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Åtte måter å håndtere det på  
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Etter gjengifte: Hvordan 
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“Forstår du betydningen av treet som din far så?

Og jeg svarte ham og sa: Ja, det er Guds kjærlig-
het som utgytes i menneskenes barns hjerter. 
Derfor er den det mest ettertraktelsesverdige 
av alt.”

1 Nephi 11:21–22
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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.

Arbeid, 44, 56
Bønn, 28, 54, 74
Den hellige ånd, 32, 60, 

65
Eksempel, 62, 68, 80
Ekteskap, 7, 36
Familie, 7, 22, 36, 41, 44, 

66, 79
Forberedelse, 56
Glede, 22, 44, 64
Håp, 28, 54
Institutt, 50

Jesus Kristus, 4, 10, 12, 14
Kjærlighet, 10, 36
Lydighet, 12, 44, 64, 68
Misjonærarbeid, 13, 40, 

41, 42, 65, 68, 70
Mormons bok, 14, 18, 43, 

44, 60, 70, 72, 74, 75, 76
Motgang, 4, 10, 12, 28, 

54
Religionsutøvelse, 62, 66
Sabbaten, 62, 66
Skriftene, 10, 14, 18, 72

Skriftstudium, 10, 14, 54
Slektshistorie, 22
Tempelarbeid, 13, 22, 28, 

44, 54
Tjeneste, 13, 66, 68, 80
Tro, 4, 12, 28, 41, 54, 64
Tålmodighet, 12, 36
Undervisning, 32
Visdomsordet, 68
Vitnesbyrd, 40, 43, 70

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

“Gleden ved slektshistorisk arbeid,” 
side 22: Eldste Cook oppfordrer oss til 
å komme i gang med slektshistorie ved 
ha en “familietre- sammenkomst”. Til 
familiens hjemmeaften kan dere vurdere 
å bruke FamilySearch. org til å registrere 
informasjon, historier og bilder av familien. 
Eldste Cook lover at “hvis dere ser utover 
tidens og jordelivets bånd og hjelper dem 
som ikke kan hjelpe seg selv, vil dere bli 
velsignet med større nærhet og glede 
i familien og med den guddommelige 
beskyttelse som gis dem som er trofaste 
i hans tjeneste”.

“Vitnesbyrdskatten,” side 70: Når 
Sabrina innser at vitnesbyrdet hennes er 
en skatt, ønsker hun å dele det med alle. 
Vurder å hjelpe familiemedlemmene å 
oppdage sin egen “vitnesbyrdskatt” ved 
å snakke om hvorfor de er glad i Jesu Kristi 
evangelium, hvilken følelse det gir dem, 
eller hvordan det angår deres hverdag. Du 
kan be hver enkelt skrive sitt eget svar på 
disse spørsmålene, eller ta dem opp ved 
hjelp av en lydopptaker. Vurder å be alle 
velge en person de kan dele sin vitnesbyrd-
skatt med denne uken.
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For ikke lenge siden var min hustru Harriet og jeg på 
en flyplass og så praktfulle fly lande. Det blåste mye 
den dagen, og voldsomme vindkast slo mot flyene 

som nærmet seg, og fikk dem til å vingle og riste under 
innflygingen.

Mens vi iakttok denne kampen mellom natur og maskin, 
tenkte jeg tilbake på min egen flygeropplæring og prin-
sippene jeg lærte der – og senere underviste andre piloter 
under opplæring.

“Ikke kjemp mot kontrollene ved turbulens,” pleide 
jeg å fortelle dem. “Behold roen. Ikke overreager. Hold 
blikket på midtlinjen på rullebanen. Hvis du avviker fra 
din ønskede innflygingsbane, skal du gjøre kjappe, men 
beherskede korrigeringer. Stol på flyets egenskaper. Flyt 
på turbulensen.”

Erfarne flygere forstår at de ikke alltid kan kontrollere 
det som skjer rundt seg. De kan ikke bare slå av turbu-
lensen. De kan ikke få regn eller snø til å forsvinne. De 
kan ikke få vinden til å slutte å blåse eller forandre dens 
retning.

Men de forstår også at de ikke behøver å frykte turbu-
lens eller sterk vind – og de behøver i hvert fall ikke å bli 

lammet av dem. Når forholdene er mindre enn ideelle, lan-
der man trygt ved å holde seg på riktig kurs og glidebane 
så godt som mulig.

Da jeg så det ene flyet etter det andre gjennomføre inn-
flyging og landing, og husket prinsippene jeg lærte i løpet 
av mine år som flyger, tenkte jeg på om det ikke fantes en 
lærdom i dette for vårt daglige liv.

Vi kan ikke alltid kontrollere stormene som livet utsetter 
oss for. Noen ganger går ting ganske enkelt ikke vår vei. 
Vi kan bli rystet og kastet omkring av turbulens i form av 
skuffelse, tvil, frykt, sorg eller stress.

I slike stunder er det lett å henge seg opp i alt som går 
galt, og gjøre våre vanskeligheter til det sentrale i våre tan-
ker. Vi blir fristet til å fokusere på prøvelsene vi opplever, 
istedenfor på Frelseren og vårt vitnesbyrd om sannheten.

Men dette er ikke den beste måten å navigere gjennom 
livets utfordringer på.

Akkurat som en erfaren flyger ikke konsentrerer seg 
om stormen, men om midten av rullebanen og det rette 
landingspunktet, skulle også vi konsentrere oss om det 
sentrale i vår tro – vår Frelser, hans evangelium og vår 
himmelske Faders plan – og om vårt endelige mål – å 

President  
Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det 
første presidentskap

MAN KAN  
LANDE TRYGT 

I TURBULENS

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

President Uchtdorf råder oss til å “stole på Gud og konsentrere våre 
anstrengelser om å holde oss på disippelens vei”. Vurder å spørre dem 

du underviser, hvordan de har holdt fokus “på vårt himmelske bestemmel
sessted og gleden ved å følge disippelens vei” når de har opplevd prøvelser. 
Du kan gjerne be dem tenke på hvordan de kan fokusere på sitt vitnesbyrd 
og på Kristus i vanskelige stunder, og ydmykt finne ut hvordan de kan gjen
nomføre ett eller flere av disse forslagene i sitt liv.

vende trygt tilbake til vårt himmel-
ske hjem. Vi skulle stole på Gud og 
konsentrere våre anstrengelser om 
å holde oss på disippelens vei. Vi 
skulle rette blikket, hjertet og tankene 
mot å leve slik vi burde.

Når vi viser vår tro og tillit til vår 
himmelske Fader og holder hans bud 
med glede, vil vi oppnå lykke og 

herlighet. Og hvis vi holder oss på 
veien, vil vi komme gjennom enhver 
turbulens – uansett hvor sterk den 
måtte virke – og vende trygt tilbake 
til vårt himmelske hjem.

Enten himmelen rundt oss er klar 
eller full av truende skyer, søker vi 
som disipler av Jesus Kristus, først 
Guds rike og hans rettferdighet, vel 

vitende om at hvis vi gjør det, vil alt 
annet vi trenger til slutt bli gitt oss  
(se Matteus 6:33).

For en fantastisk livslærdom!
Jo mer vi stresser med våre van-

skeligheter, våre kamper, vår tvil og 
vår frykt, desto vanskeligere kan 
det bli. Men jo mer vi fokuserer på 
vårt himmelske bestemmelsessted 
og gleden ved å følge disippelens 
vei – å elske Gud og tjene vår neste 
– desto mer sannsynlig er det at vi 
vil lykkes med å navigere gjennom 
urolige og turbulente tider.

Kjære venner, uansett hvor vold-
somt vindene i vår jordiske tilværelse 
hyler rundt oss, vil Jesu Kristi evan-
gelium alltid tilby oss den beste veien 
til en trygg landing i vår himmelske 
Faders rike. ◼BI
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Et grunnlag for mitt vitnesbyrd
Av Jennifer Weaver

Da jeg var 16, kom en venn hjem til oss sammen med 
misjonærene. Innen en måned etter den første diskusjo

nen var alle spørsmålene mine tydelig besvart. Jeg følte Den 
hellige ånd vitne om at budskapet om evangeliets gjengivelse 
var sant. Det var annerledes enn alt jeg noensinne hadde følt, 
og jeg visste at det var sant.

Jeg opplevde imidlertid mer avvisning og motgang 
enn noen gang før. Jeg følte meg alene, trett og forvir
ret. Hvis jeg gjorde det rette, hvorfor møtte jeg da så 
mye motgang? Jeg kunne ikke forstå hvordan prøvel
sene mine kunne være til mitt beste. Misjonærene lærte 
meg å faste og be, til og med på en skoledag. Når det 

UNGDOM

BARN

ble uutholdelig, utøste jeg mitt hjerte og følte straks 
Åndens trøst.

Uken før jeg ble døpt, var det spesielt vanskelig. Sjefen 
truet med å si meg opp hvis jeg ikke hoppet over dåpen for 
å vikariere for en annen, jeg havnet på sykehus med nyre
stein, og mor og far ba meg om flytte ut. Med så mange ting 
utenfor min kontroll, kunne jeg ikke gjøre noe annet enn å 
vende meg til Herren.

Hver eneste en av prøvelsene viste seg virkelig å være til 
nytte for meg. De hjalp meg å lære om evangeliets læreset
ninger, noe som ga meg et grunnlag for mitt vitnesbyrd.
Artikkelforfatteren bor i Idaho, USA.

Han vil lede oss hjem

Når vi følger Jesu Kristi eksem
pel, er det som å følge en rett 

vei som fører til ham! Vi kan være 
trygge og lykkelige, akkurat som 
flyet som lander trygt på rulleba
nen. Styr flyet gjennom labyrinten 
tilbake til rullebanen!
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Ekteskapet er  
innstiftet av Gud

Profeter, apostler og ledere fortsetter 
å “[erklære] høytidelig at ekteskap 

mellom mann og kvinne er innstiftet 
av Gud, og at familien står sentralt 
i Skaperens plan”.1

Eldste D. Todd Christofferson i De 
tolv apostlers quorum sa: “En familie 
bygget på ekteskap mellom en mann 
og en kvinne, gir de beste forutsetnin-
ger for at Guds plan skal lykkes …

Hverken vi eller noe annet menne-
ske kan forandre denne guddomme-
lige ekteskapsorden.” 2

Bonnie L. Oscarson, Unge kvinners 
øverste president, sa: “Alle, uansett 
ekteskapelig situasjon eller antall 
barn de har, kan være forsvarere av 
Herrens plan slik den er beskrevet i 
familieerklæringen. Hvis det er Herrens 
plan, skulle det også være vår plan!” 3

Eldste Christofferson fortsatte: 
“Noen av dere mottar ikke ekte-
skapets velsignelse av grunner som 
manglende alternativer, tiltrekning til 
samme kjønn, fysiske eller psykiske 
funksjonshemminger eller ganske 
enkelt frykt for å mislykkes… Eller 
kanskje dere har giftet dere, men ekte-
skapet tok slutt… Noen av dere som 
er gift, kan ikke få barn …

“Likevel [kan] enhver bidra til utfol-
delsen av den guddommelige planen 
i hver generasjon.” 4

Ytterligere skriftsteder
1 Mosebok 2:18–24;  
1 Korinterbrev 11:11;  
Lære og pakter 49:15–17

Studer ydmykt dette stoffet, og søk å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan kan det å forstå 
“Familien – en erklæring til verden” styrke din tro på Gud og velsigne dem du våker over som 
besøkende lærerinne? Du finner mer informasjon på reliefsociety. lds. org.

Levende historier
Bror Larry M. Gibson, første

rådgiver i Unge menns øverste 
presidentskap, husket da Shirley, 
som nå er hans hustru, sa:

“‘Jeg elsker deg fordi jeg vet 
at du elsker Herren mer enn du 
elsker meg’ …

Det svaret gjorde inntrykk 
på meg …

Jeg ville at hun alltid skulle 
føle at jeg elsket Herren over 
alt annet.” 5

Eldste David A. Bednar i De 
tolv apostlers quorum har sagt: 
“Herren Jesus Kristus er den sen
trale i et paktsekteskap… [Fore
still deg at] Frelseren er plassert 
på toppen av [en trekant], med 
en kvinne nederst i ett hjørne 
og en mann nederst i det andre 
hjørnet. Tenk så over hva som 
skjer i forholdet mellom mannen 
og kvinnen etter hvert som de 
begge jevnt og trutt kommer 
til Kristus og gjør sitt beste for 
å bli ‘fullkommengjort i ham’ 
(Moroni 10:32). På grunn av og 
ved hjelp av Forløseren vil man
nen og kvinnen komme nærmere 
hverandre.” 6

Tro, familie, hjelp

Overvei dette
Hvordan kan jeg jevnt og trutt 
gjøre mitt beste for å komme 
til Kristus?

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. “Familien – En erklæring til verden,”  

Liahona, nov. 2010, 129.
 2. D. Todd Christofferson, “Hvorfor ekteskap, 

hvorfor familie,” Liahona, mai 2015, 52.
 3. Bonnie L. Oscarson, “Familieerklæringens 

forsvarere,” Liahona, mai 2015, 15.
 4. D. Todd Christofferson, “Hvorfor ekteskap, 

hvorfor familie,” 52.
 5. Larry M. Gibson, “Fulfilling Our Eternal 

Destiny,” Ensign, feb. 2015, 21–22.
 6. David A. Bednar, “Ekteskap er avgjørende 

for Hans evige plan,” Liahona, juni 2006, 54.
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NOTATER FRA GENERALKONFERANSEN I OKTOBER 2015
“Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt… enten ved min egen røst eller ved mine 
tjeneres røst, det være det samme” (L&p 1:38).

“Overholdelse av sabbaten er en 
form for rettskaffenhet som vil vel-
signe og styrke familier, bringe oss 
nærmere vår Skaper og øke vår 
lykke. Sabbaten kan bidra til å skille 
oss fra det som er trivielt, upassende 
eller umoralsk. Den gjør det mulig 
for oss å være i verden, men ikke 

av verden… Det å virkelig holde 
sabbatsdagen hellig er en tilflukt fra 
livets stormer. Det er også et tegn 
på vår hengivenhet til vår Fader 
i himmelen.”

Eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers  
quorum, “Strøken og rede for Bristol: Vær  
tempelverdig – i gode og dårlige tider,”  
Liahona, nov. 2015, 41–42.

E T  P R O F E T I S K  L Ø F T E

D O K T R I N Æ R  K L A R G J Ø R I N G

Når du repeterer generalkonferansen som fant sted i oktober 2015, kan du bruke disse sidene 
(og konferansenotater i fremtidige nummer) som hjelpemiddel til å studere og anvende de  
nyeste læresetningene fra de levende profeter og apostler og andre ledere i Kirken.

Han verdsetter 
din tjeneste
“Uansett hvilket kall dere har… 
har dere kanskje til tider følt at vår 
himmelske Fader ikke var oppmerk-
som på dere. Dere kan be om å få 
vite hans vilje, og med et oppriktig 
ønske om å gjøre alt han ber dere 
om, vil dere få svar.

Vår himmelske Fader vil la dere 
føle at han kjenner dere, at han 
verdsetter deres tjeneste, og at dere 
er i ferd med å bli verdige til Her-
rens hilsen som dere så gjerne vil 
høre: ‘Vel gjort, du gode og tro tje-
ner! Du har vært tro over lite, jeg vil 
sette deg over meget. Gå inn til din 
herres glede’” [Matteus 25:23].
President Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det 
første presidentskap, “Dere er ikke alene om 
arbeidet,” Liahona, nov. 2015, 82.

Helligholdelse av sabbaten
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For enslige voksne medlemmer
T R E K K  P A R A L L E L L E R

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

GODE HISTORIER FRA KONFERANSEN
Hva fanger oppmerksomheten bedre enn en god historie? Her følger to av mange 
historier som ble fortalt under konferansen:

•  Hva kan Chloe og bilsetet lære oss om kjærlighet og å holde budene?  
– Se Carole M. Stephens, “Dersom dere elsker meg, da holder dere mine  
bud,” 118.

•  På hvilke måter kan vi, i likhet med Pablos far, hjelpe våre barn å forstå  
evangeliet? – Se Bradley D. Foster, “Det er aldri for tidlig, og det er aldri 
for sent,” 50.

OPPFYLLE HERRENS 
NORMER
“Søstre, Satan har heiset et 
Korihor- lignende banner i vår 
tid… Hva er noen av redskapene 
hans? Forførende romantikkro-
maner, såpeoperaer på TV, gifte 
kvinner og gamle kjærester som 
kontakter hverandre på sosiale 
medier, og pornografi. Vi kan ikke 
leke med Satans brennende piler 
uten å bli brent …

Når vi ser på, leser eller opplever 
noe som er under vår himmelske 
Faders normer, svekker det oss. 
Uavhengig av alder, hvis det vi 
ser på, leser, lytter til eller velger 
å gjøre, ikke harmonerer med 
Herrens normer i Til styrke for ung-
dom, slå det av, riv det i stykker, 
kast det ut og smell igjen døren.”
Linda S. Reeves, annenrådgiver i Hjelpefo-
reningens øverste presidentskap, “Verdig 
til våre lovede velsignelser,” Liahona,  
nov. 2015, 10.

forsoning.” – Eldste Dallin H. Oaks, “Styrket ved Jesu 
Kristi forsoning,” 63.

•  “Vær tålmodig. Vent på Herren. Jeg vitner om at 
Herren kjenner deres ønsker og elsker dere for deres 
trofaste hengivenhet til ham. Han har en plan for 
dere, enten det er i dette liv eller neste. Lytt til hans 
Ånd… I dette liv eller neste vil hans løfter bli oppfylt.” 
– Eldste Robert D. Hales, “Hvordan møte utfordrin-
gene i dagens samfunn,” 46.

Her er det tre talere sa om å være enslig:
•  “Nå er en del av evigheten. Den begynner ikke bare 

etter døden! Tro og håp vil åpne øynene dine for den 
lykke som er lagt foran deg.” – President Dieter F. 
Uchtdorf, “En sommer med grandtante Rose,” 19.

•  “En annen smertefull lidelse er å være enslig. De 
som lider på denne måten, skulle huske at vår  
Frelser også opplevde denne formen for smerte,  
og at han gir dem styrke til å tåle den ved sin 
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Da jeg befant meg i ukjent terri-
torium, idet jeg sto overfor en 

skilsmisse jeg ikke ønsket, opplevde 
jeg smerte og avvisning som aldri før. 
Jeg var midt i 40- årene, alene om å 
fullføre oppdragelsen av mine tenå-
ringer, utføre en heltidsjobb og betale 
boliglånet. Jeg var overveldet, trett 
og bekymret, men for det meste fylt 
med den verste smerten jeg noen-
sinne har følt.

På grunn av mitt fundament i 
evangeliet og mitt ønske om å leve 
rettskaffent, visste jeg at jeg måtte 
tilgi min tidligere ektemann. Jeg visste 
at det var viktig å ikke kritisere ham 
foran barna, men hvordan skulle jeg 
komme over følelsene av avvisning 
som ga meg lyst til å rope ut i smerte?

Dag etter dag i mine kvaler vendte 
jeg meg til Skriftene og søkte Åndens 
veiledning. Jeg søkte flittig dag og 

og prøvelser Herren opplevde, og hvor-
dan han overvant dem.

Med tiden forsto jeg at hans smerte 
var mye verre enn min, men likevel 
tilga han dem som gjorde ham vondt. 
Han var et fullkomment eksempel. 
Denne notatboken, fylt med lær-
dommer fra Herrens liv, ble en kilde 
til stor styrke for meg. Det var min 
livline. Ifølge hans eksempel var jeg 
fast bestemt på å tåle prøvelsen min så 
godt som jeg kunne. Jeg var villig til å 
gå videre gjennom min smerte.

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

JEG MÅTTE TILGI MIN TIDLIGERE EKTEMANN
Navn ønskes ikke oppgitt

natt. Jeg trengte å vite hva jeg selv 
kunne gjøre ved dette ukjente veiskil-
let i livet mitt for å følge Frelserens 
eksempel og følge hans oppfordring 
om å følge ham.

Når jeg studerte Skriftene, skrev jeg 
ned alle Jesu Kristi egenskaper som jeg 
ønsket å utvikle. Jeg skrev ned lære-
setninger fra historier og lignelser som 
han fortalte under sitt jordiske virke. Jeg 
noterte meg de tingene som beveget 
meg med hensyn til tilgivelse. Jeg skrev 
flittig i notatboken om vanskeligheter 

TILGIVELSE: SELVE KJERNEN I EVANGELIET
“En innstilling av tilgivelse, kjærlighet og medlidenhet 
med dem som måtte ha begått urett mot oss, er selve 
kjernen i Jesu Kristi evangelium. Hver enkelt av oss 
har behov for denne innstillingen. Hele verden trenger 
den. Herren forkynte den. Han viste den slik ingen 
annen har vist den.”
President Gordon B. Hinckley (1910–2008), “Av dere fordres det at 
dere tilgir,” Lys over Norge, nov. 1991, 3.

Å studere Kristi eksempel på kjærlighet og tilgivelse hjalp meg å overvinne smerten 
jeg følte etter skilsmissen.
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Det virket! Nå, noen år senere, er jeg vel-
signet med et godt forhold til min tidligere 
ektemann. Selv om han har giftet seg igjen, 
er forholdet vårt som våre barns foreldre, 
godt og smertefritt. Ved å følge Kristi eksem-
pel og ikke kritisere ham, overvant jeg nega-
tive følelser av smerte og avvisning. Jeg kan 
vise kjærlighet!

Hvilken verdifull lærdom jeg fikk i denne 
intense prøvelsen. Jeg er takknemlig for min 
Frelsers fullkomne eksempel. Han er min 
klippe og min grunnvoll. Og jeg føler meg aldri 
alene. Jeg har hans kjærlighet, hans forsoning, 
hans fullkomne eksempel, og en elsket him-
melsk Faders kjærlighet og velsignelser. ◼

HVORDAN KAN SKRIFTSTUDIUM HJELPE 
OSS GJENNOM PRØVELSER?
“Skriftene kan berolige en opprørt sjel, gi fred, håp og for
nyet tillit til ens egen evne til å overvinne livets utfordringer. 
De har stor kraft til å lege følelsesmessige utfordringer, så 
fremt en har tro på Frelseren” (Richard G. Scott, “Skriftenes 
kraft,” Liahona, nov. 2011, 6).

Vurder å gjøre det denne søsteren gjorde for å komme 
gjennom sin prøvelse: Studer Skriftene for å se etter Frelserens  
og andre trofaste personers egenskaper. Deres eksempel kan 
hjelpe deg med dine utfordringer eller spørsmål. Hvis du 
vet hvilket emne du ønsker å studere – for eksempel “Holde 
ut”, “Tilgi” eller “Tålmodighet”, kan Veiledning til Skriftene 
foreslå en rekke skriftsteder du kan begynne med.
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23. juni 2009 ble Filippinene 
rammet av en tyfon. Den 

ettermiddagen ble det utstedt et alvor-
lig stormvarsel for vårt område. Resten 
av dagen og til langt på natt, hørte vi 
noe som smalt i taket vårt. Da sønnen 
min spurte hva det var, sa jeg at det 
var santoltreet vårt som fikk gjen-
nomgå av vinden.

Jeg angret på at jeg ikke hadde 
plukket den søte santolfrukten dagen 
før, slik jeg hadde tenkt. Men mor 
hadde sagt at frukten ikke var moden 
ennå, og bedt meg om å la den være.

Klokken 05.00 gikk jeg ut for å se 
på treet, og var redd for å finne all 
frukten på bakken. Jeg kunne ikke se 
inn i treet – det var fortsatt mørkt ute 
– men jeg så fire små frukter spredt 
rundt i hagen.

En time senere sjekket jeg igjen 
treet. Til min store glede så jeg 
mange store, gul- grønne frukter 
som fremdeles klamret seg til gre-
nene. Da jeg plukket opp dem som 
hadde falt, la jeg merke til at to av 
dem hadde brune merker. Svarte 
flekker misfarget den andre, og 
den siste var misdannet og full 
av utvekster.

Jeg hadde forventet at de større, 
tyngre fruktene hadde falt. De var 
dobbelt så store som dem jeg plukket. 
Men de hang fremdeles trygt på treet.

Da jeg tenkte på denne opple-
velsen, kom jeg frem til at vi kan 
sammenlignes med de to typene 
santolfrukt – de som falt, og de som 
klamret seg fast. Vi kan også falle når 
vi kastes om av livets vindfulle prø-
velser, hvis vi ikke holder godt fast 
i livets tre, vår Frelser Jesus Kristus 
(se 1 Nephi 8:10; 11:8–9, 20–23).

Fruktene som falt fra santoltreet 
vårt, var svake av sykdom, og klarte 
ikke å stå imot vinden. De som hang 
igjen på treet, overlevde fordi de var 
friske og sterke. Hvis vi ikke holder 
oss åndelig sunne og sterke – ved å 

SANTOLTREETS LÆRDOMMER
Av Irene Taniegra

R E F L E K S J O N E R  O G  S P E I L B I L D E R

Vi er omtrent som en santolfrukt i uvær.

lære av Skriftene og de levende pro-
feter, holde budene og tjene andre 
– kan vi også falle når motstanderen 
angriper oss med sine styrker.

I samme øyeblikk som de svake 
fruktene sluttet å hente styrke fra san-
toltreet, stanset modningsprosessen. 
Og i samme øyeblikk som vi trekker 
oss bort fra Kristus, det sanne vintreet, 
stanser vår åndelige fremgang (se 
Johannes 15:1; 1 Nephi 15:15).

Noen ganger trenger vi også å bøye 
oss med vinden. Prøvelser er en del 
av jordelivet, og en ydmyk innstilling 
hjelper oss å akseptere Guds vilje i 
vanskelige tider. Ydmykhet hjelper 
oss å omvende oss fra våre synder, 
tilgi andre og glemme krenkelser.

Sammen med ydmykhet står tål-
modighet. Hvis vi er tålmodige i våre 
prøvelser, hvis vi holder fast ved vår 
tro litt til, kan vi få svarene vi søker. 
Før eller senere vil Frelseren stille 

stormen. Fred og befrielse vil 
komme. Hvis vi holder oss lydige 

og trofaste, kan ingenting skille oss 
fra Guds kjærlighet (se Romerne  
8:38– 39). ◼

Artikkelforfatteren bor i San Jose på 
Filippinene. ILL

US
TR

AS
JO

N:
 A

LL
EN

 G
AR

NS



 F e b r u a r  2 0 1 6  13

VI VALGTE Å UTFØRE TJENESTE
Av Irmgard Meissner

T J E N E S T E  I  K I R K E N

Min mann kjempet mot kreft, men vi tok uten å nøle imot kallet til å virke 
i Frankfurt Tyskland tempel.

2. januar 1995 reiste vi på misjon. 
Plutselig slo det meg hva jeg forlot – 
mor, barn, barnebarn, karriere, hus og 
hage. Men dagen etter fant vi oss til 
rette i Frankfurt tempel, der en mørk 
natt ble til en strålende ny dag for oss. 
Alt hverdagens stress forlot oss.

På dette hellige stedet fant vi kjær-
lighet, lys, håp, glede, tillit, varme, 
trygghet, beskyttelse og den fred 
som utstråler fra vår Frelser. Mens 
vi tjenestegjorde der, møtte vi flotte 
mennesker fra mange land. Selv om 
de snakket forskjellige språk, knyttet 
kjærlighetens språk oss sammen. Vår 
tjeneste i templet gjorde oss svært 
lykkelige.

Ånden i templet og Guds styrke 
holdt min kjære mann oppe i 26 
måneder. En dag, ikke lenge etter at 
vi hadde blitt avløst fra vårt tempel-
kall, dro Gerhard til sykehuset for sin 
vanlige behandling. Denne gangen 
beholdt legene ham der. Noen måne-
der senere vendte han tilbake til sitt 
himmelske hjem.

Når jeg tenker tilbake, regner jeg 
disse årene med tjeneste i templet 
som en gave fra himmelen – å få 
tjenestegjøre side om side med min 
mann i vår kjærlige Faders hus idet 
vi oppfylte vårt løfte om å reise på 
misjon sammen. Jeg takker av hele 
mitt hjerte for den opplevelsen. ◼
Artikkelforfatteren bor i Bayern i Tyskland.

sjefen: “Kan jeg beholde deg hvis jeg 
øker lønnen din?”

“Nei, vi må dra,” svarte jeg, og 
fortalte ham at vi hadde lovet Herren 
at vi ville reise på misjon. “Vi hadde 
planlagt å dra om et par år, men jeg 
vet ikke om min mann fortsatt vil 
være i live da.”

Da Gerhard gikk til en rutinemes-
sig undersøkelse mindre enn to uker 
senere, sa legen: “Hold deg her, du 
har høy risiko for å dø.”

Tilstanden hadde forverret seg. 
Vi ble knust, og kunne ikke for-
stå hvordan vi kunne utføre kallet, 
men vi var fulle av tro, håp og ro. 
Vi la alt i Herrens hender. Hvis 
han hadde en oppgave for oss, 
ville han gjøre det mulig for oss 
å utføre den.

12. desember 1994 fikk vi en 
telefon fra Salt Lake City. En 

vennlig stemme fortalte oss at presi-
dent Thomas S. Monson, som da var 
annenrådgiver i Det første president-
skap, ønsket å snakke med oss.

“Presidenten for Frankfurt Tysk-
land tempel ønsker å kalle deg som 
sin rådgiver, og din hustru som assi-
sterende tempelvertinne,” fortalte 
president Monson min mann  
Gerhard. Så uttrykte president  
Monson bekymring over min 
manns helse.

Gerhard hadde kjempet mot kro-
nisk lymfatisk leukemi i 11 år. Herren 
hadde kalt oss til tross for denne 
utford ringen, og vi sa ja uten å nøle.

Da jeg sa opp jobben min som for-
beredelse til å begynne i kallet, spurte 
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Under deres reise i villmarken våknet Lehi og hans 
familie en morgen og fant “en rund kule… kunst-
ferdig utført” på bakken. Den hadde to visere, 

hvorav én pekte “i den retningen [de] skulle dra”  
(1 Nephi 16:10).

Liahona, eller kulen, viste også “en ny skrift” som ga 
dem “forståelse av Herrens veier”. Denne skriften ble “for-
andret fra tid til annen i forhold til den tro og flid [de] viste 
den” (se 1 Nephi 16:28–29).

Lehi og hans familie hadde allerede messingplatene, 
som inneholdt skriftene og profetiene til flere profeter i 
Det gamle testamente. Messingplatene og Liahona utgjorde 
Skriftene deres, og Lehis folk var forventet å studere og 
gi akt på dem kontinuerlig. Hvis de gjorde det, gikk det 
fremover på reisen. Hvis de ikke gjorde det, måtte de 
være lenger i villmarken, og ble plaget av sult og tørst.

Hva prøvde Herren å lære dem – og oss – ved hjelp 
av Liahona?

En av de viktigste hensiktene med Skriftene er å hjelpe 
oss å kjenne, forstå og bli lik Frelseren (se 3 Nephi 27:27). 
Å studere Skriftene kontinuerlig hjelper oss å holde vårt 
blikk, våre tanker og vårt hjerte rettet mot ham. Når vi 
anvender og etterlever læresetningene som finnes i Skrif-
tene, blir vi mer lik ham. Når vi blir mer lik ham, blir vi 
kandidater til evig liv (se Johannes 5:39).

Når vi stadig studerer Skriftene, hjelper det oss å holde vårt blikk,  
vårt sinn og vårt hjerte rettet mot Frelseren, og når vi anvender og  

etterlever læren som finnes i Skriftene, blir vi mer lik ham.
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HOLD FAST I JERNSTANGEN

Lehis drøm
I Lehis drøm, eller syn, var fire grupper mennesker 

representert. De tre første gruppene kom inn på veien 
som førte til livets tre. Porten til veien er dåpen (se 2 Nephi 
31:17–18), så vi snakker om medlemmer av Kirken i disse 
tre gruppene.

Jeg skal ikke snakke om den fjerde gruppen – de som 
går rett mot den store og rommelige bygningen. Når vi 
tenker på de andre tre gruppene, kan det imidlertid være 
lurt å foreta en selvransakelse for å finne ut hvilken gruppe 
dere tilhører, og hvilken gruppe dere ville foretrekke å 
tilhøre.
Gruppe 1

“Og jeg så utallige folkeskarer, hvorav mange strebet 
fremover for å komme inn på stien som førte til treet jeg 
sto ved.

Og det skjedde at de gikk frem og begynte på stien som 
førte til treet.

Og det skjedde at det la seg en mørk tåke, ja, en meget 
mørk tåke, slik at de som hadde begynt på stien, gikk seg 
vill, tok feil av retningen og ble borte” (1 Nephi 8:21–23).

Medlemmene av denne gruppen leste eller studerte til-
synelatende ikke Skriftene, lyttet til eller så på generalkon-
feransen, leste Liahona eller deltok på søndagens møter, 
som  alle tilbyr Guds ord. Følgelig gikk de seg vill.

Av eldste  
Daniel L. Johnson
i De sytti
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Gruppe 2
“Og det skjedde at jeg så andre som 

trengte seg frem, og de kom og grep fatt i 
enden av jernstangen, og trengte seg frem 
gjennom den mørke tåken mens de klamret 
seg til jernstangen helt til de kom frem og 
spiste av treets frukt …

Og da de hadde spist av frukten, skammet 
de seg på grunn av dem som spottet dem, og 
de falt fra, gikk inn på forbudte stier og ble 
borte” (1 Nephi 8:24, 28).

Legg merke til at denne gruppen grep tak 
i og holdt fast i jernstangen. De holdt seg fast 
til de nådde livets tre og spiste av frukten. 
Men så begynte de å skamme seg over Jesu 
Kristi evangelium, sluttet å fokusere på Frel-
seren og ble avledet av verdens attraksjoner, 
fristelser og rikdom. Da gikk de seg også vill.

Nøkkelen til å forstå disse versene er 
ordene “klamret seg til jernstangen”. Når jeg 
tenker på ordene klamre seg til, tenker jeg 
på en intens opplevelse med hvite knoker. 
Hvis dere har vært med på rafting, husker 
dere at dere klamret dere så hardt til flåten 

at knokene ble hvite. Men hva gjorde dere da 
dere kom til roligere farvann? Dere slapp!

I evangeliesammenheng kan dette skje når 
dere blir bedt om å forberede en tale, eller 
når dere opplever en krise, som for eksempel 
et dødsfall i familien eller oppløsning av et 
forhold. Dere finner frem generalkonferan-
setaler dere sjelden lytter til, eller slår opp 
skriftsteder dere pleier å forsømme. Dere 
søker åndelig veiledning og støtte på grunn 
av deres åndelige svakhet. Så, når krisen er 
over, slipper dere taket! Dere setter Skriftene 
på hyllen, faller tilbake til gamle vaner med 
sjelden tilstedeværelse i kirken og slutter med 
daglig bønn – i hvert fall til neste krise, eller 
farlige stryk, kommer. Med andre ord, dere 
vender dere bare til Frelseren for å få hjelp 
når et desperat behov dukker opp, istedenfor 
kontinuerlig.

Medlemmene av denne gruppen hadde 
blitt døpt, og mange hadde trolig blitt ordi-
nert til prestedømmet, mottatt tempelordi-
nanser, vært på heltidsmisjon og giftet seg 
i templet. Men de slapp taket! De sluttet å 

Å OPPNÅ TRO
“For å oppnå og bevare 
den troen vi trenger, 
er det avgjørende at 
vi leser, studerer og 
tenker på Skriftene.”
President Thomas S. Monson, 
“Vær et forbilde og et lys,” 
Liahona, nov. 2015, 87.
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lese i Skriftene kontinuerlig, slo inn på forbudte stier 
og ble borte.

Heldigvis holder de fleste unge voksne og hjemvendte 
misjonærer seg trofaste mot sannheter i evangeliet som 
de har lært og delt med andre. De lar også livet dreie seg 
om Frelseren gjennom daglig skriftstudium og bønn. Vi er 
takknemlige for dem og deres trofasthet. De er Kirkens  
fremtid og fremtidige foreldre til dem som vil bringe  
Kirken videre.
Gruppe 3

“[Lehi] så andre skarer som trengte seg frem, og de kom 
og grep fatt i enden av jernstangen og trengte seg frem 
mens de hele tiden holdt fast i jernstangen til de kom frem, 
falt ned og spiste av treets frukt” (1 Nephi 8:30).

Legg merke til ordene “mens de hele tiden holdt fast i 
jernstangen”. Denne gruppen leste Skriftene kontinuerlig. 
De holdt blikket festet på Frelseren kontinuerlig.

Skriftene er det viktigste vi kan studere. De skulle ha 
forrang fremfor kjemi, fysikk, regnskap, dans, musikk, 
sport eller noe annet verdslige studium eller noen annen 
aktivitet.

Begynn hver dag med Skriftene. Bønn og skriftstu-
dium går hånd i hånd. De er uadskillelige ledsagere. 
Konstant bønn vil lede dere til Skriftene, og kontinuerlig 
skriftstudium vil lede dere til bønn. Begge holder dere 
fokusert på Frelseren og gir dere tilgang til åpenbaring og 
den fred som bare kan komme ved “hele tiden” å holde 
fast i jernstangen. Bønn og skriftstudium vil lede dere 
til templet. De vil få dere til å ønske å holde sabbatsda-
gen hellig. De vil hjelpe dere å unngå og overvinne den 
ondes fristelser.

Nå vil jeg henlede deres oppmerksomhet mot ordene 
“de kom frem, falt ned og spiste av treets frukt”. En nøk-
kel til å forstå disse ordene finnes i 1 Nephi kapittel 11:

“Og det skjedde at da jeg hadde sett treet, sa jeg til 
Ånden: Jeg ser du har vist meg det treet som er mer  
dyrebart enn alle andre trær.

Og han sa til meg: Hva ønsker du?
Og jeg sa til ham: Å få vite dets tydning.”

Engelen svarte: “Se!” Da fikk Nephi se jomfru Maria, som 
engelen identifiserte som “Guds Sønns mor”. Deretter så 
Nephi Maria med et barn – “Guds Lam” – i sine armer.

Legg så merke til vers 24: “Og jeg så, og fikk se Guds 
Sønn gå ut blant menneskenes barn, og jeg så mange falle 
ned for hans føtter og tilbe ham” (se 1 Nephi 11:9–24;  
uthevelse tilføyd).

Treet forestiller Guds kjærlighet, som blir tilkjennegitt 
gjennom hans Sønn Jesus Kristus (se 1 Nephi 11:21–22). 
De i gruppe 2 som kom frem til treet, falt ikke ned slik de i 
gruppe 3 gjorde. Er det mulig å være i Guds Sønns nærhet 
og ikke vite det? Dere behøver bare lese Det nye testamente 
for å finne svaret. Frelseren virket i tre år med å undervise 
og utføre mirakler, men få anerkjente ham som den han var.

Gransk Skriftene
Tenk over disse spørsmålene:

•  Hva kan jeg gjøre for å sørge for at jeg alltid holder 
fast i jernstangen slik at når jeg kommer til livets tre, 
vil jeg gjenkjenne Frelseren og falle ned og tilbe ham?

•  Hva kan jeg gjøre for å holde mitt blikk, mitt sinn og 
mitt hjerte rettet mot Frelseren?

•  Hva kan jeg gjøre for å bli mer lik Frelseren?

Svaret på alle tre spørsmålet kan finnes i Skriftene. 
“Dere gransker Skriftene,” sa Frelseren, “fordi dere mener 
at dere har evig liv i dem – og disse er det som vitner om 
meg” ( Johannes 5:39). Hvis dere fordyper dere i Skriftene 
hver dag, vil dere få styrke til å motstå alvorlige overtre-
delser. Og ikke minst vil dere bli kjent med Frelseren. 
Dere vil være i stand til å holde deres blikk, sinn og hjerte 
rettet mot ham.

Etter hvert som dere blir kjent med Jesus Kristus, anven-
der hans læresetninger og følger hans eksempel, vil dere 
bli ham lik. Når dere blir lik ham, vil dere være en kandidat 
til å leve evig i hans nærhet. ◼

Fra talen “Continually Holding Fast to the Rod of Iron”, under en andakt 
ved Brigham Young University–Idaho 12. mai 2015. Du finner hele talen 
på engelsk på web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.



Av John L. Sorenson
Professor emeritus i antropologi ved  
Brigham Young University

Da Mormon så at hans nephittiske 
folk var nær ved å bli utryddet, bestemte 
han seg for å skrive “en liten forkortelse” 

av deres opptegnelser (Mormon 5:9). Dette 
prosjektet begynte på det siste stedet hvor 
nephittene slo leir før de til slutt samlet 
seg i området rundt Cumorah. Nephittene 
levde på et eksistensminimum, og det må ha vært 
brutalt. Folket var flyktninger med usikre kilder til 
mat, klær og husly. Mormons skrivearbeid strakte 
seg trolig inn i den fire år lange perioden med for-
beredelse til det siste slaget som ble avtalt med 
lamanittenes hærfører, men i alle fall ble den 
forkortede historien fullført og arkivet ble 
gravd ned i høyden Cumorah i god tid 
før de siste kampene (se Mormon 6:6).

Mormons  
MIRAKULØSE BOK

Mormon utførte den enorme opp-
gaven med å forkorte nephitte-
nes opptegnelser på en effektiv 
og mirakuløs måte.
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Det er klart at det var en enorm bragd å utarbeide 
Mormons bok, ikke minst med tanke på de vanskelige 
forholdene Mormon måtte arbeide under og de andre 
pliktene hans forbundet med å lede styrkene mens de 
forberedte seg til det siste slaget. Forståelig nok er ikke 
sluttproduktet uten feil.1

Begrensninger på Mormons arbeid
Overvei noen av begrensningene Mormon hadde 

på veien mot målet sitt:

1.  Størrelsen på den nye opptegnelsen måtte begren-
ses betraktelig. Boken måtte være transportabel 
nok til at Moroni kunne bære den til et trygt sted.

2.  Det fysiske produktet måtte kunne vare i mange 
hundre år.

3.  Av de mulige skriftsystemene Mormon kunne 
bruke, var bare ett konsist nok til å passe 
i boken.

4.  Beretningen måtte være av praktisk lengde, tro 
mot historiske fakta i opptegnelsen han sam-
menfattet, og formulert på en måte som han 
anså som passende.

5.  Arbeidstiden var kort. Mormon hadde bare litt 
mer enn tre år på å sammenfatte og skrive over 
600 års historie. Det er godt mulig at han ikke 
hadde tid til å lese gjennom alle de arkiverte 
opptegnelsene han var i besittelse av, og det 
var helt klart ingen tid til stilistiske finjusteringer 
eller redigeringer.

Gitt alle disse begrensningene, hvordan valgte  
Mormon hvilken informasjon han skulle ta med, 
og hvilken han ville utelate?

På noen måter var hans inspirerte prestasjon med 
hensyn til å utarbeide Mormons bok akkurat like 
overraskende og beundringsverdig som Joseph Smiths 
senere prestasjon med hensyn til å oversette oppteg-
nelsen på så kort tid.M
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Mange sett med opptegnelser
I tillegg til Nephis større plater, ble supplerende doku-

menter av og til brukt til å utarbeide Mormons beretning. 
Han nevnte flere ganger sin avhengighet av “[Almas] 
egen opptegnelse” (Alma 5:2; overskriften til kapittel 7; 
35:16). Han benyttet også “opptegnelser av Helaman” 
og “hans sønner” (Innledningen til Helamans bok), og 
vi leser også om “Nephis opptegnelse” (3 Nephi 5:10).

Noen ganger anvendte også Mormon andre opprin-
nelige skrifter, som han ikke alltid identifiserte tydelig. 
Noen mulige supplerende opptegnelser kan være:

•  Teksten til kong Benjamins store tale (Mosiah 
2:9–Mosiah 5).

•  Opptegnelsen på Zeniffs plater (Mosiah 9–22).
•  Almas forkynnelse i Zarahemla, Gideon og 

Melek (Alma 5, 7 og 8).
•  Historien om Almas og Amuleks opplevelser 

i Ammonihah (Alma 9–14).
•  Den detaljerte redegjørelsen om Mosiahs sønners 

og deres ledsageres tjenestegjerning blant lamanit-
tene (Alma 17–27).

•  Almas samtaler med sine sønner Helaman, Shiblon 
og Corianton (Alma 36– 42).

Moroni tok også med sin oversettelse og sitt sam-
mendrag av Ethers historie om jaredittene, utarbeidet og 
tilføyd av Moroni som Ethers bok, samt utdrag av lære-
setninger og brev fra sin far Mormon (Moroni 7– 9).4

De viktigste hellige opptegnelsene ble ført på metall 
for å sikre deres varighet. Beretninger som ble ført på 
et mer forgjengelig materiale, antok de ville bli uleselig 
med tiden (se Jakobs bok 4:2). Bruk av papirutgaver av 
Skriftene til daglig bruk er underforstått ved brennin-
gen av dem som Almas konvertitter i Ammonihah var 
i besittelse av (se Alma 14:8; sammenlign med Mosiah 
2:8; 29:4 og Alma 63:12). Metallplater var ikke lette å 
fremstille (se Mormon 8:5) og gravere på, så tilgangen 
på dem var begrenset.

Valget av skriftsystem
Teksten i Mormons bok nevner flere steder hvor van-

skelig det var for skriverne å formulere seg klart (se Jakobs 
bok 4:1; Mormon 9:33; Ether 12:23–25, 40). Mormon sa: 
“[Det er] mange ting som vi ikke kan skrive på vårt språk” 
(3 Nephi 5:18). “Vårt språk” i denne forstand gjelder åpen-
bart skriftsystemet, ikke talespråket. Moroni sier også at 
det ikke ville ha vært “noen ufullkommenhet” (Mormon 
9:33) hvis de hadde brukt hebraiske skrifttegn, et alfabe-
tisk system.

“Tegnene” som ble brukt til å skrive, ble av nephitte-
nes historikere kalt “forbedret egyptisk” (Mormon 9:32). 
Dette systemet besto av “jødenes lærdom og egypter-
nes språk” (1 Nephi 1:2). Egyptiske symboler ble tidvis 
brukt i oldtidens Palestina til å skrive lydene av hebra-
iske ord.2 Ut fra tegnprøven i “Anthon- avskriften”,3 som 
hevder å være en kopi av skrifttegnene på platene som 
Joseph Smith oversatte, er det tydelig at de ikke var helt 
like de egyptiske skrifttegnene som var i hverdagsbruk 
på Lehis tid. De ser mer ut som tegn fra hieratisk egyp-
tisk, et eldre, parallelt tegnsystem som de fremdeles 
brukte når de anvendte pensel og blekk istedenfor å 
gravere i stein.

Det hieratiske systemet var mer konsist enn den 
alfabetiske hebraiske skriften, men også mer uklar, 
fordi mesteparten av tegnene representerte hele, kom-
plekse morfemer eller ord (i dag kalt logogrammer), 
istedenfor lyder som staves ut for å danne ord som i 
et alfabet. Betydningen av hvert logogram måtte læres 
utenat. Denne flertydigheten kan ha vært noe av proble-
met med å “[sette] ordene sammen” (Ether 12:25), som 
Moroni nevnte.

Enda en grunn til “ufullkommenheter” kan ha vært at 
siden hieratisk egyptisk hovedsakelig ble brukt til å skrive 
håndskrift, kunne det bety at når det ble brukt til å gravere 
en opptegnelse på metallplater, kunne en gravørs mindre 
glipper uten et effektivt “viskelær” til å gjøre rettelser, med-
føre feiltolking av tegnene.
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merke til Mormons 
egne ord om denne 
kontrasten i Moroni 
7:5–19). Det er ingen 
tvil om at Mormon 
farget noen av sine 
beretninger med inspirerte 
personlige tolkninger. Dette 
standpunktet markeres ofte ved 
å bruke et uttrykk som “og såle-
des ser vi” (for eksempel i Alma 42:4, 
7, 14; Helaman 3:23– 31; 6:34–40).

Mormon og Moroni presenterer sin “korte” opp-
tegnelse for sine fremtidige lesere som en unik form 
for forklarende historie. De overleverte den til frem-
tidige generasjoner ikke som en historikers historie, 
men som et kraftfullt moralsk budskap for å under-
vise leserne i de lærdommer de to mennene hadde 
lært gjennom lang og krevende tjeneste for sitt folk 
og for Gud. De brukte de beste kildene som var 
tilgjengelig, på den mest virkningsfulle måten de 
visste om. Den anstrengelse og innsatsvilje som 
arbeidet deres viser, har vært til gavn for alle  
mennesker i vår tid.

De har min inderlige takknemlighet. ◼
NOTER
 1. For eksempel kan mindre feil (tilsvarende typiske skrivefeil i 

vår tid) være blant de “feil” Moroni hentydet til på tittelsiden 
i Mormons bok, som er “menneskers feil”. De omfatter den 
feilaktige rapporten om erobringen av byen Nephihah (Alma 
51:26; sammenlign med Alma 59:5) og en feil hvor den samme 
begivenheten i ett skriftsted skal ha funnet sted i det 26. år av 
dommernes regjeringstid (Alma 56:9), og i et annet i det 28. 
år (Alma 53:22–23). Slike feil viser den menneskelige siden av 
historieskriverens oppgave, selv om de ikke behøver å skape 
noe alvorlig problem for oss når vi skal lese beretningen.

 2. Se John A. Tvedtnes and Stephen D. Ricks, “Jewish and Other 
Semitic Texts Written in Egyptian Characters,” Journal of Book 
of Mormon Studies, bind 5, nr. 2 (1996), 156–63; og John A. 
Tvedtnes, “Linguistic Implications of the Tel- Arad Ostraca,” 
Newsletter and Proceedings of the Society for Early Historic 
Archaeology, nr. 127 (1971).

 3. Se B. H. Roberts, New Witnesses for God, 3 bind (1909), 
2:93–104.

 4. For mer informasjon om opptegnelsens forskjellige kilder, kan 
du se “En kort forklaring om Mormons bok” i Mormons bok.

Ved hjelp av de forskjellige materialene han 
hadde til rådighet, satte Mormon sammen sin his-
torie “ifølge den kunnskap og forståelse som Gud” 
hadde gitt ham (Mormons ord 1:9). Guddommelig 
hjelp var noen ganger direkte og tydelig, som da 
Herren ba ham om ikke å ta med en lengre rede-
gjørelse for Jesu læresetninger til nephittene (se 
3 Nephi 26:6–12), men ingenting tyder på at histo-
risk tilleggsinformasjon ble åpenbart for ham.

“Og således ser vi”
Mormon sa flere ganger at forkortelsen hans ikke 

kunne ta med mer enn en brøkdel av det historiske 
materialet som fantes på Nephis større plater (se 
Mormons ord 1:5; 3 Nephi 5:8; 26:6; se også Jakobs 
bok 3:13– 14; 4:1). Hvordan foretok han så sitt valg 
av stoff?

Hovedkriteriet hans er nevnt eller underforstått 
gjentatte ganger i boken. Målet var å sikre at leserne, 
spesielt de fremtidige innbyggerne i det amerikanske 
lovede land, og spesielt Lehis etterkommere, forsto 
viktigheten av løftet og profetien som ble gitt til far 
Lehi: “Hvis dere holder mine bud, skal det gå dere 
vel i landet” ( Jarom 1:9). Det er faktisk Amarons 
negative versjon av Lehis erklæring Mormon vier 
størst oppmerksomhet: “Hvis dere ikke holder mine 
bud, skal det ikke gå dere vel i landet” (Omni 1:6; 
uthevelse tilføyd).

Mormons lærdommer viser på dramatisk vis kon-
trasten mellom godt og ondt. Folket i opptegnelsen 
hans understreker lydighet og dyd på den ene siden 
og gjenstridig ondskap på den andre. Han beskriver 
kjeltringer som onde, og sier at de virkelig fortjener 
sin skjebne. Han beskriver helter som prisverdige på 
nesten alle måter. Personer som befinner seg et sted 
midt imellom, blir knapt nok lagt merke til. Mormon  
ønsket ikke at leserne skulle være det minste i tvil 
om at godt og ondt er rake motsetninger (legg 
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Glem aldri at slektshistorie – og tempelordinansene som det muliggjør 
– er en nødvendig del av arbeidet med å frelse sjeler, og at deltagelse 
i dette hellige arbeidet for de døde er til velsignelse for de levende. Det 
styrker vår tro på og vårt engasjement for evangeliet, hjelper oss å mot-

stå fristelse, gjør familien mer sammensveiset og styrker våre menigheter og staver.
Jeg ønsker å understreke “finne, ta med og undervise” i slektshistorisk arbeid. 

Med finne mener vi å bruke FamilySearch- nettstedet eller heftet Min familie:  
Historier som bringer oss sammen1 til å finne navnene på en eller flere av dine 
egne forfedre eller deres etterkommere. La oss ta disse navnene med til templet, 
eller dele dem med andre slik de kan ta dem med. (Dra til templet som familie så 
ofte som mulig.) Til slutt skulle du undervise din familie og dernest lære andre å 
gjøre det samme.

Vår himmelske Faders plan dreier seg om familier, symbolisert ved et stort tre. 
For at et tre skal leve og vokse, trenger det både røtter og grener. Vi trenger også 
å være forbundet med våre røtter – våre foreldre, besteforeldre og andre forfe-
dre – i  tillegg til våre grener – våre barn, barnebarn og andre etterkommere. Flere 
gripende skriftsteder bruker analogien om et tre med røtter og grener som symbol 
på familien (se Jesaja 11:1; Jakobs bok 5).

Av eldste  
Quentin L. Cook
i De tolv apostlers 
quorum

GLEDEN VED 

Elijahs løfte gjør det klart at hver enkelt av oss har en 
plikt overfor tidligere og kommende generasjoner.
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Elijahs misjon
Profeten Malaki profeterte i den siste 

boken i Det gamle testamente om en gang 
da profeten Elijah skulle komme tilbake til 
jorden “før Herrens store og forferdelige dag 
kommer – for å vende fedrenes hjerter til 
barna og barna til fedrene, for at ikke hele 
jorden skulle bli slått med en forbannelse” 
(Malaki 4:5– 6).

Da engelen Moroni viste seg for 17 år 
gamle Joseph Smith i 1823, siterte han de 
samme versene fra Malaki, men gjenga 
dem annerledes. Den septemberkvelden 
sa Moroni:

“Se, jeg vil åpenbare prestedømmet for 
dere ved profeten Elijahs hånd før Herrens 
store og forferdelige dag kommer…

Og han skal plante i barnas hjerter de 
løfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjer-
ter skal vendes til deres fedre. Var det ikke 
så, ville hele jorden bli lagt fullstendig øde 
ved hans komme” ( Joseph Smith – Historie 
1:38–39).

Fire ganger gjentok engelen Moroni  
Malakis ord til den unge Joseph.

Tenk deg at alt vi visste om denne store 
profeten Elijah, var det Joseph Smith visste 
fra Bibelen. Denne boken med hellig skrift 
lærer oss at Elijah levde i en urolig tid, nes-
ten 900 år før Kristi fødsel. Den onde duoen 
Akab og Jesabel regjerte i ugudelighet over 
Israel som konge og dronning, og fikk bor-
gerne til å tilbe avguden Baal og drepe  
Herrens profeter, blant andre.

Elijah var en bemerkelsesverdig profet. 
Kristne og jøder verden over tror på Det 
gamle testamentes beretning om Elijah.

Skriftene viser hvordan Elijahs liv ble 
bevart på mirakuløst vis og hvordan han red-
det en enke fra hungersnød og vekket søn-
nen hennes fra de døde (se 1 Kongebok 17). 
Elijah beskriver at “en stille susen” forsikret 
ham om at han ikke var alene i sin hengiven-
het til Herren (se 1 Kongebok 19:4–14). Til 
slutt ble Elijah forvandlet og ført til himmelen 
uten å smake døden (se 2 Kongebok 2:7–12).

Sammen med Moses, 
viste Elijah seg for 
Frelseren og Peter, 
Jakob og Johannes  
på Forklarelsens  
berg i tidens midte.
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Bare i nyere åpenbaring blir Elijahs oppgave fullstendig 
åpenbart. Han var den siste profet som hadde Det melki-
sedekske prestedømmes beseglingsmyndighet før Jesus 
Kristus ble født. Sammen med Moses viste han seg for 
Frelseren og Peter, Jakob og Johannes på Forklarelsens 
berg i tidens midte (se Matteus 17:1–4; Markus 9:2–5). 
Som en avgjørende del av gjenopprettelsen, viste Elijah 
seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland tempel 
i 1836. Der gjenga han igjen nøklene til beseglingsmyn-
digheten, denne gangen for å besegle familier i denne 
evangelieutdeling, som oppfyllelse av Malakis profeti 
(se L&p 110:13– 16). Fordi Elijah ble sendt i denne evange-
lieutdeling, er frelsens fylde tilgjengelig for både levende 
og døde.

Elijahs oppgave fremmes ved det som noen ganger 
kalles Elijahs ånd, som president Russell M. Nelson,  
president for De tolv apostlers quorum, har sagt er  
“en tilkjennegivelse av Den hellige ånd som bærer  
vitnesbyrd om familiens guddommelige natur”.2 Det 
er derfor vi ofte kaller tilkjennegivelser fra Den hellige 
ånd som er knyttet til slektshistorie og tempelarbeid, 
for Elijahs ånd.

Om dem som har gått foran oss, leser vi i Lære og pakter 
at “vi kan ikke bli fullkomne uten dem, ei heller kan de bli 
fullkomne uten oss” (L&p 128:18). Hva betyr det? Vi finner 
svaret i Skriftene:

“Og nå, mine høyt elskede brødre og søstre, la meg 
forsikre dere om at dette er prinsipper som gjelder for 
de døde og de levende og som ikke lett kan forbigås 
med hensyn til vår frelse. For deres frelse er nødvendig 
og avgjørende for vår frelse, slik Paulus sier om fedrene 
– at de ikke kan bli fullkomne uten oss, ei heller kan vi 
bli fullkomne uten våre avdøde” (L&p 128:15; uthevelse 
tilføyd).

At “deres frelse er nødvendig og avgjørende for vår 
frelse” betyr at alle menneskers frelse er gjensidig avhengig 
av de andres frelse, og er sammenkoblet – som røttene og 
grenene på et stort tre.

Ha en familietre- sammenkomst
Familiens forpliktelser og forventninger skulle være på 

toppen av listen over prioriteringer. De vil beskytte vår 
guddommelige fremtid. For at familier skal komme i gang 
med sin slektshistorie, oppfordrer jeg dem til å ha det jeg 
kaller en “familietre- sammenkomst”. Dette bør være en inn-
sats som gjentar seg. Alle kan ta med eksisterende slektshi-
storier, historier, bilder og besteforeldre og foreldres kjære 
eiendeler til disse sammenkomstene. Heftet Min familie 
kan benyttes til å nedtegne familieopplysninger, historier 
og bilder som deretter kan lastes opp til familietreet på 
FamilySearch.org.

Dette må imidlertid ikke bare bli et skippertak. Det 
krever flid gjennom hele livet. For dem som ønsker mer 
fruktbare måter å overholde sabbaten som familie, er frem-
skyndelsen av dette hellige arbeidet en fruktbar grobunn.

Slektshistoriens sentrum er hjemmet. Vi må hjelpe våre 
unge å bli glad i dette arbeidet. Mange av våre ungdommer 
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har allerede fått hjertet vendt til fedrene. Våre unge liker å 
lære om familiemedlemmers liv – hvor de kom fra og hvor-
dan de levde. Noen blir så entusiastiske for arbeidet at de 
mister oversikten over tiden og blir skuffet når de må stoppe.

Unge mennesker elsker historier og bilder, og nå har de 
lett tilgang til den teknologiske kompetansen til å bevare 
disse minnene i Family Tree på FamilySearch.org. De kan 
finne familiemedlemmer som trenger tempelordinanser 
gjennom en nylig lansert funksjon som kalles “opptegnelse-
tips” på FamilySearch.org.3

Disse tipsene om opptegnelser om familiemedlemmer 
drives av kartotekføringsarbeidet blant Kirkens medlem-
mer over hele verden. Disse opptegnelsene – og det er 
millioner av dem – vil hjelpe deg å finne flere forfedre som 
ennå ikke er koblet til familien, og som trenger å få utført 
ordinanser i templene. Andre opptegnelser fra hele verden 
med tipsteknologi på nettsteder, omfatter Ancestry.com, 

Findmypast.com og MyHeritage.com, som alle medlemmer 
av Kirken kan få gratis tilgang til.

Selv om slektshistoriens sentrum er hjemmet, vil Kirken 
fortsette å sørge for slektshistoriske sentre, der familier kan 
finne sine forfedre sammen og få tilgang til Internett hvis 
det ikke er tilgjengelig hjemme.

Alle verdige medlemmer av Kirken i alderen 12 år og 
oppover kan få tempelanbefaling for begrenset bruk for å 
utføre dåp for de døde etter å ha hatt intervju med en eller 
to ledere i Kirken. Dette omfatter alle nye konvertitter.

Det er en glede å ha en underskrevet anbefaling som 
du kan fremvise i et hvilket som helst tempel. Med en 
anbefaling følger også hellig beskyttelse. Som presidenten 
for De tolv apostlers quorum, president Boyd K. Packer 
(1924–2015), sa:

“Intet arbeid gir større beskyttelse for denne Kirken enn 
tempelarbeidet og slektsforskningen som støtter opp om 
det. Ikke noe arbeid er mer åndelig styrkende. Intet arbeid 
vi gjør, gir oss mer kraft. Intet arbeid krever høyere nivå av 
rettferdighet.

Vårt arbeid i templet dekker oss som et skjold og en 
beskyttelse, både individuelt og som et folk.” 4

Vår plikt overfor våre forfedre
Slektshistorie er et familieanliggende, men ikke alle 

familiemedlemmer er i samme situasjon. Mange av våre 
forfedre er døde uten å være gift eller få barn. Noen ble 
skilt, og noen giftet seg flere ganger. Mange fikk barn som 
var funksjonshemmet eller som døde som barn. Alle har 
en historie.

Enhver sjel, levende eller død, som er ansvarlig for sine 
handlinger, trenger å bli velsignet med templets hellige 
ordinanser, og vi kan hjelpe våre familiemedlemmer å 
motta dem. Det spiller ingen rolle om du er enslig, om din 
ektefelle er mindre aktiv, om du selv er mindre aktiv, eller 
om du i det hele tatt er medlem av Kirken. Du kan også 
bidra til å frelse sjeler. Det finnes ikke noe viktigere, mer 
givende eller strålende arbeid.
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Lederen for dette arbeidet er vår Herre og 
Frelser Jesus Kristus. Etter sin død åpnet han 
døren til fengselet som holdt de døde fanget:

“Han organiserte sine styrker og utpekte 
sendebud, ikledd kraft og myndighet, og ga 
dem i oppdrag å bringe evangeliets lys til 
dem som befant seg i mørke, ja, til alle men-
neskenes ånder …

Og de utvalgte sendebud gikk ut for å for-
kynne nådens dag fra Herren og kunngjøre 
frihet for de fangne som var bundet, ja, for 
alle som ville omvende seg fra sine synder 
og motta evangeliet” (L&p 138:30–31).

Vårt budskap er enkelt, men det er uut-
grunnelig. Det krever ikke vidløftig retorikk 
eller komplekse læresetninger. Det handler 
om å ha et sønderknust hjerte og en angrende 
ånd og en beslutning om å følge vår Frelser.

Som en Herren Jesu Kristi apostel lover jeg 
at hvis dere ser utover tidens og jordelivets 
bånd og hjelper dem som ikke kan hjelpe seg 

selv, vil dere bli velsignet med større nærhet 
og glede i familien og med den guddomme-
lige beskyttelse som gis dem som er trofaste 
i hans tjeneste.

Elijahs løfte gjør det klart at hver enkelt 
av oss har en plikt overfor tidligere og kom-
mende generasjoner. Måtte dere foreldre, 
ungdom og barn finne glede og bli velsignet 
på alle andre områder av livet når dere utfø-
rer plikten som er sendt fra himmelen, til å 
delta i det hellige arbeidet for de døde. ◼
Fra talen “Our Father’s Plan Is about Families”, som ble 
holdt ved slektshistoriekonferansen RootsTech 2015 i Salt 
Lake City, Utah 14. februar 2015. Besøk RootsTech.org for 
å finne ut mer om RootsTech- konferansen 2016.

NOTER
 1. For informasjon om heftet Min familie, kan du gå 

til familysearch.org/campaign/myfamily.
 2. Russell M. Nelson, “En ny innhøsting,” Lys over Norge, 

juli 1998, 36.
 3. Funksjonen opptegnelsetips viser “resultatene av 

et omfattende søk i [FamilySearch sin] samling for 
å finne dine forfedre” (familysearch.org/blog/en/ 
give- research- boost- record- hints/).

 4. Boyd K. Packer, “Det hellige tempel,” Liahona, 
okt. 2010, 35.

Lederen for dette 
arbeidet er vår Herre 
og Frelser Jesus 
Kristus. Etter sin død 
åpnet han døren til 
fengselet som holdt 
de døde fanget.
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Av Robin Zenger Baker

Det hadde gått flere uker siden min voksne datter 
hadde flyttet til en ny by, og hver søndag hun ikke 
gikk i kirken, ga det meg de samme bekymrin-

gene. Ville hun noensinne komme tilbake til Kirken? Jeg 
prøvde alt jeg kunne komme på for å få henne dit: Opp-
muntring, logikk, trygling, å fungere som hennes person-
lige vekkerklokke, bønn og faste, og jeg ringte til og med 
biskopen hennes. Siden vi bodde 3220 kilometer fra hver-
andre, var det vanskelig for meg å bli med henne til kirken, 
men jeg prøvde meg på det også!

Jeg tenkte stadig at hvis jeg bare kunne tilpasse situa-
sjonen litt, ville datteren min finne tilbake til sin åndelige 
vei. Jeg følte at jeg bare trengte den rette personen – hen-
nes besøkende lærerinne, hennes biskop, en venn eller et 
familiemedlem – som kunne komme inn på rett tid og sted 
og si eller gjøre akkurat det som ville lede henne tilbake. 
Men ingenting hjalp. Tankene svirret av bekymring, og jeg 
var full av skyldfølelse og kvaler over at jeg hadde sviktet 
henne som mor.

Mange andre deler min erfaring. Når barn forlater evan-
geliets vei, kan det være svært vanskelig for foreldre som 
holder seg trofaste, å takle det. En mor ble så opprørt over 
sin datters valg at hun sa det var smertefullt å puste. En far 

fortalte at han følte at barna avviste ham og hans levemåte. 
En ung mor var bekymret for at hennes egne små barn en 
dag ville begynne å tvile og forlate Kirken.

Hvordan takler vi disse smertefulle følelsene når fami-
liemedlemmer velger å forlate Kirken? Det er flere ting vi 
kan gjøre.

Lær av andre som har strevd med det samme
Noen av de mest rettskafne familiene i Skriftene strevde 

med opprørske barn. Sariah og Lehi hadde barn som for-
lot sine foreldres læresetninger (se 1 Nephi 2:8– 12). Det 
samme hadde Adam og Eva (se 1 Mosebok 4:8). Til og med 
våre himmelske foreldre sørget da en tredjedel av deres 
åndebarn valgte en annen vei (se L&p 29:36). Planen for 
lykke innbefatter handlefrihet. Og det betyr at også med-
lemmer av rettskafne familier kan velge å forkaste evange-
liets prinsipper. Vi kan finne trøst i historiene om familier i 
Skriftene som strevde. Vi får større forståelse av handlefri-
het og medfølelse, og denne forståelsen kan hjelpe oss å 
leges og komme videre.

Vi må være klar over at våre barn også er Guds barn
Da hennes tenåringssønn begynte å stille spørsmål ved 

sin tro, ble en mor overveldet av skyldfølelse og en følelse 

Når et barn  

Vi kan glede oss over prinsippet om at våre barn er velsignet med  
handlefrihet, selv om de bruker den til å gå i retninger vi ikke er enige i.
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av å være mislykket. Mens hun tenkte på hva hun kunne 
ha gjort annerledes, fikk hun en barmhjertig tilskyndelse: 
“Han er ikke bare ditt barn. Jeg elsker ham enda høyere 
enn du gjør, og jeg har ingen skyldfølelse for ham eller 
noen av mine andre villfarne barn.” Fra da av var denne 
moren i stand til å gi slipp på skyldfølelsen, og isteden 
fokusere på at hennes sønn var et vakkert Guds barn.

Fokuser på fremgang
Noen ganger sliter foreldre fordi de ikke helt forstår 

læresetningen at “ingen annen suksess kan oppveie at 
man svikter i hjemmet”.1 Suksess og nederlag er ikke 
enkelt å definere. Eldste John K. Carmack, et tidligere 
medlem av De sytti, forklarer: “Fordi denne erklæringen 
hadde til hensikt å motivere foreldre til å bli eller holde 
seg engasjert i sine barn, betyr den ikke at foreldre som 
virkelig legger mye tid, innsats og offer i barneopp-
dragelse, og som likevel ikke har høstet den ønskede 
belønningen, har mislykkes.” 2 Vi må verdsette de gode 
egenskapene i våre barn og de lykkelige stundene vi har 
delt. Vi skulle glede oss over prinsippet om at våre familie-
medlemmer er velsignet med handlefrihet, uansett hvor-
dan de velger å bruke den.

Vi kan justere våre forventninger
Selv om vi håper at familiens medlemmer vil følge de 

samme veiene som vi har valgt, må de selv velge å motta 
evangeliets velsignelser. Eldste Carmack foreslår at iste-
denfor å kjempe mot denne virkeligheten, må foreldre 
kanskje “justere sine nåværende forventninger og sin 
tilnærming, og godta ting som de er istedenfor å fortsette 
å være urolige.” 3

En mor ble frustrert og lei seg da hun innså at hen-
nes sønn ikke kom til å dra på misjon. Til slutt innså hun 
at hun måtte gi slipp på tanken at sønnen måtte dra på 
misjon for at hun skulle være lykkelig. “Til slutt gikk det 
opp for meg at dette ikke handler om meg,” sa hun. “Hvert 
barns liv er hans eller hennes liv. Jeg er bare moren deres. 
Jeg eier dem ikke.

Få innsikt
Mange foreldre finner trøst og opprettholder riktig per-

spektiv ved hjelp av bønn, skriftstudium og tempelbesøk. 
En mor fortalte at hennes erfaring med bønn lærte henne 
å huske hvor dyrebart barnet hennes er for vår himmelske 
Fader, og det lindret smerten hennes. Bønn gir nyttig innsikt 
i hva man kan gjøre og si. Det hjelper oss også å finne trøst.

Skriftene forteller om personer som har tatt dårlige valg, 
og hvordan familiemedlemmer har taklet det. “Det er bra 
at Skriftene ikke er fulle av historier om fullkomne familier, 
ellers ville vi kanskje ha mistet all motivasjon til å prøve!”, 
sa en av foreldrene. Historien om Alma den yngre forsikrer 
oss om at foreldres rettferdige bønner blir hørt (se Mosiah 
27:14). Lignelsen om den fortapte sønn lærer oss om gle-
den vi føler når en som har vært borte, kommer tilbake 
(Lukas 15:20– 24).

Tilstedeværelse i templet kan også hjelpe oss å få nyttig 
innsikt til å takle familiens problemer. “Jeg tror at en travel 
person kan løse… problemer bedre og raskere i Herrens 
hus enn noe annet sted,” sa eldste John A. Widtsoe (1872–
1952) i De tolv apostlers quorum. “I de mest uventede 
øyeblikk, i eller utenfor templet, vil vi i form av åpenba-
ring finne løsningen på de problemer som plager oss.” 4 
Når foreldre går i templet, kan deres hjerte og sinn bli mer 
på bølgelengde med den fred de søker.

Fortsett å vise kjærlighet
Lehi og Sariah var utvilsomt like glad i Laman og Lemuel 

som de var i Sam og Nephi, Jakob og Josef. Selv om det 
kan være lettere å komme overens med familiemedlemmer 
som deler vår tro og livsstil, er det likevel viktig at vi lærer 
å vise vår kjærlighet til andre som ikke gjør det.

En kvinne som sluttet å gå i kirken i ung alder, fortalte 
følgende om hvordan hennes familie fortsatte å elske 
henne. I hennes store medlemsfamilie ble misjoner tydelig 
feiret. Fotografier av alle misjonærene i familien prydet bes-
temors stuevegg. Det var “episenteret for familiens univers”, 
sa hun. Hun visste at hun aldri kom til å reise på misjon, og 
hun følte at uansett hvor godt hun gjorde det i verden, ville 
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hun aldri gjøre seg fortjent til en plass på bestemors vegg.
Som 30- åring bestemte hun seg for å tjenestegjøre i 

Freds korpset. Hun reiste til Madagaskar og viet all sin 
energi til sin tjeneste der. En stund senere fikk hun vite at 
hennes bestemor hadde hengt bildet hennes opp på veg-
gen. Da tjenesten i Fredskorpset var over, omfavnet beste-
mor og barnebarn hverandre og gråt. “Tjeneste er tjeneste,” 
forklarte bestemor. Om vi har en misjonærvegg i hjemmet 
vårt eller ikke, er det fremdeles rikelig med muligheter til å 
vise alle våre familiemedlemmer at de er elsket og verdsatt.

Hold fast i håpet
Samtidig som vi fortsetter å elske våre kjære slik de er, 

kan vi likevel holde fast i håpet om at de vil vende tilbake 
til et evangeliesentrert liv. Familiemedlemmer vender ofte 
tilbake etter å ha vært på villspor en periode. I likhet med 
den fortapte sønn, innser de at deres tidligere liv ga dem 
gode budskap og prinsipper, og de tar igjen disse verdiene 
til seg. Faktisk har profeter lovet at familiemedlemmer som 
er beseglet til foreldre, vil kjenne en dragning på grunn 
av sin gode oppdragelse, og én dag komme tilbake.5 Slike 
løfter gir oss stort håp for våre egne kjære.

Ha et evig perspektiv
Vi må huske at vi rett og slett ikke vet hva som vil skje 

med våre kjære. En far til opprørske tenåringer fortalte 
at han har lært at selv om sønnene ikke lever rettskaffent 
akkurat nå, har han ingen grunn til å anta at katastrofen er 

nært forestående. President Dieter F.  
Uchtdorf, annenrådgiver i Det første pre-
sidentskap, sier at vi noen ganger tror at 
slutten på historien allerede er skrevet, når 
vi i virkeligheten bare befinner oss i de 
midterste kapitlene.6 Guds tidsregning er 
vesentlig forskjellig fra vår, og vi vet ikke 
hvordan den enkeltes historie vil ende.

Hvis vi visste at våre familiemedlemmer til slutt ville 
komme tilbake, ville det endre vår adferd i våre historier i 
dag? Jeg tror vi kan leve med mye større grad av fred, kjær-
lighet og aksept. Mens vi arbeider for å gjøre enden på vår 
historie god, hjelper det å huske at vi kan velge å nærme 
oss våre kjære med fred og kjærlighet som utgangspunkt, 
istedenfor sinne og frykt. Paulus skrev: “Gud gav oss ikke 
motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets 
ånd” (2 Timoteus 1:7). Eldste Carmack oppfordrer oss: “Gi 
aldri opp. Hvis du ikke synes å nå frem til din datter eller 
sønn nå, kan du i det minste fortsette å prøve og fortsette 
å elske ham eller henne… Gi ikke etter for lammende 
skyldfølelse og håpløshet. Søk åndelig hjelp og fred. Vær 
sterk og tapper. Du vil komme gjennom det.” 7

Min datter har ennå ikke kommet til kirken. Men målene 
våre er klare – begge jobber for å bevare nærheten. Vi 
snakker ofte sammen, og jeg vet at hennes oppvekst i  
Kirken har hjulpet henne å bli vennlig, disiplinert og 
omtenksom. Selv om jeg aldri ville ha valgt at hun skulle 
ta den veien hun for øyeblikket ferdes på, er jeg takknem-
lig for det vi lærer underveis. Jeg har også funnet fred når 
jeg har godtatt våre unike ståsteder på reisen hjem. ◼
Artikkelforfatteren bor i Massachusetts, USA.

NOTER
 1. David O. McKay, i Conference Report, april 1964, 5; sitert fra 

J. E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization (1924), 42.
 2. John K. Carmack, “When Our Children Go Astray,” Ensign, feb. 1997, 9.
 3. John K. Carmack, “When Our Children Go Astray,” 9.
 4. John A. Widtsoe, “Temple Worship,” The Utah Genealogical and 

Historical Magazine, årg. 22 (1921), 63–64, sitert i David B. Haight, 
“Templer og arbeidet i dem,” Lys over Norge, jan. 1991, 58.

 5. Se “Hope for Parents of Wayward Children,” Ensign, sep. 2002, 11.
 6. Se Dieter F. Uchtdorf, “Se enden fra begynnelsen,” Liahona, mai 2006, 

42–45.
 7. John K. Carmack, “When Our Children Go Astray,” 10, 13.

Samtidig som vi fortsetter å elske våre kjære slik de er, kan 
vi likevel holde fast i håpet om at de vil vende tilbake til et 
evangeliesentrert liv.
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Av Dustin West
Seminar og Institutt

Når du leder en samtale om evangeliet, kan det være 
nyttig å tenke på deg selv som en dirigent for et 
orkester. De som du underviser, er ikke publikum 

som lytter til konserten. De er medlemmer av orkesteret, og 
spiller sin del for å skape musikk. Dirigenten koordinerer 
musikerne, får frem det best i alle og hjelper musikken å bli 
et inspirerende kunstverk.

Meningsfylte samtaler om evangeliet kan være som vak-
ker musikk. En god samtale fører til dypere forståelse av de 
læresetninger i evangeliet som drøftes, i tillegg til et genuint 
ønske om å anvende evangeliets sannheter.

Meningsfylte sam-
taler om evangeliet 
kan være som å lede 
vakker musikk. En av 
lærerens viktige opp-
gaver er å lede sam-
talen slik at elevene 
har mulighet til å føle 
Ånden og oppdage 
sannheter selv.

Her er noen prinsipper som vil forbedre samtalene 
du leder:

Undervis personer, ikke leksjoner. De du underviser, 
vil være mer villige til å delta i samtaler når de føler at 
du bryr deg mer om dem enn å komme gjennom leksjo-
nen. Elevene ønsker å føle at du har forberedt deg til å 
befeste og styrke deres tro på Herren, snarere enn bare 
å fremlegge fakta. Elever som føler seg elsket av læreren 
og andre elever, vil være mer villige til å dele innsikt og 
erfaringer.

Innby inspirasjon. Tiden dere tilbringer sammen, er en 
anledning for deg og dem du underviser, til å motta åpen-
baring, ikke bare en anledning til å dele det du vet. En av 
lærerens viktige oppgaver er å lede samtalen slik at elevene 
har mulighet til å føle Ånden og oppdage sannheter selv. 
Når åpenbaring strømmer, blir alle oppbygget – både lærer 
og elever – og fryder seg sammen (se L&p 50:22). Du kan 
vite at samtalene er oppbyggende når du lærer av Ånden 
i tillegg til å undervise ved Ånden.

TIL LÆREREN: “KAN JEG FÅ MED ALT?”

Undervisningsmateriellet, kapitlene i Skriftene, innsikt 
du har fått når du har studert – alt er så bra, men 

dine timer med studium kan ofte ikke gjenskapes i løpet 
av en bestemt tidsperiode. Din oppgave er ikke å dele alt 
du har lært, men å lede klassetiden slik at elevene opp
dager sannheter selv – omtrent som du gjorde i din egen 
forberedelse. Be om hjelp, og Den hellige ånd vil lære 
deg hva du skal fokusere på. Når du fokuserer på noen 
få sannheter, kan du bidra til en mer meningsfylt samtale 
som trenger dypere inn i hjertet til dem du underviser.
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Innby alle til å delta. Å delta betyr ikke nødvendigvis at 
alle må svare høyt på spørsmål. Noen foretrekker å delta 
ved å lytte eller ta notater. Andre er villige til å dele sine 
tanker, så lenge de får tid til å grunne og forberede seg. 
Du kan gjerne kontakte noen av dem du underviser, i 
forveien, og be dem komme forberedt til å dele sine tan-
ker om et bestemt emne.

Det er mange andre måter å hjelpe elevene å delta  
i diskusjonen på. Du kan for eksempel:

•  Be dem overveie hvordan de ville besvare et spørs-
mål, før du ber om svar.

•  Be dem skrive ned svarene sine. Deretter kan du be 
noen av dem dele svarene sine med de andre.

•  Be dem svare på spørsmål sammen med en sidemann 
eller i små grupper.

Noen ganger har du kanskje et medlem av gruppen 
som dominerer samtalen. Hvis det skjer, kan du si noe 
sånt som: “La oss høre fra en som ikke har sagt noe ennå.” 
I noen tilfeller kan det være nødvendig å snakke med 

vedkommende på tomannshånd for å takke ham eller 
henne for deltagelsen og forklare viktigheten av å opp-
muntre andre også til å delta.

Vær ikke redd for stillhet. Stillhet kan føles som et opp-
hold i samtalen, men for elevene kan det være verdifull tid 
til ettertanke.

Still meningsfylte spørsmål. Still spørsmål som opp-
fordrer elevene til å tenke dypt på betydningen av skrift-
steder og prinsipper i evangeliet. Når du forbereder 
leksjonen, kan du tenke over spørsmål som vil hjelpe dem 
du underviser å forstå og anvende sannhetene de lærer. 
Noen få godt formulerte spørsmål kan gjøre stor forskjell.

Hør godt etter. Lærere er ofte så opptatt av hva de 
skal si at de ikke lytter omhyggelig til kommentarer. 
Hvis du oppriktig lytter til dem du underviser, vil de 
føle seg verdsatt og ha lettere for å delta. President  
Thomas S. Monson har sagt: “[Alle] har en historie å for-
telle. Å lytte er et vesentlig element når vi underviser  
og når vi lærer” (“Eksempler på store lærere,” Liahona, 
juni 2007, 76).

Elever som føler seg 
elsket av læreren og 
andre elever, vil være 
mer villige til å dele 
innsikt og erfaringer.
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TIL ELEVEN: DINE SYNSPUNKTER ER VIKTIGE

Å ha en god samtale om evangeliet er et ansvar du  
deler med læreren. Her er noen situasjoner du kanskje 

har tenkt på:
Jeg har noe å si, men læreren har ikke bedt om kommen-

tarer. Skal jeg avbryte?
Du kan gjerne vente på et passende tidspunkt til å fange 

lærerens blikk og signalisere din villighet til å bidra. Hvis du 
føler deg inspirert til å dele noe, bør du gjøre ditt beste for 
å følge denne tilskyndelsen.

Jeg vet ikke om kommentarene mine er verdifulle, så 
bør jeg egentlig rekke opp hånden?

Du har et perspektiv og erfaringer som andre kanskje 
ikke har. Når du forbereder deg til leksjonen, kan du få  
personlig innsikt som kan være til velsignelse for andre 
elever.

Eldste Richard G. Scott (1928–2015) i De tolv apostlers 
quorum har sagt at når vi rekker opp hånden under en 
samtale om evangeliet, gir vi “signal til Den hellige ånd om 

Still oppfølgingsspørsmål. Når elevene deler innsikt 
og erfaringer, kan du føle at de har mer å fortelle. Vurder å 
stille oppfølgingsspørsmål som disse: Hva er det ved dette 
som er viktig for deg? Når har du sett dette i ditt eget  liv? 
Hva betyr dette for oss i dag? Hvem andre har noe å si om 
dette? Hvem har en beslektet tanke som de ønsker å dele? 
Hvilke andre skriftsteder lærer oss denne sannheten?

Bekreft svar. Når noen gir et svar, må det bli bekref-
tet på en eller annen måte. Dette kan gjøres ved å gi en 
anerkjennende kommentar om svaret, eller ved å stille 
et oppfølgingsspørsmål.

Hold læren ren. Husk at hovedmålet med undervis-
ning i evangeliet ikke bare er å ha en god samtale. Det er 

[vår] villighet til å lære”. Så hvis kommentarene dine passer 
med emnet og tiden tillater det, kan du dele dem. Eldste 
Scott forklarer: “Deltagelse lar den enkelte oppleve å bli 
ledet av Ånden” (“To Learn and to Teach More Effectively” 
[andakt ved Brigham Young Universitys utdanningsuke, 
21. aug. 2007], 5, speeches.byu.edu).

Jeg er redd for å snakke foran så mange mennesker. 
Hva skal jeg gjøre?

Når du arbeider for å overvinne denne frykten, kan du 
begynne i det små. Prøv å melde deg frivillig til å lese et 
skriftsted eller et sitat. Se deretter etter muligheter til å 
svare på spørsmål eller dele innsikt. Når du viser din villighet 
til å delta, vil du bli velsignet med mot til å snakke og med 
å vite hva du skal si. Når vi åpner munnen, oppdager vi at 
“den skal bli fylt” (L&p 33:10).

Hvis du har lett for å gi kommentarer, kan du tenke over 
om du, istedenfor å dele dine egne tanker igjen, kan opp
muntre en av de andre elevene til å kommentere.

snarere å lære læren, slik at vårt hjerte kan bli forandret, og 
vi kan omvende oss. I løpet av samtalen er en del av ansva-
ret ditt å påse at sann lære blir undervist.

Hvis noen deler noe som er læremessig feil, har du 
ansvar for å uttrykke læren riktig. Du kan bygge videre 
på en riktig del av svaret, dele et skriftsted eller en læreset-
ning fra generalkonferansen, eller du kan bære vitnesbyrd.

Ved hjelp av disse forslagene kan dere ha noen frem-
ragende samtaler om evangeliet. Du vil ikke bruke dis-
kusjoner bare til å fordrive tiden. Du kan lede effektive 
samtaler slik at elevene vil motta personlig åpenbaring, 
utvikle samhold og øke sin forståelse av Jesu Kristi  
evangelium. ◼
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Av Heidi Eljarbø Morrell Andersen

Skilsmisse var aldri en del av mitt ordforråd før det 
faktisk skjedde med meg. I lang tid følte jeg den 
pinlige negative siden av ordet hver gang jeg ble 

spurt om min sivilstand. “Jeg er skilt.” Det var som om 

Gjengifte   
En opplevelse preget av tålmodighet og kjærlighet

Forening av familier krever dobbelt så mye 
tålmodighet. Men det kan også skape dobbelt 
så mye kjærlighet.

jeg knapt kunne si ordene høyt – 
som om jeg sa noe stygt.

Men det var der jeg befant meg i livet, og det var vanske-
lig for meg å passe inn. “Du finner noen,” sa vennene mine. 
Men jeg var ikke interessert, og ønsket ikke å gifte meg på 
nytt. Det var travelt nok med de fire barna mine.

Helt til jeg en dag møtte Arnfinn, uten forventninger eller 
planer for fremtiden, og til min overraskelse kommuniserte 
vi så godt at jeg trivdes bedre og bedre i hans selskap. Han 
var smart, kjekk og spøkefull. Da han fridde, visste jeg ikke 
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første gang jeg giftet meg, og rutiner og tradisjoner ble dan-
net underveis. Arnfinn og jeg fant ut at det var i orden og 
til og med sunt å ha mer enn én mening. Det betydde ikke 
nødvendigvis at den ene hadde rett og den andre tok feil. 
Meninger formes av mange ting i livet, og respekt og lytting 
ble nøkkelordene til å forstå den andre.

Vi forsøkte også å bli enige om 
hvordan vi skulle forene vårt liv – 
hvor vi skulle bo, hvordan vi skulle 
håndtere familiens økonomi og 
hvilke høytidstradisjoner vi skulle 
opprettholde. Det var noen flere 
rynker å stryke ut underveis, men 
når jeg tenker tilbake, virker noen av 
dem ubetydelige i dag. Harmoni og 
kjærlighet i hjemmet var det vi siktet 
oss inn mot.

Det var spesielt vanskelig for meg 
å ha en annen mor som var involvert 
i familien vår. Arnfinns tidligere hustru 
er en god mor som er opptatt av sine 
barns velferd. Ferier og helger ble 
planlagt sammen med henne, og til 
tider følte jeg at jeg ikke hadde noen 
innflytelse over mitt eget liv.

Men overgangen var nok en større 
utfordring for Arnfinn, som flyttet 
inn i et hjem med fire barn, to av 
dem i tenårene – barn hvis person-

lighet var mer høylytt enn han var vant til, og som hadde 
blitt oppdratt litt annerledes enn han ville foretrekke.

Forskjellige veier, samme svar
Så en kveld, så sent at hjernen hadde sluttet å fungere 

for dagen, utfordret Arnfinn meg til en IQ- test. Han satte 
seg ved spisestuebordet og begynte å sette opp ligninger 
og matematiske formler for å besvare spørsmålene. Jeg 
satt på motsatt side av bordet og tegnet for å løse oppgav-
ene. Vi fullførte og sammenlignet svarene våre, bare for å 

spennende, og spenningen forbundet med et nytt forhold 
var omtrent den samme, men nå hadde vi to forhenvæ-
rende ektefeller, en ulydig hund, en høylytt fugl og ni barn 
i alderen 3–17. Heldigvis var vår ferske romanse sterk nok 
til å hjelpe oss gjennom de vanskelige dagene foran oss.

Nøkkelen til å forstå
“Det virker som om vi ikke alltid mener det samme om 

ting,” sa Arnfinn en dag. Etter 40 år med vaner og å gjøre 
ting på din egen måte, er det ikke til å unngå. Jeg var 19 FO
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hva fremtiden ville bringe, men jeg visste at jeg ønsket den 
fremtiden sammen med ham. Vi tok oss tid til å “stryke ut 
rynkene”, som Arnfinn kalte det, og giftet oss i Stockholm 
Sverige tempel høsten 1997.

Å være nygift da jeg nærmet meg 40, var ikke det samme 
som første gang. Å forelske seg var akkurat like herlig og 
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oppdage at vi hadde kommet frem til de samme svarene. 
Det var da jeg innså at testen lignet på vårt liv sammen.

La meg forklare: Han gjør ting på én måte, og jeg gjør 
dem på en annen. Men vi har det samme målet, selv om 
veien dit kan variere. Å nå dette målet kan sammenlignes 
med IQ- testen: Selv om han setter opp ligninger og jeg 
lager tegninger, kommer vi likevel frem til samme svar.

Jeg vet at jeg aldri kunne ha gjort hans jobb som advo-
kat, og jeg er ganske sikker på at han ville finne mitt arbeid 
som skribent og vannfargekunstner vanskelig. Kunsten har 
vært å se på ham som søt når han gjør ting annerledes enn 
meg, istedenfor å bli irritert. Forskjellen kan være en spen-
nende læringsopplevelse hvis vi lar den komme. En dag sa 
jeg til Arnfinn: “Hvis du kan lære meg noe, og kanskje jeg 
kan lære deg noe, vil det gå bra med oss til slutt.” Vi må 
begge være lærevillige, og det er en vedvarende prosess. 
Beundring har blitt et stikkord.

Hvis mor og far er to forskjellige arter, kan du være 
sikker på at to sett med barn også vil være vidt forskjellige. 
Vi brettet opp ermene og møtte hverdagens problemer 
i form av forskjellige spisevaner, klesstiler, leggetider og 

plikter, for å nevne noen. Lenge omtalte vi barna som 
“mine” og “dine”, og de syntes ikke alltid det var så flott 
å bli stuet sammen.

Den eldste lot meg få vite at hun snart ville være ute av 
huset uansett, og hun ønsket at jeg skulle være lykkelig. De 
neste to jentene likte hverandre tilsynelatende ikke, og en 
av guttene ga avkall på soverommet sitt annenhver helg og 
sov på sofaen når stebrødrene kom. Han har aldri klaget 
over det, skjønn som han er.

Vi kan gjøre plass til dem vi elsker
Det er alltid plass til dem man elsker. Vi omgjorde den 

ene av stuene til et tilfluktssted for foreldrene, og hadde 
barna i soverommene ovenpå. To TV- er og to bad ble en 
nødvendighet istedenfor en luksus. Noen dager alene en 
gang i året for de nygifte foreldrene var også en viktig inve-
stering for vår fremtid som familie.

Helger og andre begivenheter ble planlagt på forhånd. 
Måltider, leker og aktiviteter måtte passe for de fleste av 
barna. Arnfinns fem barn bodde sammen med moren sin 
på hverdager, og jeg ønsket å respektere hennes ønsker 

i tillegg til å sørge for at barna 
trivdes når de var på besøk hos 
faren. Det betydde at jeg noen 
ganger måtte holde tett om 
mindre irritasjonsmomenter, og 
isteden fokusere på det som var 
viktigere for at de skulle ha et 
hyggelig opphold. Jeg anvendte 
tålmodighet og kjærlighet – og så 
enda mer tålmodighet, i tillegg til 
en god dose humor.

Såpebobler til glede for tre av 
våre barnebarn. Våre barn har 
vokst opp og flyttet ut, men de 
vet at de alltid er velkommen.
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Kaotiske søndagsmorgener 
var en stor prøvelse. Vi prøvde 
å angi stemningen med vakker 
klassisk musikk, mens vi ledet 
det ene barnet etter det andre 
inn og ut av de to badene før 
kubjellen varslet om en deilig 
frokost. Likevel var det å få alle 
ut døren og inn i bilen for å 
komme til kirken i tide, en prøve på å bevare sabbatens 
ånd hver søndag. Da vi kom hjem og spiste en god mid-
dag, hadde vi roet oss nok til at vi kunne kose oss med 
å spille spill sammen.

Det ligger mye visdom i programmene og lærdommen 
vi mottar i kirken. Familiebønn, familiens hjemmeaften og 
samtaler om prinsipper i evangeliet er vel verdt tiden og 
innsatsen. Evangeliet har gitt oss glede og større forståelse 
av hvor viktige og verdifulle familier er.

Vi har skapt mange nye tradisjoner, men også beholdt 
noen fra vårt tidligere liv. Hver sommer tar vi med oss så 
mange barn som mulig til Stockholm Sverige tempel. Vi 
bor  på en campingplass syd for templet. Det har blitt en 
tradisjon som vi nyter, og en som også barna som er gift, 
har innført for sin egen familie.

Når våre barn nå kommer og spør om råd om stevnemø-
ter og ekteskap, sier jeg at det ikke spiller noen rolle om 
den ene liker jogging og den andre har en forkjærlighet for 
ballett. Det viktigste er at man har den samme entusiasmen 
for å tjene vår Frelser og besluttsomhet til å arbeide mot 
målet om å bli en evig familie.

Dobbelt så mye tålmodighet,  
dobbelt så mange velsignelser

Når jeg møter par som finner hverandre for en ny mulig-
het til ekteskap, er jeg glad på deres vegne, glad for at de 
har en partner og bestevenn å tilbringe tid sammen med. 

Men jeg husker også at de første årene med å sette sam-
men to familier slett ikke bare var fryd og gammen. Det 
har sin pris, og noen ganger lurer vi på hvorfor det må 
være så vanskelig.

I dag er våre døtre, som egentlig ikke likte hveran-
dre som tenåringer, begge mødre, og liker å utveksle 
erfaringer under familiemiddager og til og med tilbringe 
ferier sammen på familiens hytte. Oppmuntrende brev 
har blitt sendt til gutter på misjon, og noen av våre barn 
har besøkt hverandre når de har bodd i utlandet. De 
koser seg alltid når de kommer sammen til store høytids-
middager, og fryder seg når en ny niese eller nevø blir 
bekjentgjort.

Det er bare Arnfinn og jeg som bor hjemme nå. Vi har 
en livsglad hund og en ny liten fugl. Barna har overnattet 
på soverommene sine mellom studier og i forbindelse med 
innflytting i ny bolig. De vet at de alltid er velkommen og 
vil få mat og kjærlighet når de kommer.

Å sette to familier sammen krever dobbelt så mye  
kjærlighet og dobbelt så mye tålmodighet. Det har vært 
mye matlaging og mange ladninger med skittentøy å 
vaske, men det er verdt det. Vi elsker den store familien 
vår. Velsignelsene ved å ha dobbelt så mange å elske, er 
dobbelt så store.

Og familien vår vokser fremdeles. Det er en ny genera-
sjon vakre barn, og de er alle våre barnebarn! ◼
Artikkelforfatteren bor i Norge.

En av våre tradisjoner er å gå 
i Stockholm Sverige tempel hver 
sommer, med så mange av våre 
barn som mulig. I fjor vi kjørte 
vi 10 timer slik at Arnfinns 90 år 
gamle mor kunne bli med oss og 
bli  beseglet til sine foreldre.
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Da firmaet forlot 
kiosken, ba 

sjefen Alice om å kaste 
boken. Men Alice var 
nysgjerrig og spurte 
om hun kunne få den.

Da jeg tok telefonen, hørte jeg den 
oppspilte stemmen til en av de 

lokale heltidsmisjonærene fortelle meg 
om en dåp som skulle finne sted noen 
dager senere. Dåp er naturligvis alltid 
en grunn til begeistring blant misjo-
nærer, men navnet på søsteren som 
skulle døpes, var ukjent for meg. Like-
vel insisterte eldsten på at jeg måtte 
delta i dåpen fordi en overraskelse 
ventet meg. Han ville ikke si mer.

På dåpsdagen kom jeg tidlig til 
kirken for å finne ut hva overraskel-
sen var. Jeg kjente imidlertid ikke den 
unge søsteren – Alice – som skulle bli 
døpt, og hun ga ikke noe tegn til at 
hun gjenkjente meg.

HUN LESTE MITT VITNESBYRD
Etter den skjønne, åndelig ladede 

dåpen holdt Alice opp en Mormons 
bok mens hun bar vitnesbyrd om dens 
sannhet og uttrykte takknemlighet 
for dens læresetninger, ikke minst 
dens vitnesbyrd om Frelseren. I sitt 
vitnesbyrd fortalte hun hvordan boken 
hadde kommet til henne. Hun hadde 
arbeidet i en kiosk på et lokalt kjøpe-
senter. En dag kom en kvinne og ga 
boken til sjefen hennes. Sjefen var ikke 
interessert, og satte den på en hylle.

Kort tid senere, da firmaet forlot 
kiosken, ba sjefen Alice om å kaste 
boken. Men Alice var nysgjerrig, 
så litt på boken og spurte om hun 
kunne få den.

Alice tok boken med seg hjem, 
leste den i løpet av noen uker og ble 
overbevist om dens sannhet. Hun 
visste imidlertid ikke hva hun skulle 
gjøre. Noen måneder senere fant hun 
seg en ny jobb, hvor hun jobbet sam-
men med en siste- dagers- hellig. Hun 
spurte ham om Mormons bok og Kir-
ken, og han og hans hustru inviterte 
henne til å møte misjonærene.

Så sa denne søsteren at hun ønsket 
å lese vitnesbyrdet som sto skrevet 
foran i hennes eksemplar av Mormons 
bok. Vitnesbyrdet var mitt. Jeg hadde 
skrevet det der før jeg ga den til sjefen 
til Alice i kiosken.

Eldstene smilte henrykt. Dette var 
den beste overraskelsen jeg noen-
sinne hadde opplevd! Etter dåpsmø-
tet kom min nye søster i evangeliet 
løpende for å klemme meg.

Jeg elsket å se Alice bli døpt og 
høre hennes ydmyke vitnesbyrd, 
som hun hadde fått ved å lese  
Mormons bok og be slik Moroni 
råder oss til: “Hvis dere spør av et 

oppriktig hjerte, med  
ærlig hensikt og har tro 
på Kristus, vil han åpen-
bare sannheten av det for 
dere” (Moroni 10:4).

Jeg føler fremdeles dyp 
takknemlighet for at jeg 
fikk lov til å gjøre noe for 
å hjelpe et av Guds barn 
å motta velsignelsene ved 
Jesu Kristi evangelium. ◼
Faith Watson, Utah, USA

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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For mange år siden, da jeg var 
alenemor, overveldet av oppga-

ven med å ta meg av mine fire barn, 
gjorde en generøs gave fra min mor 
og bror det mulig for meg å vende 
tilbake til universitetet. På kjøreturen 
til skolen tenkte jeg på mine håp 
og drømmer for mine barn. Jeg var 
konvertitt til Kirken. Mitt inderligste 
ønske var at de ville få anledning til 
å undervise andre i evangeliet og gi 
dem den lykken jeg følte.

En morgen da jeg kjørte til skolen, 
tenkte jeg på mine to eldste sønner, 
som var 22 måneder fra hverandre i 
alder. Hvis de reiste på misjon, ville 
den eldste fullføre sin misjon akku-
rat idet broren tok fatt på sin. Dette 
problemet plaget meg, og jeg lurte 
på hvordan jeg noensinne ville være 
i stand til å hjelpe dem å betale for 
sin misjon. Jeg var ikke sikker på om 
jeg kunne finne midler til å sende 
den første, langt mindre den andre.

Denne uroen fortsatte i fire dager, 
mens jeg ba om et svar. På den femte 

OPPDRA VERDIGE SØNNER
dagen kom svaret: “Oppdra verdige 
sønner. Du kan lett skaffe penger, 
men ikke verdige sønner.”

Freden senket seg over meg. 
Svaret lå så langt unna mine økono-
miske bekymringer at jeg ble for-
skrekket. Min oppgave var å oppdra 
verdige barn. Jeg kunne ha familiens 
hjemmeaften, gå i kirken, få barna 
til Seminar og hjelpe sønnene mine 
med Unge menn- aktiviteter. Jeg 
kunne gjøre bønn, faste og skrift-
studium til en del av vårt familieliv. 
Jeg visste at hvis jeg gjorde min del, 
kunne barna få anledning til å reise 
på misjon.

I tillegg til våre egne rutiner hadde 
vi en fantastisk hjemmelærer som 
var glad i familien vår. Han og hans 
hustru kom trofast hver måned. Han 
underviste barna, ga dem velsignelser 
og var tilstede på sportsarrangemen-
tene deres. Venner tok sønnene mine 
med til stavens prestedømsmøter og 
overnattingsleirer. Det var medlemmer 
av staven som ga dem muligheter til å 

arbeide og tjene penger, naboer som 
var som et ekstra sett med foreldre, og 
lærere som underviste dem om disip-
lin og konsekvent innsats i skolegang, 
musikk og sport.

Da min eldste sønn ble 19, hadde 
han penger til å dra på misjon. Det 
viste seg at det var penger til at alle fire 
barna kunne dra. De virket i Mexico og 
Brasil og i Syd- Carolina og Virginia. De 
to yngste var til og med ute samtidig!

Denne erfaringen har ofte fått meg 
til å tenke på Herrens ord i Jesaja: 
“For mine tanker er ikke deres tanker, 
og deres veier er ikke mine veier” 
( Jesaja 55:8).

Bønner blir besvart når vi følger 
rådene vi får, og velsignelsene vil 
ofte følge. Jeg vet at den tjenesten 
mine barn utførte for Herren, for-
andret deres eget liv og deres liv 
som de underviste. Deres tjenes-
tegjerning har velsignet vårt hjem, 
og vil fortsette å gjøre det i flere 
generasjoner. ◼
Janness Johnson, California, USA

Jeg ante ikke 
hvordan jeg skulle 

bli i stand til å hjelpe 
mine barn å betale 
for sin misjon.
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Mens jeg var president for Gua-
temala Guatemala City misjon, 

fikk vi mange nye heltidsmisjonærer. 
Når jeg presenterte meg for disse 
misjonærene, fortalte jeg dem histo-
rien om min omvendelse og dåp.

Jeg fortalte at eldste David Tree 
og eldste Wayne Matthews hadde 
undervist meg i evangeliet da jeg var 
ni år gammel og bodde i Glendive i 
Montana. De to misjonærene og et 
medlem av Glendive gren kjørte meg 
til Williston i Nord- Dakota en kald 
vinterdag i 1957, slik at jeg kunne bli 
døpt i dåpsbassenget i et møtehus der.

som han hadde skrevet et budskap og 
et løfte i, og som han hadde gitt meg 
den dagen jeg ble døpt.

Eldste Pixtons mor fortalte ham 
at faren hennes ikke hadde snak-
ket mye om sin misjon. Han følte at 
han ikke hadde lyktes særlig godt 
fordi han bare hadde døpt to perso-
ner – en enslig kvinne og en ni år 
gammel gutt.

I takknemlighet fortalte jeg ham 
at på grunn av hans innsats, hadde 
resten av familien min til slutt blitt 
medlem av Kirken, og at min bror 
og jeg, sammen med våre ni sønner, 

BARE TO DÅP?

To misjonærer og et medlem av 
grenen kjørte meg til Nord- Dakota 

en kald vinterdag, slik at jeg kunne bli 
døpt i dåpsbassenget i et møtehus der.

Etter at jeg hadde fortalt historien 
min og intervjuet de nye misjo-
nærene, fortalte en av dem, eldste 
Benjamin Pixton, meg at David Tree 
var bestefaren hans. For en storartet 
overraskelse! Eldste Tree hadde døpt 
en ni år gammel gutt i Glendive i 
Montana, og nesten 50 år senere ble 
den gutten kalt som misjonspresident 
for hans barnebarn.

Da eldste Pixtons foreldre og bes-
teforeldre kom for å hente ham på 
slutten av hans misjon, fikk jeg gleden 
av å møte David Tree igjen. Jeg viste 
ham det eksemplaret av Mormons bok ILL
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I 1960 traff jeg en ung mann i et 
selskap som fortalte meg at Jesus 

Kristus hadde besøkt Amerika etter 
sin oppstandelse. Jeg syntes det var 
fascinerende og ønsket å vite mer, så 
jeg begynte å lete på biblioteker og 
spørre rundt i de forskjellige trossam-
funnene i hjembyen min, San Miguel 
i El Salvador.

Jeg lette i nesten tre år uten å 
finne noe. Da jeg nevnte for forskjel-
lige religiøse ledere at jeg hadde 
hørt at Kristus hadde kommet til 
Amerika, sa de at jeg var blitt bedratt. 
Fordi min søken ikke førte til noen 
informasjon, trodde jeg til slutt at de 
hadde rett.

En dag kom to misjonærer fra Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige til 
mitt hjem og sa at de hadde et viktig 
budskap til min familie. Jeg spurte 
dem straks: “Vet dere om Jesus Kristus 
kom til Amerika?”

En av dem sa: “Vi bærer vitnesbyrd 
om det.”

I samme øyeblikk følte jeg stor 
begeistring og spurte: “Hvordan vet 
dere det?”

Han tok frem Mormons bok fra 
vesken sin og sa: “Vi vet på grunn 
av denne boken, Mormons bok, at 
Kristus kom hit.”

Det misjonærene fortalte meg 
i den første leksjonen, foruroliget 
meg, og jeg tvilte på beretningen 
om profeten Joseph Smiths syn av 
Faderen og Sønnen.

Men Mormons bok fengslet meg, 

BE MED ÆRLIG HENSIKT
og misjonærene fortsatte å undervise 
meg. En ettermiddag spurte de: “Har 
du bedt for å finne ut om det vi lærer 
deg, er sant?”

Jeg fortalte at jeg hadde gjort det, 
men ikke fått noe svar.

“Du må be med ærlig hensikt,” 
sa de.

Jeg hadde lest Mormons bok flere 
kvelder. Jeg hadde lest om, og trodde 
på, Kristi komme til nephittene. Men 
jeg kunne fremdeles ikke godta 
Joseph Smiths syn. Min indre kamp 
var fryktelig.

En kveld knelte jeg ned alene 
og åpnet mitt hjerte for Gud. Jeg  
fortalte ham at jeg trengte å vite 
om han virkelig tilkjennega seg 
for Joseph Smith. Hvis han hadde 
gjort det, lovet jeg at jeg skulle la 
meg døpe i Kirken og tjene ham 
hele livet.

Da jeg sto opp tidlig neste mor-
gen, kom svaret til meg gjennom 
Den  hellige ånd. Mitt sinn ble klart, 
og jeg ble fylt av fred. Fra det øye-
blikket har jeg aldri næret noen 
som helst tvil om at Joseph Smith  
virkelig var en Guds profet, at  
Mormons bok er et annet testamente 
om Jesus Kristus, og at Jesus Kristus 
er vår Frelser og Forløser. Jeg vet 
at Kristus kom til Amerika etter sin 
oppstandelse. Min sjel fryder seg 
over denne strålende kunnskapen 
som ble undervist meg ved Den  
hellige ånds kraft. ◼
Carlos Rene Romero, El Salvador

hadde vært på heltidsmisjon. På 
grunn av hans misjonærtjeneste, sa 
jeg, hadde utallige mennesker blitt 
undervist i evangeliet og blitt med-
lem av Kirken.

Mange gode, verdige, trofaste pres-
tedømsbærere tok seg av meg i løpet 
av min barndom og ungdomstid, fra 
og med eldste Tree og hans ledsager, 
eldste Matthews. Jeg vil alltid være 
takknemlig for at de lærte meg Jesu 
Kristi evangelium og førte meg inn i 
Herrens rike, hvor han har velsignet 
meg storlig. ◼
Thomas R. Coleman, Kansas, USA
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Av Hank R. Smith
Religionslærer ved  
Brigham Young University

Lehi lærte sin sønn Jakob:  
“Mennesket er til for å kunne 
ha glede” (2 Nephi 2:25).

Vi ønsker alle å være lykkelige. Vi 
lengter ofte etter den gladlynthet, fred 
og tilfredshet vi ser hos våre familie-
medlemmer og venner hvis liv synes 
å være fullt av lykke. Alle har lengtet 
etter lykke en eller annen gang. Noen 
kan også ha lurt på: “Vil jeg noensinne 
bli lykkelig?”

President Henry B. Eyring, første-
rådgiver i Det første presidentskap, 
sa: “I [Mormons bok] har Herren lagt 
sitt budskap til deg. Nephi, Mormon 
og Moroni visste det, også de som 
samlet den, la budskap i den til 

deg.” 1 Fordi Gud ønsker at alle hans 
barn skal være lykkelige i dette liv, 
har han lagt evige prinsipper for 
lykke i Mormons bok. Selv om du 
kan finne disse prinsippene gjennom 
hele boken, er det særlig to kapit-
ler – 2 Nephi 5 og 4 Nephi 1 – som 
inneholder klare retningslinjer som 
vil lede oss til større lykke hvis vi er 
villige til å etterleve dem.

2 Nephi 5
Kort tid etter Lehis død advarte 

Herren Nephi og sa at Laman og 
Lemuel ville forsøke å ta livet hans. 
Herren befalte Nephi å ta med seg 
dem som ville bli med ham, og flykte 
ut i villmarken. Selv om det sikkert 
må ha vært vanskeligheter forbun-
det med denne utvandringen og å 

opprette et nytt samfunn, forklarte 
Nephi i 2 Nephi 5:27: “Det skjedde 
at vi levde på en måte som bragte 
lykke.” Dette kapitlet er et mønster for 
lykke som vi kan følge i vårt eget liv.
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Syv prinsipper vi 
kan utlede fra to 

kapitler i Mormons 
bok, lærer oss hva 

som skal til for 
virkelig å være 

lykkelig.

Hva kan  
Mormons bok 

lære oss om lykke?
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Omgås med dem som  
oppbygger deg

Nephi forteller oss at de som flyk-
tet ut i villmarken sammen med ham, 
var de som “trodde på Guds advarsler 
og åpenbaringer” (vers 6). En viktig 
kilde til lykke er vår omgangskrets. 
Det er viktig for oss å tilbringe tid 
sammen med andre som tror det 
samme som oss, og som bygger oss 
opp. I tillegg til å tilbringe tid sam-
men med familiemedlemmer, kan 
vi ha oppbyggende omgang med 
venner som styrker vår tro. En slik 
omgang har betydelig innflytelse 

på vår lykke. Christine Carter, en 
sosiolog ved University of Califor-
nia, Berkeley, skrev: “Kvantiteten 
og kvaliteten på en persons sosiale 
forbindelser – vennskap, relasjoner 
med familiemedlemmer, nærhet til 
naboer osv. – er så nært forbundet 

med velbefinnende og personlig 
lykke at man praktisk talt kan sette 
likhetstegn mellom de to.” 2

Innrett dine handlinger etter din tro
I vers 10 skriver Nephi at hans 

folk holdt “Herrens bud”. Lydighet 
mot budene er en viktig del av det å 
leve et lykkelig liv. Kong Benjamin  
oppfordret sitt folk til å “tenke på 
hvor velsignet og lykkelige de er 
som holder Guds befalinger” (Mosiah 
2:41). Det er vanskelig for oss å være 
lykkelige når vi tror på Guds bud, 
men ikke etterlever dem. Lydighet gir 
oss trygghet og fred i samvittigheten. 
Den indiske åndelige og politiske 
lederen Mahatma Gandhi sies å ha 
skrevet: “Lykke er når det du tenker, 
det du sier og det du gjør, er i har-
moni.” Når tro og handlinger ikke 
stemmer overens, er omvendelse 
nøkkelen til å gjenopprette harmoni 
i vårt liv.
Hardt arbeid

I vers 11 og 15 av 2 Nephi 5 skri-
ver Nephi at hans folk plantet og 
høstet avlinger, avlet dyr, bygget 
bygninger og arbeidet med forskjellig 
malm. Han sa: “Jeg, Nephi, fikk mitt 
folk til å være flittige og til å arbeide 
med sine hender” (vers 17). Av disse 
versene ser vi tydelig at arbeid er en 
avgjørende faktor for å oppnå lykke. 
Hver dag bringer muligheter til å 
arbeide i vårt hjem, rundt vårt hjem, 
i vårt lokalsamfunn eller i vårt yrke. 

Følelsen av å 
prestere noe, som 

ofte ledsager 
hardt arbeid, gjør 

oss lykkelige.
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President Thomas S. Monson har 
sagt: “Gud lot verden være uferdig 
for at menneskene skulle arbeide og 
utvikle sin dyktighet. Han lot elektri-
siteten være i skyen og oljen i jorden. 
Han lot elvene være uten broer, han 
lot skogene ha trær som måtte felles, 
og han lot byene være ubygget. Gud 
gir til menneskene utfordringen med 
råvarer, ikke bekvemmeligheten med 
ferdig ting. Han lar bildene være 
umalt, musikken være usunget og 
problemene være uløst, slik at men-
neskene kan få oppleve skapelsens 
glede og herlighet.” 3 Enkelt sagt er 
begeistringen over å være kreativ og 
følelsen av å prestere noe, som ofte 
ledsager hardt arbeid, noe av det som 
gjør oss lykkelige.
Fokuser på templet

Nephi forteller oss også at han og 
hans folk tok seg tid til å bygge et 

tempel (vers 16) da de opprettet sitt 
nye samfunn. Templets velsignelser 
og lykke er uadskillelige. Templet 
lærer oss om frelsesplanen og minner 
oss på hvorfor vi er her på jorden. 
Vi lærer at vi er barn av en kjærlig 
himmelsk Fader og at livet vårt har 
en stor hensikt i hans plan. I templet 
føler vi oss nærmere ham. Vi føler 
hans nærhet, hans kraft og hans aner-
kjennelse. Selv om vi ikke kan gå i 
templet regelmessig, kan det å ha gyl-
dig tempelanbefaling og et bilde av 
templet i vårt hjem minne oss på 
erfaringene vi har hatt i templet og 
sannhetene har vi lært der.

4 Nephi 1
I 4 Nephi forteller profeten og 

historikeren Mormon oss hva som 
skjedde med folket etter at Frelseren 
besøkte Nephis folk. Da han beskrev 

disse menneskene, sa han: “Det kunne 
sikkert ikke være noe lykkeligere folk 
blant alle mennesker skapt ved Guds 
hånd” (4 Nephi 1:16).
Vi skulle dele det vi har med andre

I vers 3 skriver Mormon at disse 
menneskene hadde “alle ting felles”, 
og det var “ingen rik eller fattig”. Når 
vi søker lykke i vårt eget liv i dag, er 
det viktig for oss å lære å dele det vi 
har med andre.

Flere studier har vist at tid anvendt 
i tjeneste og penger brukt på andre 
har direkte innvirkning på vår lykke.4 
Da er det ikke rart at kong Benjamin  
fortalte sitt folk: “[ Jeg vil at] dere 
skal gi av deres midler til de fat-
tige – enhver ifølge det han har 
– ved å fø de sultne, kle de nakne, 
besøke de syke og yte dem hjelp, 
både åndelig og timelig ifølge deres 
ønsker” (Mosiah 4:26). Vi har mange 
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(4 Nephi 1:11). Å være gift og oppdra 
barn (se vers 10) kan være en god 
kilde til lykke for dem som har disse 
mulighetene. President James E. Faust 
(1920–2007), annenrådgiver i Det før-
ste presidentskap, sa: “Lykke i ekte-
skapet og foreldrerollen kan overgå 
en hvilken som helst annen form for 
lykke tusen ganger.” 6

Vi behøver imidlertid ikke å være 
gift eller få barn selv for å omgås 
med familiemedlemmer som brin-
ger lykke. Enslige voksne, ungdom 
og barn kan ta del i disse samme 
velsignelsene. For å oppleve lykke i 
familien, må vi prøve å gi hvert fami-
liemedlem vårt vennskap, vår forstå-
else og vår kjærlighet. Familier kan 
gi følelsesmessig og fysisk trygghet 
og en følelse av tilhørighet, og disse 
tingene er nødvendige for å kunne 
oppleve lykke.

anledninger til å hjelpe de trengende 
gjennom tjeneste, fasteoffer og andre 
fond som Kirken forvalter.

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv 
apostlers quorum sa: “Gjennom hele 
historien har fattigdom vært en av 
menneskehetens største og mest 
utbredte utfordringer. Dens innly-
sende pris er vanligvis fysisk, men de 
åndelige og følelsesmessige skadene 
den kan medføre, kan være enda mer 
ødeleggende. Uansett har aldri den 
store Forløser gitt noen mer vedva-
rende oppfordring enn at vi sammen 
med ham må løfte denne byrden 
fra andre.” 5 Når vi yter mer innsats 
og gir mer tid og midler for å hjelpe 
andre, vil vi også oppleve at vår 
egen lykke øker.
Tilhørighet til en familie

Mormon forteller oss at disse men-
neskene “tok til ekte og ga til ekte” 

Vær en fredsstifter
Fire ganger i 4 Nephi forteller 

Mormon oss at det ikke var noen 
stridigheter blant folket (se vers 2, 13, 
15, og 18) “på grunn av Guds kjærlig-
het som bodde i menneskenes hjerter” 
(vers 15). Strid og lykke er rake mot-
setninger – den ene leder bort fra den 
andre. Frelseren advarte nephittene 
mot farene ved strid da han sa: “Den 
som har stridighetens ånd, er ikke av 
meg, men av djevelen som er stridig-
hetens far” (3 Nephi 11:29). Vi må 
være sikre på at vi gjør en stor innsats 
for ikke å gjøre eller si noe som brin-
ger stridighetens ånd til våre arbeids-
plasser, skoler og hjem. I stedet må 
vi gjøre alt vi kan for å fremme Guds 
kjærlighet i vårt eget hjerte.

Strid oppstår ofte på grunn av 
utålmodighet. Med Åndens hjelp 
kan vi forandre vår natur og bli 



 F e b r u a r  2 0 1 6  49

U
N

G
E VO

KSN
E 

mer tålmodige. President Dieter F. 
Uchtdorf, annenrådgiver i Det første 
presidentskap, har sagt: “Utålmodig-
het… er et symptom på selviskhet. 
Den kjennetegner den selvopptatte. 
Den har rot i den altfor fremher-
skende tilstanden “universets midt-
punkt”- syndromet, som får folk til 
å tro at verden dreier om dem og 
at alle andre bare har biroller i jor-
delivets store teater, og bare de har 
hovedrollen.” 7

Det finnes en bedre måte. Pre-
sident Gordon B. Hinckley (1910–
2008) oppfordret oss til å “dyrke 
kunsten det er å gi et mildt svar. Det 
vil velsigne deres hjem, og det vil 
velsigne deres liv.” 8

En oppfordring til å søke lykke
Mormons bok inneholder prin-

sipper for lykke. Vi har bare dekket 
en del av det som finnes i disse to 
kapitlene. Hva kan vi finne i resten av 
boken? Det ville være klokt å begynne 
vår egen personlige gransking av 
Mormons bok for å finne enda flere 
retningslinjer for et lykkeligere liv. Pre-
sident Ezra Taft Benson (1899–1994) 
lovet de hellige: “I det øyeblikk du 
begynner et seriøst studium av  
Mormons bok… vil du finne mer og 
mer liv.” 9 Herren har gitt oss dette 
fantastiske verktøyet. Vi kan lære å 
bruke det til velsignelse både for oss 
selv og dem vi er glad i. ◼

NOTER
 1. Henry B. Eyring, “Mormons bok vil forandre 

ditt liv,” Liahona, feb. 2004, 15.
 2. Christine Carter, “Happiness Is Being 

Socially Connected,” 31. okt. 2008,  
greatergood.berkeley.edu.

 3. Thomas S. Monson, “In Quest of the  
Abundant Life,” Ensign, mars 1988, 2.

 4. Se for eksempel Dunn et al., “Spending 
Money on Others Promotes Happiness,” 
Science, bind 319 (2008), 1687–1688; Netta 
Weinstein og Richard M. Ryan, “When 

helping helps: Autonomous motivation for 
prosocial behavior and its influence on well- 
being for the helper and recipient,” Journal 
of Personality and Social Psycholo gy, 
bind 98 (2010), 222–24; og Aknin et al., 
“Prosocial spending and well- being: 
Cross- cultural evidence for a psychological 
universal,” Journal of Personality and Social 
Psychology, bind 104 (2013), 635–52.

 5. Jeffrey R. Holland, “Er vi ikke alle tiggere?” 
Liahona, nov. 2014, 40.

 6. James E. Faust, “The Enriching of Marriage,” 
Ensign, nov. 1977, 11.

 7. Dieter F. Uchtdorf, “Fortsett i tålmodighet,” 
Liahona, mai 2010, 57.

 8. Gordon B. Hinckley, “Hjørnestener i et  
lykkelig hjem” (tale holdt ved en satellitt-
sending for ektemenn og hustruer,  
29. jan. 1984), 8.

 9. Ezra Taft Benson, “Mormons bok –  
sluttstenen i vår religion,” Lys over Norge, 
jan. 1987, 3.

Begynn din egen 
gransking av 
Mormons bok 

for å finne flere 
retningslinjer 

for lykke.
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Av Matthew Porter Wilcox
Seminar og Institutt

“D et vi trenger nå, er den 
beste generasjonen 
unge voksne i Kirkens 

historie,” sa eldste M. Russell Ballard 
i De tolv apostlers quorum til unge 
voksne på generalkonferansen i 
april 2015. “Dere unge voksne skulle 
melde dere på Institutt. Institutt- 
kurs vil skape balanse i livet og 
forsterke deres verdslige utdannelse 
ved å gi dere en annen anledning 
til å studere Skriftene og profetenes 
og apostlenes læresetninger.” 1

For å fordype de unge voks-
nes forståelse av evangeliet, styrke 
deres vitnesbyrd og hengivenhet til 
Jesus Kristus og hjelpe dem å finne 
personlig veiledning, har Institutt- 
programmet understreket behovet 
for å løfte læringen for alle unge 
voksne. Dette løftet gjenspeiles på 
tre viktige måter – ved å tilby fire nye 
hjørnestenskurs, ved å legge større 
vekt på fullførelse av Institutt, og ved 

å invitere alle studenter til å innta 
en mer aktiv rolle i deres åndelige 
læring ved å fullføre tildelte lese- og 
læringsoppdrag.

Hva er de fire nye 
hjørnestenskursene?

Selv om det fortsatt vil være mulig 
å gjennomføre 
kursene i Det gamle 
testamente, Det 
nye testamente, 
Mormons bok og 
Lære og pakter, 
vil de fire nye hjør-
nestenskursene nå 
stå sentralt i Insti-
tutt. Kursene heter 
(1) Jesus Kristus og 
det evige evange-
lium, (2) Gjenopp-
rettelsens grunnvoll, 
(3) Den evige fami-
lie og (4) Mormons 

Du kan løfte din læring 
av evangeliet ved å ta 

de fire nye hjørnestens-
kursene i Institutt.

Hvorfor det er viktig å  
fullføre 

boks læresetninger. Slik navnet 
tilsier, handler disse hjørnestenskur-
sene om evangeliets grunnleggende 
lære, historie og læresetninger, slik 
de finnes i Skriftene og de levende 
profeters ord.

“[Disse nye hjørnestenskur-
sene] kan føre til mer inngående 

Institutt



Foundations of the  
Restoration
Student Readings
Religion 225 A Cornerstone Course

The Eternal  
Family
Student Readings
Religion 200 A Cornerstone Course

Teachings and Doctrine  
of the Book of Mormon
Student Readings
Religion 275 A Cornerstone Course
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HVA MÅ JEG GJØRE  
FOR Å FULLFØRE?

Du blir bedt om å ta et steg opp 
og gjøre fullførelse av Institutt til 
en prioritet og en del av ditt fun-
dament i evangeliet. Som følge av 
dette, vil du vokse i kunnskap og 
fordype din omvendelse til evan-
geliet mens du gjør deg fortjent 
til de nødvendige 14 studiepoen-
gene.* For å oppnå disse studie-
poengene må du:
•  Ta hvert av hjørnestenskursene 

som er oppført nedenfor, som 
alle gir to studiepoeng.
1.  Jesus Kristus og det evige 

evangelium
2.  Gjenopprettelsens grunnvoll
3.  Den evige familie
4.  Mormons boks læresetninger

•  Oppnå ytterlige seks studiepoeng 
ved å ta andre valgfrie kurs.

•  Du må i tillegg få en anbe-
faling fra din biskop eller 
grenspresident.

*  For å få studiepoeng for et kurs, må 
du være tilstede på minst 75 prosent 
av leksjonene, gjennomføre den 
tildelte lesningen og bestå lærings-
vurderingen for kurset.

skriftstudium enn de tidligere kur-
sene, som hadde til hensikt å gi den 
store oversikten,” sa Brent L. Top, 
dekanus for religionsundervisning 
ved Brigham Young University. 
Chad Webb, administrator for Semi-
nar og Institutt, tilføyde: “Skriftene 
er vevd sammen, og når de vokser 
sammen, kan de hente ekstra innsikt, 
forståelse og styrke ved å studere 
på tvers av alle standardverkene.” 2

Denne unge kvinnen er enig: 
“Jeg lurte på hvor mye jeg egentlig 
kunne lære om gjenopprettelsen 
som jeg ikke allerede visste, men 
jeg opplevde å se sammenhenger 
som jeg aldri tidligere hadde sett. 
Kurset omfattet emner som flergifte, 
prestedømmet til alle verdige menn 
og Mountain Meadows- massakren. 
Disse klassesamtalene ga meg infor-
masjon basert på tro fremfor tvil. 
Kurset knyttet også gjenopprettelsen 
til hendelser i vår egen tid, slik at 
jeg innså at jeg faktisk er en del av 
gjenopprettelsen. Det er ikke bare 
profeten Joseph Smith, president 
Brigham Young og andre pionerer. 
Det er meg også!”

Hvorfor bør jeg ha fullførelse 
av Institutt som mål?

Her er noe andre elever sier om 
fullførelse av Institutt:

“Jeg satte meg som mål å full-
føre Institutt, og selv om jeg gjorde 
mange ofre, ble jeg belønnet med 
forståelse, kunnskap og et sterkere 
vitnesbyrd.”

“Etter at jeg hadde fullført, følte jeg 
meg sterkere og klar for nye erfarin-
ger. Jeg vil også oppmuntre andre til 
å fullføre.”

“Fullførelse er en åndelig prestasjon 
som holder meg i bevegelse mot mitt 
mål om evig frelse.”

Når du også løfter din læring ved å 
arbeide mot fullførelse, vil du lære å 
prioritere studium av og løfte din kunn-
skap om evangeliet. Du vil se disse 
sannhetene vevd sammen i en storslått 
billedvev av vitnesbyrd. Tross alt hand-
ler fullførelse av Institutt egentlig om 
at du skal bli åndelig sterkere. ◼

NOTER
 1. M. Russell Ballard, “Den beste generasjon 

unge voksne, Liahona, mai 2015, 68.
 2. I Marianne Holman Prescott, “Four  

New Classes Added to Curriculum 
for Church Schools,” Church News,  
11. nov. 2014.

Hjørnestenskursene vil bli  
tilgjengelig på ca 30 språk.
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“La ikke andre overbevise deg om at det er begrenset hva du kan 
utrette. Tro på deg selv, og lev så slik at du realiserer dine muligheter.”

President Thomas S. Monson (“Et rikt liv,” Liahona, jan. 2012, 5)

TENK STORT
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VIL VOKSE  
ikke tlifeldig, men  
VED VALG.

Eldste Neil L. Andersen
De tolv apostlers quorum

Generalkonferansen i oktober 2015



Av Sara N. Hall

Da jeg var 17, 
fant mor ut 
at hun hadde 

brystkreft. Sjokket over-
veldet familien og bragte 

meg ned på mine knær 
i inderlig bønn. Jeg gråt i 

nesten en time, mens jeg 
spurte Gud hvorfor han lot 

dette skje, og om han ville hel-
brede mor. Lindringen begynte 

å komme noen dager senere da 
medlemmer i menigheten, storfa-

milie, venner og naboer fikk høre 
nyheten. De kom til unnsetning. 

Måltider ble levert, vennlige ord og 
gjerninger ble utvekslet, omtanke og 

medfølelse ble vist. Kjærligheten vi 
følte fra dem, var dyp.

Men selv om vi fikk så mye hjelp, 
sank jeg ned i dyp depresjon. Jeg brydde 

meg ikke om hva som skjedde med meg. 
Jeg sluttet å gjøre ting jeg likte. Jeg ble lat 

og skjødesløs med oppgaver, skolearbeid 
og mitt kall i Kirken. Jeg så på situasjonen 

min og det større ansvaret som var lagt på 
meg, som en stor byrde. Jeg følte at jeg kunne 

klare alt selv, og ikke trengte andres hjelp.
Satan arbeidet særdeles hardt med meg, og 

fortalte meg at jeg burde føle meg nedtynget, 

SØNDAGSLEKSJONER

Denne månedens tema:

Frelsesplanen
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at Gud ønsket at jeg skulle være ulykkelig, og at jeg ikke 
var noe spesielt. En stund trodde jeg dessverre på det. 
Jeg kunne ikke se den lyse siden av noe som helst. Jeg så 
ikke meg selv som en Guds datter. Forvirringen forblindet 
meg, og jeg kunne ikke se mine mange velsignelser. Jeg 
kunne ikke engang se meg i speilet. Jeg følte smerte og 
hjertesorg.

Heldigvis brukte er en nær venn mye tid på å hjelpe 
meg, og søsknene mine støttet meg også. Jeg ble mer åpen 
overfor mor og far, som i sin tur ble mer åpne overfor meg. 
Men jeg strevde fremdeles.

Mor trøstet meg ofte når jeg var nedfor. Når jeg følte at 
alt håp var ute, var det godt å ha noen å snakke med og 
som kunne hjelpe meg. Hun kom hjem mellom behand-
lingene for å stryke klær, tilberede måltider og gi oss trøst 
og råd. Det forundret meg hvordan hun kunne tåle slike 
prøvelser, og likevel være så uselvisk.

Da jeg snakket med henne om depresjonen min en dag, 
fortalte hun meg at bare fordi jeg gråt og innrømmet at jeg 
trengte hjelp, betydde det ikke at jeg var svak. Hun tok seg 
av meg når jeg skulle ha tatt meg av henne.

Etter en av hennes mange operasjoner var mor på 
oppvåkningen. Den gangen tenkte jeg bare at jeg trengte 
min egen oppvåkning. Jeg hadde ingen anelse om hvor 
jeg skulle begynne helbredelsesprosessen, men jeg måtte 
gjøre noe.

Så jeg begynte å fornye mine talenter og evner, i tillegg 
til å utvikle nye. Jeg laget mat og tok klesvasken. Jeg tok 
flere spaserturer for å tenke. Jeg sang soloer. Jeg spilte 
klarinett og piano, og begynte å spille bedre. Jeg leste flere 

bøker. Jeg begynte å lytte til mer oppbyggende musikk. Jeg 
omga meg med råd fra Kirkens ledere og andre verdifulle 
kilder. Jeg kom nærmere Gud og min Frelser ved personlig 
bønn, faste og skriftstudium.

Likevel følte jeg at freden jeg følte, var flyktig. Det var 
vanskelig når jeg ønsket å føle fred, men isteden følte sor-
gen. Humørsvingningene ble enda vanskeligere. Det virket 
som om jeg så vidt hadde tatt fatt på veien til fred.

Så dro jeg til templet for å utføre dåp for de døde sam-
men med klassen min i Unge kvinner. Jeg tenkte på pro-
blemene mine mens jeg var i templet og mens jeg bladde 
gjennom sidene i Skriftene. Snart leste jeg om Frelseren i 
Jesaja 53:4: “Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, 
og våre piner har han båret.”

Noen minutter senere ble forvirringen som hadde for-
blindet meg og forårsaket så mye smerte, helt borte. Herren 
brøt gjennom mørket og fortvilelsen i mitt hjerte, og ga 
meg Åndens fred i stedet. Jeg hadde en følelse av klarhet 
og lykke som jeg ikke hadde følt på lenge. Jeg så hvor 
mange velsignelser jeg hadde mottatt, og hvor mye alle 
hadde gjort for meg og min familie. Jeg så hvor sammen-
sveiset min familie, mine venner og jeg hadde blitt. Jeg så 
meg selv som en vakker datter av Gud.

I templet fant jeg min oppvåkning.
Når jeg tenker tilbake på denne opplevelsen, forstår 

jeg at jeg nå har mer empati og medfølelse med dem som 
er mindre heldig stilt enn meg. Jeg vet hvor jeg kan bli 
helbredet. Det vanskeligste året i mitt liv ble det beste året 
i mitt liv. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

MIN 
OPPVÅKNING
Mor var den eneste som var syk, men jeg trengte også å leges.
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Ønsker du en god  
karriere, en flott familie 
og et sterkt vitnesbyrd? 
Du kan velge veien til 

fremgang i dag!
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Å ta valg nå for å oppnå dine drømmer for fremti-
den, kan virke krevende, men gode avgjørelser 
i tenårene vil lønne seg. Denne tilnærmingen  

følger denne rettledningen fra en profet: “Vår daglige 
adferd og våre valg skulle være i samsvar med våre 
mål” (Quentin L. Cook, “Velg med omhu,” Liahona,  
nov. 2014, 49).

Disse fire historiene viser at uavhengig av dine person-
lige mål, kan du oppnå gode resultater i fremtiden ved 
engasjert forberedelse i dag.

Han tegner superhelter: Clint Taylor
Clint vokste opp i Utah, og arbeider for tiden i California 

som dreieboktegner ved Nickelodeon Studios.
Hva er noen prestasjoner du er stolt av?
Jeg har vært regissør ved Warner Brothers Animation, 

og jeg har arbeidet for Disney, Warner Bros., DreamWorks 
Studios, Marvel Comics og Sony Pictures Entertainment. 
Jeg har jobbet på tegnefilmserier som Teenage Mutant 
Ninja Turtles, X- Men og Dora the Explorer.

Hvordan ble du god på det du gjør?
Som liten gutt likte jeg å tegne det jeg var interessert i. 

Jeg satt i timevis og tegnet soldater, superhelter eller dyr, 
eller hva det enn var som interesserte meg den dagen. Jo 
mer jeg øvde, desto bedre ble jeg. Jeg oppdaget at talentet 
mitt vokste ved flid, iakttakelse og utholdenhet. Jeg følte 
at Gud hadde gitt meg en fantastisk gave, og jeg ønsket 
å gjøre mitt beste med den.

Hvordan forberedte din misjon deg for en  
vellykket karriere?

Misjonen i Korea var avgjørende fordi den hjalp meg å 
lære tro, selvdisiplin og forpliktelse til fremragende arbeid. 
Jeg kom hjem fra misjon med større selvtillit. Jeg hadde 
gjort noe vanskelig, og lyktes med det. Det hjalp meg vir-
kelig å bli en bedre student ved universitetet.

Hvilken rolle spilte utdannelsen for din fremgang?
Etter misjonen studerte jeg maleri og tegning ved Uni-

versity of Utah College of Fine Arts. Så tilbragte jeg et 
semester i Frankrike, hvor jeg studerte Europas kunst 
og kultur, noe som åpnet øynene mine for 
mer kunst.

DIN FREMTID   
Fantastisk ved planlegging

CLINT
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På grunn av disse erfaringene 
fikk jeg en ganske omfattende 
portefølje av egen kunst. Da jeg 
ble uteksaminert fra universitetet, ble jeg rekruttert av en 
mann som søkte kunstnere til Marvels Spider- Man and His  
Amazing Friends.

Hun ble en kløpper med datamaskiner:  
Ioana Schifirnet

Ioana vokste opp i Romania, og studerer informasjonssy-
stemer ved Brigham Young University.

Hva gjorde du som ungdom, som har forberedt 
deg til dette arbeidet?

Det var ikke ett øyeblikk da jeg bare plutselig våknet og 
var god til programmering eller design, som jeg gjør mye av 
nå til dags. Jeg vet at jeg får anledning til å gjøre arbeidet jeg 
gjør, på grunn av svært mange små avgjørelser underveis.

Jeg var ikke redd for å ta vanskelige fag, og jeg tok 
meg tid til å undersøke forskjellige fagfelt og menneskene 
i  dem. Jeg kontaktet fagfolk og fikk råd fra dem. De kjen-
ner til de gode og dårlige sidene ved jobben, og kan gi 
deg veiledning.

Hvilke skolefag har vært til størst hjelp?
For min del var de nyttigste fagene på videregående 

skole, og spesielt på universitetet, de som hadde med tek-
nologi å gjøre. Å lære et fremmedspråk (for meg var det 
engelsk) hjalp også, fordi det lærte meg mer forståelse og 
respekt for andre mennesker og kulturer. Fremmedspråk vil 
ikke nødvendigvis føre direkte til en karriere, men arbeidsgi-
vere liker å se at du har et verdensomspennende perspektiv.

Var det noe du var redd for?
Da jeg var yngre, var jeg redd for at jeg aldri egentlig 

ville finne noe jeg ville like å gjøre. Og da jeg fant noe, 
var jeg redd for at jeg ikke hadde det som skulle til for 
å lykkes.

Det er vanlig å føle frykt når du prøver å finne ut hva 
du liker, men ikke la det lamme deg.

Hvordan overvant du frykten?
Det som hjalp meg mest, var å gå ut og delta i menings-

fylte aktiviteter, som å ta leksjoner på Internett og bli 

medlem av klubber. Det er slik klarhet, kunnskap og 
selvtillit kommer. En gruppe venner eller en klubb hvis 
medlemmer har samme interesser som deg, kan være en 
virkelig god ressurs. Verden endrer seg hele tiden, og det 
er alltid noe nytt å lære, men hvis du har et solid støtteap-
parat og gode ferdigheter, kan det være moro å holde tritt.

Hun utviklet kjærlighet til evangeliet:  
Jess McSweeney

Jess, en ung voksen fra England, snakker om sin innsats 
for å holde seg sterk i evangeliet som tenåring.

Hvordan styrket du ditt vitnesbyrd?
Som tenåring studerte jeg Skriftene fordi jeg ble rådet av 

ledere til å gjøre det. Når jeg studerte i tro, i håp om at mitt 
vitnesbyrd skulle vokse, var det nettopp det som skjedde.

Som ung voksen har jeg nå oppdaget at mitt ønske om 
å lære og vokse i evangeliet, kommer av hvordan jeg kan 
bruke det til å påvirke andre. Jeg vet at alt jeg lærer, kan 
hjelpe en annen i tillegg til meg selv.

Satte du deg mål?
Da jeg gikk i Seminar, satte jeg meg som mål å lese 

Skriftene hver dag. Men etter hvert som mitt daglige skrift-
studium ble til en vane, endret motivasjonen seg. Jeg 
begynte å lese, ikke bare for å nå et mål, men også fordi 
jeg var glad i Skriftene og ønsket å styrke mitt vitnesbyrd. 
Denne belønningen er ikke håndgripelig, men det er noe 
jeg kan beholde i all evighet.

Hvordan har din kjærlighet til evangeliet  
hjulpet deg?

Å utvikle kjærlighet til læring av evangeliet 
handler ikke bare om å tilegne 

IOANA
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seg kunnskap. Det handler om å forstå og anvende prinsip-
per i evangeliet. Når jeg utvikler vanen med å stille spørs-
mål og søke svar fra Skriftene, får jeg et vitnesbyrd, så vel 
som frimodighet til å fortelle andre om det jeg lærer.

Hvor viktig er hardt arbeid og flid?
Å tilegne seg kunnskap på et hvilket som helst område 

av livet, krever tid og innsats. Men for meg er det å lære 
Jesu Kristi evangelium en av de viktigste tingene å arbeide 
hardt for. Man må lære om Kristus for å få et vitnesbyrd 
om ham.

Oppdra små barn: Han Lin
Han Lin er født og oppvokst på Taiwan. Han og hans 

hustru ble beseglet i Laie Hawaii tempel, og de bor nå på 
Hawaii med sine to barn.

Hva er din definisjon av en god far?
En god far er ikke en fullkommen person, men han er 

ydmyk nok til å ta imot råd fra andre og stadig prøve å 
forbedre seg. En god far setter familien og deres behov 
først. Han er villig til å ofre sin tid, sine personlige interes-
ser og alt annet for at familien skal få det bedre. Han prø-
ver å finne ut hvordan han kan hjelpe hvert familiemedlem 
å vokse og bli Kristus- lik.

Hva gjorde du som ungdom, som forberedte  
deg til å være der du er i dag?

Jeg gjorde mitt beste for å holde alle budene og 
ta gode avgjørelser. Å delta i Seminar hjalp definitivt 
også. Det var en stor forpliktelse siden jeg måtte våkne 
klokken fem om morgenen. Jeg tror imidlertid det hjalp 
å ha venner som hadde samme mål som meg, fordi vi 
løftet hverandre. Jeg tror alle aktivitetene vi gjorde som 
ungdommer og som en gruppe gode venner i Kirken, 
virkelig hjalp oss.

Hvilke budskap fra samfunnet måtte du overvinne 
for å bli en god far?

Verden forteller folk at de bør ha mer moro og mindre 
ansvar, men hardt arbeid er avgjørende for å lykkes med 
det du gjør, uansett hva det er. Å være en god far krever 
alt du har å gi. Å utvikle seg i retning fullkommenhet er 
en livslang prosess – jeg vokser sammen med familien.

Hva ville du si til deg selv som tenåring, og til 
andre tenåringer?

Alle trenger venner, så skaff deg gode venner. Bli 
venner med personer som arbeider “ivrig for en god sak” 
(L&p 58:27). Lær av disse gode vennene, og du vil bli 
påvirket av deres eksempel og ha et ønske om å bli som 

dem og forbedre deg.
Gjør ditt aller beste i alt du 

ønsker å gjøre – ikke hold 
noe igjen. Gjør du det, vil du 
ikke ha noe å angre på når 
du tenker tilbake. ◼

JESS

HAN
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Den hellige ånd kan hjelpe 
oss på alle områder av 
livet. Jeg lærte dette i 

praksis da jeg var student 
ved Brigham Young 

University – Hawaii.

Av eldste  
Chi Hong (Sam) 
Wong
i De sytti

Den hellige ånd kan 
hjelpe deg med skole, 

familie og arbeid, 
så vel som åndelige 
saker.

Den gangen arbeidet jeg i tillegg 
til å studere på heltid. Min hustru og 
jeg hadde også et lite barn å ta vare 
på. Med alle disse tingene som krevde 
min tid, hadde jeg ikke mye tid til 
å studere. Jeg ba hver dag om Den 
hellige ånds veiledning. Jeg trengte 
veiledning for å kunne gjøre mest 
mulig ut av min tid. Jeg trengte hjelp 
til å forstå det jeg leste, i tillegg til å 
huske det igjen under prøver.

Himmelsk hjelp til en prøve 
på skolen

Under en leksjon en dag skrev en 
foreleser en rekke avanserte ligninger 
på tavlen for å illustrere et poeng. 
Disse kompliserte ligningene hadde 
ikke noe med den leksjonen å gjøre, 
men han ønsket å snakke litt om dem. 
Etter noen minutter visket foreleseren 
ut det som sto på tavlen.

Min neste leksjon var i infor-
matikk, og den dagen hadde vi 

prøve. Nøyaktig de samme 
ligningene som sto på tavlen 

i min forrige leksjon, var 
på prøven! Det virkelig 

Hjelp ved  
Den hellige ånd
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bemerkelsesverdige er at vi aldri 
hadde studert disse i informatikk- 
klassen vår før. Jeg husket alt fra den 
andre leksjonen jeg hadde deltatt på, 
og jeg klarte å løse oppgaven.

Da informatikklæreren rettet prø-
vene, var han så sikker på at ingen 
hadde løst denne oppgaven riktig at 
han automatisk merket alle elevenes 
svar som feil. Men da jeg fikk tilbake 
prøven, viste jeg ham at svaret jeg 
hadde skrevet, var riktig. Det var 
fantastisk.

Den hellige ånd hjalp meg å gjøre 
mest mulig ut av studietiden. Jeg opp-
nådde gode karakterer og gjorde meg 
fortjent til stipender som hjalp meg å 
betale for utdannelsen.

Veiledning gjennom hele livet
På slutten av studiene mine var det 

mange av vennene mine som planla å 
fortsette sin utdannelse og ta master-
grad. Jeg elsket å studere og ønsket å 
gjøre det samme, men Ånden fortalte 
meg tydelig at min tid på Hawaii var 
over. Det var på tide for meg å dra 
hjem til Hong Kong.

Min hustru og jeg fulgte tilskyn-
delsen. Akkurat da kunne ikke jeg 

forstå hvorfor jeg ble veiledet til ikke 
å fortsette utdannelsen. Men noen 
ganger følger vi Ånden uten å kjenne 
alle detaljene. Selv om min hustru og 
jeg ikke visste hva vi kunne forvente 
da vi var på utkikk etter jobb og en 
leilighet, ble vi velsignet og fant snart 
det vi søkte.

Når jeg nå tenker tilbake, forstår 
jeg hvorfor Ånden oppfordret oss 
så sterkt til å vende tilbake til Hong 
Kong. Det var svært verdifullt for min 
familie og meg å bli styrket i Kirken 
blant medlemmene der. Jeg virket som 
biskop, rådgiver i stavspresidentskapet 

og stavspresident før jeg ble kalt 
som områdesytti. Etter at jeg gikk av 
med pensjon, fikk jeg anledning til å 
ta mastergrad. Alle disse erfaringene 
bidro til å forberede meg for mitt 
nåværende kall.

Jeg vitner om at det å søke og 
følge Den hellige ånds veiledning 
alltid er den beste måten å plan-
legge og leve på. Du allerede har 
mottatt Den hellige ånds gave da 
du ble bekreftet som medlem av 
Kirken, og hvis du vil bruke denne 
gaven, vil den være til stor hjelp 
i alt du gjør. ◼

TO MÅTER Å VÆRE I HARMONI PÅ
For vår himmelske Fader er alt åndelig – hver eneste del av vårt 
liv. Han vet hva som er best for oss og ønsker å undervise oss og 
veilede oss gjennom livet. Derfor er det avgjørende at vi holder oss 
på bølgelengde med Den hellige ånd for å motta denne veiledningen. 
Her er to måter som hjelper meg å være på bølgelengde med Den 
hellige ånd:

1. Lese i Mormons bok hver 
dag. Da jeg var ung, forklarte 
Kirkens president, Ezra Taft 
Benson (1899–1994), viktig-
heten av å lese i Mormons bok 
daglig. Jeg begynte å gjøre det, 
og så vidt jeg kan huske, har jeg 
gjort det siden. Hver dag finner 
jeg et fredelig øyeblikk til å 
lese og overveie. Når jeg leser, 
hender det ofte at Den hellige 
ånd lærer meg noe nytt.

2. Unngå verdslige distraksjo-
ner. Dere unge er så begavet på 
så mange måter. Dere er så opp-
vakte, og kan være så fantastisk 
på bølgelengde med Ånden. Men 
verden prøver hardt å distrahere 
dere. Hvis dere er villige til å 
være oppmerksomme og stenge 
ute distraksjoner, vil dere motta 
den veiledning dere trenger fra 
Den hellige ånd.
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“Noen av vennene mine syns det 
er bortkastet tid å gå i kirken. 
Hvordan kan jeg hjelpe dem å 
forstå at det kan være en stor 
velsignelse?”

En sammenligning kan hjelpe vennene dine. Du kan 
forklare at akkurat slik kroppen trenger mat, drikke 
og søvn, og hjernen trenger å lære, trenger også 
ånden næring. Å gå i kirken er én måte å gi ånden 
næring på.

Du gjør det ved å lære evangeliet og ta del i nadverden for 
å fornye de hellige løftene du har gitt din himmelske Fader. 
Denne ettertanken og fornyede beslutningen hjelper deg å 
motta den lovede velsignelsen, at “hans Ånd alltid kan være hos 
[deg]” (L&p 20:77). Å ha hans Ånd hos deg, styrker din tro og 
hjelper deg å bli mer lik Kristus.

Du kan også snakke med vennene dine om andre velsig-
nelser du mottar. Du kan fortelle dem om den fred du føler i 
kirken, fortelle om noe nyttig du har lært i kirken, fortelle om 
en anledning du har hatt til å utføre tjeneste, eller vitne om at 
det å gå i kirken bidrar til å gjøre sabbaten til en lyst (se Jesaja 
58:13–14).

Kanskje er den mest effektive måten å hjelpe dine venner  
på, å invitere dem til å komme og se selv. Når de deltar på nad-
verdsmøtet og andre møter sammen med deg, vil de kunne føle 
Den hellige ånds kraft, lære evangeliet og se dets velsignelser 
i medlemmenes liv.

La Ånden lede deg
Du kan bære vitnes-
byrd om å gå i kirken. 
Du kan forklare hvor 
godt det får deg til å 

føle og hvor spesielt det du lærer der 
er. Når du bærer vitnesbyrd, vil Ånden 
hjelpe deg å vite hva du skal si, og 
vennene dine vil vite at det du sier, er 
sant. Jo mer de vet, desto mer inte-
ressert vil de kunne bli. Du kan også 
invitere dem med deg til kirken.
Mikelle M., 13 år, Utah, USA

La ditt lys skinne
Som medlemmer av 
Kirken, lar vi vårt lys 
skinne ved hjelp av det 
vi har lært i Jesu Kristi 

evangelium. Å være et godt eksempel 
og vise vennene dine at du er lykkelig 
på grunn av velsignelsene du har mot-
tatt ved å gå i kirken, kan kanskje lære 
dem at det er verdt det å gå i kirken.
Johanna R., 20 år, Surigao del Sur, 
Filippinene

Inviter dem til kirken
Det er vanskelig å ha venner som 
syns at det å gå i kirken er bortkastet 
tid, men vi kan glede oss på deres 
vegne når vi hjelper dem å lære hva 
vår himmelske Fader har i vente for 
hver enkelt av dem. Vi kan hjelpe 
dem ved å invitere dem til kirken 
så de kan føle gleden ved å være i 
et innviet møtehus, og ved å ha tro 
på at de kan føle kjærlighet til vår 

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

S P Ø R S M Å L  &  S V A R
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himmelske Fader og bli klar over 
velsignelsene vi mottar ved å gå 
i kirken.
Oscar Y., 19 år, Monagas, Venezuela

Fokuser på nadverden
Det er viktig å komme 
til kirken fordi det er 
der vi kan fornye vår 
dåpspakt og alle våre 

pakter gjennom nadverden. Herren 
lover at hans ånd alltid vil være hos 
oss hvis vi tar verdig del i nadverden 
og oppfyller vår del av pakten. Den 
beskyttelse, rettledning og trøst vi 
får fra Ånden, er avgjørende for vårt 
daglige liv. Disse enestående velsig-
nelsene kan ikke mottas på noe annet 
vis enn ved å komme til kirken og ta 
del i nadverden.
Diana R., 16 år, Oregon, USA

Gjør din del
Det er ikke bortkastet tid å gå i kirken 
hvis du aktivt deltar og prøver å lære 
og forstå hva som blir sagt eller under-
vist. Du kan føle Ånden, og noen 
ganger kan du møte nye mennesker.
Ethan H., 15 år, Utah, USA

Ha et evig perspektiv
Når vi vet at Kirken er Guds rike på 
jorden, går vi til kirken hver søndag 
for å ta et skritt i retning fullkom-
menhet og det celestiale rike. Ved å 
gå i kirken hver søndag, kommer vi 
nærmere vår himmelske Fader ved å 
fornye våre pakter (ta nadverden), og 

EN DAG TIL LYST
“Kirkens menigheter og grener tilbyr 
en ukentlig sammenkomst som gir 
pusterom og fornyelse, en tid og et 
sted for å legge verden bak oss – 
sabbaten. Det er en dag for å ’glede 
deg i Herren’ [Esaias 58:14], opp-
leve den åndelige helbredelse som 
følger med nadverden og å motta 
det fornyede løftet om at hans Ånd 
kan være hos oss.”
Eldste D. Todd Christoffersen i De tolv  
apostlers quorum, ”Hvorfor Kirken”,  
Liahona, nov. 2015, 109.

KOMMENDE SP ØRSM ÅL

vi ransaker oss selv for å se hvordan 
det går med oss åndelig.
Esther M., 17 år, Kasaï- Oriental- provinsen, 
den demokratiske republikken Kongo

Vær frimodig
Du kan hjelpe dem 
å forstå ved ganske 
enkelt å snakke med 
dem, invitere dem, gi 

dem skriftsteder eller invitere misjo-
nærene hjem til dem. Ikke vær sjenert. 
Vær glad, for det kan godt hende de 
blir medlem av Kirken.
David H., 12 år, New Mexico, USA

“Hvordan kan jeg få tid til 
ukentlige ungdomsaktiviteter, 
familiens hjemmeaften og 
familiens og personlig skrift-
studium når skolen og leksene 
tar så mye av min tid?”

Send ditt svar og, hvis ønskelig, et høyoppløselig 
bilde innen 1. mars 2016, på liahona. lds. org,  
pr. e- post til liahona@ ldschurch. org, eller i posten 
(se adresse på side 3).

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

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller klarhet.
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Brødre og søstre, gamle og unge, jeg ber dere innstendig om å 
huske at ugudelighet aldri har vært lykke, og at  
synd fører til elendighet. Dere unge skulle ikke søke lykke i 

verdens glitrende, men overfladiske ting. Vi kan ikke oppnå varig lykke 
ved å jage etter de gale tingene. En eller annen sa en gang: “Du kan 
aldri få nok av det du ikke trenger, for det du ikke trenger, vil aldri 
tilfredsstille deg.”

Unge og gamle, vend deres blikk og deres hjerte bort fra 
medienes villedende budskap. Det finnes ingen lykke i alkohol 
eller narkotika, bare slaveri. Det finnes ingen lykke i vold, bare smerte 
og sorg. Det finnes ingen lykke i seksuelle forhold og fysisk intimitet 
utenfor ekteskapets bånd, bare fornedrelse og større fremdrift i retning 
åndelig død.

Det finnes ingen varig lykke i det vi eier. Lykke og glede 
kommer av hva en person er, ikke av hva han eller hun eier  
eller ser ut til å være. Ungdom, hold fast ved deres normer. 
Studer og bruk det frelsende heftet Til styrke for ungdom.

Rettskaffenhet fremmer rettskaffenhet. Virkningen av 
gode eksempler kan føles i mange generasjoner. God barneoppdragelse 
frembringer ungdommer som blir gode foreldre. Akkurat som mange 
av oss har blitt styrket av de gode eksemplene fra våre banebrytende 
forfedre i mange land, kan også gode valg og ofre i vår tid være til 
velsignelse for vår familie og våre venner og våre nasjoner i all fremtid.

Jeg vitner om den varige lykke og store glede som blir dem til del 
som utøver tro på Gud og holder hans bud. Jeg oppfordrer dere til å 
søke den glede som kommer av å holde Guds bud og 
øve positiv innflytelse til fordel for dem vi elsker. ◼
Fra en generalkonferansetale i oktober 1991.

HVORDAN FINNE GLEDE

Av eldste  
Dallin H. Oaks
i De tolv apostlers 
quorum

S V A R  F R A  K I R K E N S  L E D E R E

HVORDAN HAR DU 
ANVENDT DETTE?

På skolen i fjor bestemte jeg 
meg for å prøve å gjøre mer 
sammen med noen av mine 
venner. Men jeg forstår nå at jeg 
faktisk begynte å bli verdslig og 
isolere meg fra min familie og 
mine virkelige venner. Dette førte 
til mye unødvendig hjertesorg 
som jeg kunne ha unngått. I år har 
jeg fokusert mye mer på kirken. 
Jeg har funnet sann lykke og 
glede fordi jeg har prøvd å utvikle 
nestekjærlige og Kristus- lignende 
egenskaper. Jeg vet at denne 
velsignelsen er tilgjengelig for 
alle hvis de vil søke den flittig.
Ephream James O., 17 år, Australia



 F e b r u a r  2 0 1 6  65

U
N

G
D

O
M

 
ILL

US
TR

AS
JO

N:
 M

IC
HA

EL
 M

UL
LA

N

Jeg gikk nesten glipp av min 
MISJONÆRERFARING

Jeg ble skuffet, men jeg forsto, og for-
talte henne at det ville bli flere anled-
ninger til å lære om Kirken.

Under åpent hus ble jeg imidlertid 
overrasket over å se Brenda der. Hun 
hadde snakket med moren sin, som 
til slutt lot henne gå. Jeg presenterte 
henne for misjonærene. Vi gikk til 
hvert rom i møtehuset og hørte en 
kort beskrivelse av hver organisasjon 
i Kirken. Til slutt gikk vi til aktivitets-
salen og fant brosjyrer om gjenoppret-
telsen, slektshistorie, evig ekteskap og 
andre emner i evangeliet. Brenda sa: 
“Jeg tror på dette!”

Hun kom i kirken på søndag. 
Mandag deltok hun på et Hjelpende 
hender- prosjekt.

Frøet som var sådd i Brendas hjerte, 
vokste for hver dag. Hun begynte å 
forandre vanene sine for å rette seg 
etter budene, og ble snart døpt.

Nå, noen år senere, forteller hun 
meg fremdeles hvor glad hun er fordi 
hun har funnet det sanne evangelium, 
og hvor takknemlig hun er for at jeg 
hjalp henne å finne det.

Det er ofte vanskelig å snakke med 
folk om evangeliet, men hvis vi ber, 
studerer Skriftene, lytter til Den hel-
lige ånd og er villige til å snakke med 
noen, vil Herren hjelpe oss. ◼
Artikkelforfatteren bor i Sergipe i Brasil.

Som et mål innen Personlig frem-
gang begynte jeg å be om å få 
en misjonærerfaring. Jeg prøvde 

å finne ut hvilke av vennene mine 
som ville være mest villige til å slutte 
seg til Kirken.

Månedene gikk, og jeg trodde ikke 
jeg ville få den erfaringen jeg ønsket 
– helt til jeg møtte Brenda. Det var 
hennes første år på skolen vår.

I løpet av året kom vi stadig nær-
mere hverandre som skolekamerater, 
men det slo meg aldri å invitere henne 
til kirken før en av våre venner inviterte 
Brenda til sin kirke. Jeg tenkte: “Er det 
mulig! Jeg skulle ha tenkt på det.”

Uken etter sa Brenda at hun likte å 
gå i kirken sammen med vennen vår, 
og ønsket å gå igjen. Jeg tenkte: “Jeg 
har tapt.” Ikke at det var en konkur-
ranse, men jeg ønsket å bringe evan-
geliet til vår himmelske Faders barn.

På den tiden ble møtehuset vårt 
renovert, og skulle etter planen bli 
gjeninnviet noen måneder senere. 
Biskopen delte ut invitasjoner til åpent 
hus og innvielsen. Jeg inviterte alle 
mine venner som bodde i nærheten 
av møtehuset. Den eneste som sa ja, 
var Brenda. Jeg var henrykt.

Noen dager før åpent hus, sa 
Brenda at hun kanskje ikke kunne 
komme fordi moren var imot det. 

Jeg ønsket å dele 
evangeliet med 

andre, men hvem av 
vennene mine kunne 

være interessert?

Av Anne Laleska
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Fra “Sabbaten er en lyst,”  
Liahona, mai 2015, 129- 32.

Hvordan kan jeg gjøre  
S V A R  F R A  E N  A P O S T E L

Av president  
Russell M. Nelson
President for De tolv 
apostlers quorum
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til en spesiell dag?
SØNDAG 

Du kan vise din 
kjærlighet til Herren 
ved det du velger å 
gjøre på hans dag.

Vi kan bli lykkeligere  hvis vi går i kirken  og tar nadverden  
på søndag.

Gud ga oss denne  

spesielle dagen så vi 

kunne hvile fra vårt  

arbeid og komme  

nærmere ham.

Søndag er en fin dag  

å tilbringe tid med 
familien på.

Gjør søndag til en lyst ved å tjene andre, spesielt dem som er syke eller ensomme.
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Hvis jeg lytter med mitt hjerte
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Flere med samme normer
Av Hilary Watkins Lemon
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Hei! Jeg  
heter Isaac.

“NEI” TIL TE
Iste er svært populært i Sveits. I burs-
dagsselskapet mitt spurte en av ven-
nene mine meg om å få et glass iste. 
Jeg sa at vi ikke hadde det. Han spurte 
hvorfor. Jeg forklarte vennlig at familien 
min ikke drikker te.

Jeg bor i Genève i Sveits. Når jeg blir voksen,  
har jeg lyst til å bli paleontolog eller veterinær. 
Jeg elsker å løpe og leke med hunden  
min, Happy.

Min bror og søster og jeg er de eneste medlem-
mene av Kirken på skolen vår. Vi har mange 
gode venner, men noen av dem har ikke de 
samme normene. Jeg har bestemt meg for at 
jeg alltid vil stå frem for det jeg tror på, selv 
om det ikke er populært å gjøre det.
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ISAACS TIPS FOR  
Å STÅ RAKRYGGET
Adlyd dine foreldre og Frelseren.
Gå på aktiviteter i kirken.
Gå i kirken på søndager, og ta nadverden.
Respekter andre. ◼

EN TAPPER MISJONÆR
Søsteren min er ikke redd for å snakke 
om hva hun tror på. Mayla planlegger 
allerede dåpen sin, og ønsker å invi-
tere vennene sine!

GODE ORD
Jeg ber vennene mine 

om ikke å bruke stygge 
ord i nærheten av meg, 

men noen gjør det 
likevel. Én gutt utfordret 
meg til å si et stygt ord. 
Jeg sa: “Nei, jeg ikke vil 

si det.” Han ble over-
rasket, men han prøver 

ikke å overtale meg 
lenger.

TJENESTE FOR MIN SØSTER
Min søster Mayla har cerebral parese. Hun 
bruker rullestol, og noen ganger trenger hun 
hjelp til å sette seg opp eller komme seg rundt 
i huset. Jeg liker å hjelpe henne. Etter skolen 
tar min bror Samuel og jeg henne med uten-
for skolen for å bli hentet av pappa.

EN SNILL VENN
Min bror Samuel er et godt eksempel. En gang kom det en 

ny gutt som het Max, til skolen. Han snakket koreansk  
og engelsk, men ikke fransk. Samuel hjalp Max å føle  

seg velkommen, og hjalp ham å lære seg fransk. Nå  
leker de sammen etter skolen, og én gang var  

Max med oss på en aktivitet i kirken.



Av Leonardo Rodrigues
Basert på en sann historie

“Og nå vet jeg selv… for Gud  
Herren har tilkjennegitt det for meg 
ved sin Hellige Ånd” (Alma 5:46).

Sabrina så at mor kom til døren 
sammen med naboene. “Takk for 

denne boken,” sa faren. Han holdt 
en Mormons bok.

“Mamma, hvorfor snakker du 
med alle om Kirken?” spurte Sabrina 
senere mens de vasket opp sammen.

“Det er fordi mitt vitnesbyrd om 
Kirken er som en skatt,” sa mor. “Det 
gjør meg lykkelig. Og jeg vil dele det 
med andre slik at de også kan bli 
lykkelige!”

Sabrina så for seg mors skinnende 
halskjede som lå i smykkeskrinet 

Vitnesbyrdskatten
hennes. “Hva mener du med at det 
er som en skatt?”

“Et vitnesbyrd er svært verdifullt,” 
sa mor. “Det er en gave fra vår him-
melske Fader som hjelper oss å vite 
hva som er sant.”

“Hvordan fikk du det?” Ønsket 
Sabrina å vite.

Mor ga Sabrina en skinnende ren 
tallerken å tørke. “Jeg fikk det litt 
etter hvert. Når jeg ber eller leser 
i Skriftene, føler jeg fred og varme 
innvendig. Det er som om vitnes-
byrdskatten min vokser.”

Sabrina nikket langsomt. 
Kunne hun få en skatt i form 
avet vitnesbyrd?
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Hva slags  
skatt vokser 
når man 

deler den med 
andre?
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“Tiden er inne og dette er dagen til 
å lære… for oss selv at evangeliet 
er sant.”
Eldste Craig C. Christensen i De syttis 
presidentskap, “Disse ting vet jeg selv,” 
Liahona, nov. 2014, 52.

På søndag fortalte Sabrinas 
Primær- lærer en historie om Jesus 
Kristus. Sabrina lyttet oppmerksomt. 
Søster Lopez sa at Jesus ba alle de 
små barna om å komme til seg. Han 
velsignet og underviste dem. Da 
Sabrina tenkte på Jesus, begynte 
hun å føle seg varm innvendig.

Sabrina fortet seg for å finne 
mor etter Primær. “Mamma, vet 
du hva?” Hun fortalte mor om 
den varme følelsen.

“Så flott,” sa mor. “Den følelsen er 
Den hellige ånd som rører ved vårt 
hjerte og lar oss få vite at evangeliet 
er sant.”

Sabrina smilte til mor. “Det var det 
som skjedde! Det gjorde meg glad.” 
Den hellige ånd hadde vært så stille 
at Sabrina visste at hun ikke ville 
ha lagt merke til ham hvis hun ikke 
hadde vært ærbødig.

Mor holdt henne tett inntil seg. 
“Nå begynner du å få din egen vit-
nesbyrdskatt.” Sabrina klemte mor. 
Hun ønsket å dele skatten sin med 
alle – akkurat som mor! Men hvor-
dan kunne hun gjøre det?

Den kvelden fant Sabrina et utde-
lingskort med bilde av Jesus på for-
siden. Hun la det i ranselen.

I friminuttet dagen etter husket 
Sabrina kortet. Hun fant det frem 
og gikk for å lete etter venninnen 
Carla. “Her, Carla, dette er til deg,” 
sa Sabrina.

Carla holdt kortet tett inntil seg. 
“Takk! Jeg elsker bilder av Jesus.”

Sabrina viste Carla nettstedet på 
baksiden. “Du kan lære mer om 
Jesu kirke her.”

“Hvilken kirke er det?” spurte Carla.
“Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 

Hellige,” sa Sabrina. “Jeg blir lykkelig 
av å gå i kirken og lære om Jesus.”

Carla la kortet i lommen. “Jeg skal 
vise dette kortet til mamma.”

Noen uker senere løp Carla bort 
til Sabrina før timen. “Jeg har noe 
å fortelle deg,” sa hun. Hun smilte 
bredt.

Sabrina var spent. Hva kunne 
det være? Carla smilte. “Fami-
lien min gikk i kirken! Og det 
var som du sa – jeg følte meg 
lykkelig der.”

“Jeg visste at du ville føle Den 
hellige ånd!” sa Sabrina.

“Og jeg tror vi kommer til å 
bli døpt snart!”

Sabrina spratt opp og klemte 
Carla. Nå kunne de dele sine  
vitnesbyrdskatter sammen! ◼
Artikkelforfatteren bor i Amazonas i Brasil.
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Da Nephi og hans familie rei-
ste fra Jerusalem (“den gamle 

verden”) til det lovede land (“den 
nye verden”), tok de med seg hellige 
skrifter. Disse ble kalt messingpla-
tene. I den gamle verden ble disse 
skriftene en del av Bibelen.

I det lovede land skrev Nephi 
ned det hans far underviste, hva 
som skjedde med familien hans, hva 
han lærte av vår himmelske Fader 
og hva han lærte av messingplatene. 
Det Nephi skrev, ble en del av  
Mormons bok. ◼

Hellig skrift fra den gamle 
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og den nye verden

MORMONS  

BOK

DEN NYE VERDEN

Moroni

Mormon

Alma
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PROFETER I  
FORSKJELLIGE 
LAND
Les disse skriftstedene, og sett dem 
sammen med profetene på kartet.

1.  2 Mosebok 19:20

2.  2 Kongebok 20:14

3.  1 Nephi 2:1–2

4.  1 Nephi 18:22

5.  Mosiah 18:7

6.  Mormons ord 1:9

7.  Mormon 8:1, 4

Svar: 1. Moses; 2. Jesaja; 3. Lehi; 
4. Nephi; 5. Alma; 6. Mormon; 
7. Moroni

BIBELEN

DEN GAMLE VERDEN

Moses

Nephi

Lehi

Jesaja
N

Ø

S
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Enos ba om det som bekymret ham. Han ba også for andre. Han ba til og med for fiendene sine!  
Hvordan kan du være som Enos denne måneden?
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□  Lær Enos 1:4 utenat.

□  Skriv i dagboken om en gang da vår 
himmelske Fader besvarte dine bønner.

□  Se kapittel 11 av de animerte  
Mormons bok- videoene på  
scripturestories.lds.org.

□  Jeg utfordrer meg selv til å…

Jeg kan anvende bønn!

E N O S

På en familieferie kom vi bort 
fra far og lillebror. Det begynte 
å bli mørkt. Resten av familien 
visste ikke hva de skulle gjøre. 
Jeg sa at vi måtte be. Vi holdt 
en bønn, og så begynte vi å 
gå til noen andre butikker. Vi 

så oppover gaten, og fikk se far og lillebror! Jeg 
ble glad. Jeg visste at Gud elsket oss og hjalp oss 
å finne far.
Oliver P., 8 år, São Paulo i Brasil

“Enos ber” av Amanda F., 11 år, Arizona, USAKlipp, brett og ta vare på dette 
utfordringskortet!
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Nephi bygget et skip så familien kunne reise til det lovede land. 
Les om reisen på side 76–78. I det lovede land ble de rettferdige 

kalt nephitter. De ugudelige ble kalt lamanitter. I disse kapitlene kan 
vi lære av Nephis bror, Jakob og Enos, Jakobs sønn. Se etter en ny 
leseutfordring i neste nummer. ◼

De seilte til det lovede land

Denne månedens skriftsteder
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Du kan skrive ut flere eksemplarer på liahona.lds.org.

J E G  K A N  L E S E  M O R M O N S  B O K

1  1 Nephi 17:7– 10, 17– 18
2  1 Nephi 18:4– 12, 20– 23
3  1 Nephi 19:1–6, 18
4  2 Nephi 2:25–28
5  2 Nephi 5:5– 8, 12–16
6  Jakobs bok 5:3, 58–62
7  Jakobs bok 7:1–2, 13–20
8  Enos 1:4–8, 15–17

Når du har lest et skriftsted,  
fargelegger du de tilsvarende  
nummererte områdene på skipet!



76 L i a h o n a

Nephis familie  
krysser havet

H I S T O R I E R  F R A  M O R M O N S  B O K
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Men reisen var ikke over. Vår himmelske 
Fader befalte Nephi å bygge et skip. 
Han viste Nephi hvordan det skulle se 
ut. Han lovet at skipet ville bringe dem 
til et storartet nytt land.

Nephis familie reiste i villmarken i åtte år. Til slutt kom de til et vakkert sted. 
Det var i nærheten av havet, og det var rikelig med frukt og honning å spise. 
Alle var så lykkelige!
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Da skipet var ferdig, tok Nephis familie fatt på 
reisen over havet. En dag ble Laman og 

Lemuel sinte på Nephi, og bandt ham. En 
kraftig storm kom og blåste skipet 

tilbake. Brødrene omvendte seg, 
og Nephi styrte skipet trygt 

videre.

Først laget Nephi verktøy. Så begynte 
han å bygge. Nephis brødre Laman 
og Lemuel klaget. De trodde ikke at 
han kunne bygge 
et skip.

Nephi visste at 
familien kunne 
stole på vår 
himmelske Fader.



78 L i a h o n a

Nephis familie nådde endelig kysten av et nytt land. 
Nephi og familien hans var lykkelige fordi de visste 
at vår himmelske Fader hadde ledet dem dit.

Vår himmelske Fader holder alltid sine løfter! ◼
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Familien vår 
er spesiell



80 L i a h o n a

Fordi vi stadig eksponeres for 
verdens definisjon av suksess og 

storhet, er det forståelig at vi ofte 
sammenligner det vi er og det andre 
er, eller synes å være, og også det 
vi har og det andre har… Vi lar ofte 
urettferdige og upassende sammen-
ligninger ødelegge vår lykke når de 
får oss til å føle oss urealiserte eller 
utilstrekkelige eller mislykkede. Noen 
ganger blir vi på grunn av disse følel-
sene ledet ut i villfarelse, og vi dveler 
ved våre feil og overser aspekter av 
vårt liv som kan inneholde elementer 
av sann storhet …

De omfatter ganske sikkert det 
som må gjøres for å være en god far 
eller en god mor, men for å generali-
sere, er det også de tusenvis av små 
tjenestegjerninger og ofre som utgjør 
å gi eller miste sitt liv for andre og 
for Herren. De omfatter å tilegne seg 
kunnskap om vår himmelske Fader 
og hans evangelium. De kan omfatte 
å bringe andre inn i troen og felles-
skapet i hans rike. Disse tingene får 

vanligvis ikke verdens oppmerksom-
het eller hyllest …

Vi trenger ganske sikkert ikke lete 
lenge for å finne hverdagens glemte 
og ubemerkede helter. Jeg snakker 
om dem som dere og jeg kjenner, 
som stille og konsekvent gjør det 
de skal. Jeg snakker om dem som 
alltid stiller opp og alltid er villige. 
Jeg snakker om morens ualminne-
lige tapperhet som – time etter time, 
dag og natt – er hos og pleier et sykt 
barn, eller den funksjonshemmede 
som strever og lider uten å klage. 
Jeg regner også med dem som alltid 
melder seg frivillig til å gi blod Jeg 
tenker på dem som ikke kan være 
mødre, men som likevel har omsorg 
for verdens barn. Jeg snakker om 

SANN STORHET
Vi trenger ikke lete lenge for å finne  
hverdagens glemte helter.

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

dem som alltid stiller opp for å elske 
og pleie.

Jeg snakker også om lærere og 
sykepleiere og bønder og andre som 
gjør godt arbeid i verden, som under-
viser og før og kler, men som også, 
i tillegg, gjør Herrens arbeid – de som 
oppmuntrer og elsker. Jeg snakker 
om dem som er ærlige og vennlige 
og hardtarbeidende i sitt daglige 
arbeid, men som også er Mesterens 
tjenere og hyrder for sauene hans …

Vi ønsker å uttrykke vår beundring 
for dem som utfører det alminnelige 
arbeidet her på jorden, men som tvi-
ler på verdien av sitt arbeid; for dem 
som arbeider ufortrødent i denne 
kirken og fremmer Herrens verk på 
så mange stillferdige, men viktige 
måter; for dem som er jordens salt og 
verdens styrke og samfunnets støtter. 
Hvis dere holder ut til enden, og hvis 
dere er tapre i vitnesbyrdet om Jesus, 
vil dere oppnå sann storhet og få bo 
i vår Faders nærhet i himmelen. ◼
Fra “Sann storhet,” Lys over Norge, okt. 1982, 38.

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



INNSIKT

“Ingen av oss gifter seg med fullkommenhet. Vi gifter oss med muligheter. Det rette ekteskapet handler ikke bare 
om hva jeg vil. Det handler også om hva hun – som skal være min ledsager – ønsker og trenger at jeg skal være.”

Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum, “Hvordan møte utfordringene i dagens samfunn,” Liahona, nov. 2015, 46.

Hvordan ser vi på ektefellen vår?



Også i dette nummeret
FOR UNGE VOKSNE

FOR UNGDOM

FOR BARN

Hva kan Mormons bok  
lære oss om lykke?
Vi ønsker alle å være lykkelige. Disse syv prinsippene 
fra Mormons bok viser oss hvordan vi kan.

s. 44

DIN FREMTID 
Fantastisk ved planlegging

Historier fra det virkelige liv som viser hvordan  
du kan gjøre din fremtid så fantastisk som du  
ønsker, ved å arbeide for det i dag.

s. 56

Vitnesbyrdskatten
Sabrinas mor sa at vitnesbyrdet hennes var 
som en skatt. Kunne Sabrina også finne 
denne skatten?

s. 70
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