og det å holde hans 
bud begrenser ikke vår frihet. Ved 
dette blir menneskene satt fri. Freds-
fyrsten venter for å gi oss fred i sinnet, 
som kan gjøre hver enkelt av oss i 
stand til å kanalisere en slik fred.

Den virkelige jul kommer til den 
som har akseptert Kristus som en 
dynamisk og livgivende drivkraft.

I sine betraktninger over julehøyti-
den skrev James Wallingford følgende 
linjer:

DEN VIRKELIGE 
JUL
Den virkelige jul kommer til dem som 
har tatt imot Kristus i sitt liv.

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

Julen er ikke en dag eller en tid, 
men en hjertets og sinnets 
tilstand.

Hvis vi elsker vår neste som oss selv,
hvis vi i vår rikdom er fattige i 

ånden og i vår fattigdom er 
rike på nåde,

hvis vår kjærlighet ikke søker sitt 
eget, men er tålmodig og velvillig,

hvis vi gir av oss selv når vår bror 
ber om et brød, hvis hver dag 
gryr med muligheter og heller 
med oppnåelser, om enn små –

da er hver dag Kristi dag og julen 
er alltid nær.

(I Charles L. Wallis, red., Words of 
Life [1966], 33) …

Hvis du ønsker å finne julens sanne 
ånd og ta del i dens skjønnhet, så la 
meg foreslå følgende: Finn tid til å 
vende deg til Gud i travelheten rundt 
denne julens festligheter. Kanskje i 
stille stunder og på et stille sted og på 
dine knær – alene eller sammen med 
dine kjære – kan du takke for alt det 
gode du har mottatt, og be om at hans 
Ånd vil være hos deg når du oppriktig 
forsøker å tjene ham og holde hans 
bud. Han vil lede deg ved hånden og 
holde sine løfter. ◼
Fra “Den virkelige jul,” Liahona, des. 2005, 12–15.

Av president 
Howard W. Hunter 
(1907–95)
Kirkens fjortende 
president



INNSIKT

Hvordan kan vi gjøre sabbaten til en lyst?
“Sabbaten gir en strålende anledning til å styrke familiebånd… Vi gjør sabbaten til en lyst når vi underviser våre barn 
i evangeliet… I tillegg til tid sammen med familien, kan dere oppleve sann glede på sabbaten gjennom slektshistorisk 
arbeid… Gjør sabbaten til en lyst ved å yte tjeneste for andre, spesielt dem som ikke føler seg bra, eller som er 
ensomme eller trengende.”

President Russell M. Nelson, president for De tolv apostlers quorum, “Sabbaten er en lyst,” Liahona, mai 2015, 130, 131.

Medlemmer i Natal i Brasil.



Også i dette nummeret
FOR UNGE VOKSNE

FOR UNGDOM

FOR BARN

s. 44

s. 60

s. 74

Jeg dro hjem fra misjon 
før tiden
Da jeg kom hjem, strevde jeg med mitt vitnesbyrd. 
Men til slutt lovet jeg min himmelske Fader at jeg 
ville være trofast selv om jeg ikke fikk svar.

Ting jeg lærte  
som ung konvertitt
Forestill deg at du slutter deg til Kirken i en alder av 
17, og er det eneste medlemmet i din by som snakker 
ditt språk. Les om hva eldste Klebingat i De sytti lærte 
i denne situasjonen!

Juleevangeliet
Nyt en seks- siders illustrert historie om 
Jesusbarnets fødsel!




