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Jesus forlot folkemengden og gikk opp på et fjell sammen med disiplene.

“Han tok til orde, lærte dem og sa:

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres” (Matteus 5:2–3).

Dette er det første av ni vers kjent som Saligprisningene. Denne begivenheten ble kjent som Bergprekenen,  

som finnes i Matteus kapittel 5–7.
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Han tok til orde og lærte dem, av Michael Malm



1MAI 2016

Kvinnenes fellesmøte
 6 Han ber oss om å være hans hender

Cheryl A. Esplin
 10 Hva skal vi gjøre?

Neill F. Marriott
 13 “Jeg var en fremmed”

Linda K. Burton
 16 Sett din lit til den Ånd som 

leder til å gjøre godt
President Henry B. Eyring

Møtet lørdag formiddag
 19 Hvor to eller tre er samlet

President Henry B. Eyring
 23 Et barns veiledende gave

Mary R. Durham
 26 Jeg er Guds kjære barn

Eldste Donald L. Hallstrom
 29 Hvor er prestedømmets nøkler  

og myndighet?
Eldste Gary E. Stevenson

 33 Tilgivelsens helbredende salve
Eldste Kevin R. Duncan

 36 Vær du ydmyk
Eldste Steven E. Snow

 39 “Så jeg kunne trekke alle 
mennesker til meg”
Eldste Dale G. Renlund

Møtet lørdag ettermiddag
 43 Oppholdelse av Kirkens 

funksjonærer
President Dieter F. Uchtdorf

 45 Rapport fra Kirkens 
revisjonsavdeling, 2015
Kevin R. Jergensen

 45 Statistisk rapport, 2015
Brook P. Hales

 46 Stå sammen med Kirkens ledere
Eldste Ronald A. Rasband

 49 “Den som mottar dem, mottar meg”
Eldste Neil L. Andersen

 53 Til unnsetning: Vi kan klare det
Eldste Mervyn B. Arnold

 56 Det hellige sted hvor 
gjenopprettelsen fant sted
Eldste Jairo Mazzagardi

 59 Alltid bevare en forlatelse  
for deres synder
Eldste David A. Bednar

 63 Familieråd
Eldste M. Russell Ballard

Generalkonferansens 
prestedømsmøte
 66 Prisen for prestedømskraft

President Russell M. Nelson
 70 De beste ledere er de som  

er best til å følge
Stephen W. Owen

 77 Ros til dem som bevarer
President Dieter F. Uchtdorf

 81 Evige familier
President Henry B. Eyring

 85 En hellig tillit
President Thomas S. Monson

Møtet søndag formiddag
 86 Valg

President Thomas S. Monson
 87 Tror jeg?

Bonnie L. Oscarson
 90 Et mønster for fred

Biskop W. Christopher Waddell
 93 Fedre

Eldste D. Todd Christofferson
 97 Se deg selv i templet

Eldste Quentin L. Cook
 101 Han vil løfte deg på sine 

skuldre og bære deg hjem
President Dieter F. Uchtdorf

Møtet søndag ettermiddag
 105 Den hellige ånd

Eldste Robert D. Hales
 108 Alltid minnes Ham

Eldste Gerrit W. Gong
 111 Tilflukt fra stormen

Eldste Patrick Kearon
 114 Motsetning i alle ting

Eldste Dallin H. Oaks
 118 Guddommelighetens kraft

Eldste Kent F. Richards
 121 Og døden skal ikke være mer

Eldste Paul V. Johnson
 124 I morgen vil Herren gjøre 

underfulle ting blant dere
Eldste Jeffrey R. Holland

 72 Generalautoriteter og funksjonærer 
på generalplan i Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige

 128 De talte til oss: Gjør konferansen  
til en del av livet

 130 Fortegnelse over historier
 131 Nytt fra Kirken

Innhold mai 2016
Årgang 80 • Nummer 5



2 DEN 186. ÅRLIGE GENERALKONFERANSE | 26. MARS – 3. APRIL, 2016

Lørdag kveld, 26. mars 2016,  
kvinnenes fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: Rosemary M. Wixom.
Åpningsbønn: Morgan Munford.
Avslutningsbønn: Sokhanny Parco.
Musikk ved et blandet kor fra Primær, Unge 
kvinner og Hjelpeforeningen fra staver i Salt 
Lake City, Utah; Lillian Severinsen, dirigent; 
Linda Margetts, organist; Kerstin Tenney, fio-
linist; Elizabeth Marsh, cellist: “Har på jorden 
jeg gjort noe godt i dag?” Salmer, nr. 173; 
potpurri, arr. Mohlman, ikke utgitt: “Jeg er 
Guds kjære barn,” Salmer, nr. 187 og “Elsk 
du din neste,” Salmer, nr. 190; “Hvor det er 
skjønt, min Herre Gud,” Salmer, nr. 80; “Kom, 
følg med meg,” Salmer, nr. 94, arr. Mohlman, 
ikke utgitt; “Mer hellighet gi meg,” Salmer, 
nr. 79, arr. Goates, ikke utgitt.

Lørdag formiddag, 2. april 2016, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Dieter F. Uchtdorf.
Åpningsbønn: Linda K. Burton.
Avslutningsbønn: Eldste Arnulfo Valenzuela.
Musikk ved the Tabernacle Choir; Mack 
Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Richard 
Elliott og Andrew Unsworth, organister: 
“Hvor herlig og stort,” Salmer, nr. 151; “La oss 
stemme i et kor,” Salmer, nr. 24; “Min Frelsers 
kjærlighet,” Barnas sangbok, 42- 43, arr. 
Cardon, utg. av Jackman; “Det er en tid da 
ro og fred,” Salmer, nr. 56; “Min Herre, han 
er hyrden god,” Salmer, nr. 85, arr. Wilberg, 
utg. av Oxford; “Come, Thou Fount of Every 
Blessing,” Hymns (1948), nr. 70, arr. Wilberg, 
utg. av Oxford.

Lørdag ettermiddag, 2. april 2016, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Henry B. Eyring.
Åpningsbønn: Eldste Hugo E. Martinez.
Avslutningsbønn: Tad R. Callister.
Musikk ved et blandet kor fra Brigham 
Young University–Idaho; Eda Ashby og 
Rebecca Lord, dirigenter; Bonnie Goodliffe, 

Den 186. årlige generalkonferanse
organist: “Sing Praise to Him,” Hymns, nr. 70, 
arr. Kempton, ikke utgitt; “Israel, Israel, Gud 
deg kaller,” Salmer, nr. 6, arr. Ashby, ikke 
utgitt; “Vi gledes og frydes,” Salmer, nr. 3; 
“Kan hende det er på fjellets sti,” Salmer, 
nr. 165, arr. Kempton, ikke utgitt.

Lørdag kveld, 2. april 2016, 
prestedømsmøtet
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Dieter F. Uchtdorf.
Åpningsbønn: Eldste Stanley G. Ellis.
Avslutningsbønn: Eldste Craig A. Cardon.
Musikk ved et prestedømskor fra Logan Utah 
Institutt; Allen M. Matthews og Eric Stauf-
fer, dirigenter; Clay Christiansen, organist: 
“In Hymns of Praise,” Hymns, nr. 75, arr. 
Christiansen; “Jeg står helt forundret,” Salmer, 
nr. 111, arr. Zabriskie, utg. av LDS Music 
Source; “Du kongers konge, kom,” Salmer, 
nr. 22; “Snart Israels Forløser,” Salmer, nr. 5, 
arr. Wilberg, utg. av Hinshaw.

Søndag formiddag, 3. april 2016, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Henry B. Eyring.
Åpningsbønn: Eldste Anthony D. Perkins.
Avslutningsbønn: Carol F. McConkie.
Musikk ved the Tabernacle Choir; Mack 
Wilberg, dirigent; Andrew Unsworth og 
Clay Christiansen, organister: “Let Zion in 
Her Beauty Rise,” Hymns, nr. 41; “I denne 
skjønne morgenstund,” Salmer, nr. 1, arr. 
Wilberg, ikke utgitt; “Jeg vil følge Guds 
Plan,” Barnas sangbok, 86, arr. Hofheins/
Christiansen, ikke utgitt; “Du kan gjøre veien 
lett,” Salmer, nr. 178, arr. Wilberg, ikke utgitt; 
“Se, Herren konge er” Salmer, nr. 43; “Press 
Forward, Saints,” Hymns, nr. 81, arr. Wilberg; 
“O, du salighetens klippe,” Salmer, nr. 148, 
arr. Wilberg, ikke utgitt.

Søndag ettermiddag, 3. april 2016, 
fellesmøte
Presidium: President Thomas S. Monson.
Ledelse: President Dieter F. Uchtdorf.
Åpningsbønn: Eldste C. Scott Grow

Avslutningsbønn: Eldste Shayne M. Bowen.
Musikk ved the Tabernacle Choir; Mack 
Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Linda 
Margetts, organist: “Lover den Herre,” Salmer, 
nr. 34, arr. Wilberg, utg. av Oxford; “For I Am 
Called by Thy Name,” Gates, utg. av Sonos; 
“Led oss, o du store Jehova,” Salmer, nr. 48; 
“The Day Dawn Is Breaking,” Hymns, nr. 52; 
arr. Murphy, ikke utgitt; “Fader vår i himlen,” 
Salmer, nr. 69, arr. Wilberg, ikke utgitt.

Budskap for hjemmelærere og 
besøkende lærerinner
Som budskap for hjemmelærere og besø-
kende lærerinner velger du den talen som 
best dekker behovene til dem du besøker.

Omslaget
Forsiden: Foto: Cody Bell.
Siste omslagsside: Foto: Ale Borges.

Foto fra konferansen
Bilder fra generalkonferansen i Salt Lake City ble tatt 
av Welden C. Andersen, Cody Bell, Janae Bingham, Ale 
Borges, Randy Collier, Mark Davis, Craig Dimond, Nate 
Edwards, Ashlee Larsen, Leslie Nilsson, Matt Reier og 
Christina Smith; av Yvette Bugingo, gjengitt med tillatelse 
fra Yvette Bugingo; av Joseph Ssengooba og Joshua Walu-
simbi, gjengitt med tillatelse fra Joseph Ssengooba; av 
Joseph Ssengooba og Leif Erickson, gjengitt med tillatelse 
fra Leif Erickson; av barn og Kirkens møte i Kongo, gjen-
gitt med tillatelse fra Neil L. Andersen og området Afrika 
sydøst; av jente i vindu: Kirt Harmon; av Fernando Araujo 
sammen med unge menn og familien Araujo, gjengitt med 
tillatelse fra Fernando Araujo; av Russell M. Nelson, søster 
Nelson og Jimmy Hatfields familie, gjengitt med tillatelse 
fra Russell M. Nelson; av dinosaur og barn, iStock.

Taler fra konferansen
For å få tilgang til konferansetaler på Internett på mange språk, kan du gå inn på conference.lds.org  
og velge et språk. Talene er også tilgjengelig på mobil- appen Gospel Library.
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Generalkonferansens møte 
lørdag formiddag begynte med 
en oppfordring fra president 

Henry B. Eyring til lytterne om å be 
for talerne og korene, både før og 
under deres fremføring. Og da han 
avsluttet konferansen på søndag 
ettermiddag, bemerket eldste Jeffrey 
R. Holland: “Hvis dere i dagene frem-
over… finner elementer i deres eget 
liv som ennå ikke er i samsvar med 
budskapene dere har hørt denne hel-
gen, må dere ikke bli motløse… Det 
fine med evangeliet er at vi får poeng 
for å prøve, selv om vi ikke alltid lyk-
kes” (side 125, 126).

Deres oppfordringer til handling 

innvarslet og understreket president 
Thomas S. Monsons formaning om at 
“når vi tenker på de valgene vi gjør 
hver dag… hvis vi velger Kristus, vi vil 
ha gjort det rette valget” (side 86).

Noen andre høydepunkter fra 
konferansen:
• President Monsons bekjentgjørelse 

av fire nye templer – i Belem, Bra-
sil, Quito, Ecuador, Lima, Peru (det 
andre templet der) og Harare, Zim-
babwe (se artikkelen på side 142).

• Oppholdelse av 11 nye generalau-
toriteter (deres biografier begynner 
på side 131).

• Oppholdelse av nytt Primærs 
øverste presidentskap (deres 

biografier begynner på side 136).
• Bekjentgjørelse om et nytt initiativ 

for å få enkeltpersoner og familier å 
hjelpe flyktninger i sitt nærområde 
(se side 13, 111 og 141).

• Et fokus på familierelasjoner, og 
spesielt menns plass som ekte-
menn, fedre og prestedømsbærere.

• Doktrinær innsikt fra talerne, for 
eksempel denne fra eldste Dale G. 
Renlund: “Når vi kommer nærmere 
Gud, vil den styrkende kraften i 
Jesu Kristi forsoning komme inn i 
vårt liv. Og i likhet med disiplene 
på veien til Emmaus, oppdager vi 
at Frelseren har vært i nærheten 
hele tiden” (side 42).

Høydepunkter fra den 186. årlige 
generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige
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kvinnen. Ikke overraskende ble det 
ikke en gang begynnelsen på en effek-
tiv eller oppriktig samtale. Dette var 
en virkningsfull leksjon som illustrerte 
hvor vanskelig det er å kommunisere 
med, og yte tjeneste for andre, hvis vi 
er for opptatt av oss selv og bare ser 
oss selv og våre behov. [Hun] la så bort 
speilet, tok frem en vindusramme, og 
satte den mellom seg og den unge 
kvinnen… Vi kunne se at den unge 
kvinnen hadde kommet i [hennes] 
fokus og at sann tjeneste krever at vi 
fokuserer på andres behov og følelser. 
Mange ganger er vi så bekymret for oss 
selv og vårt eget travle liv – mens vi ser 
i speilet og prøver å finne muligheter 
til å yte tjeneste – at vi ser ikke klart 
gjennom vinduene av tjeneste.” 8

kvinne som tok vare på sin invalide 
ektemann forklare, “Ikke se på din 
oppgave som en byrde, se på den som 
en mulighet til å lære hva kjærlighet 
virkelig er.” 7

I en tale på en BYU andakt, spurte 
søster Sondra D. Heaston: “Hva om 
vi virkelig kunne se inn i hverandres 
hjerter? Ville vi forstå hverandre bedre? 
Ved å føle det andre føler, se det andre 
ser, og høre det andre hører, ville vi 
finne og ta oss tid til å tjene andre, og 
ville vi behandle dem annerledes? Ville 
vi behandle dem med mer tålmodighet, 
mer vennlighet, og mer toleranse?”

Søster Heaston delte en erfaring fra 
da hun tjente på en Unge kvinners leir. 
Hun sa:

“En av de … som holdt andakt… 
underviste oss om ‘å bli’. En av hennes 
erklæringer… var, ‘Vær en som strekker 
seg ut for å bli kjent med andre og stå 
til tjeneste for dem – legg bort speilet 
og se ut gjennom vinduet’.

For å demontrere dette, kalte hun 
opp en av de unge kvinnene og ba 
henne stille seg midt imot henne. [Hun] 
tok så frem et speil og satte det mellom 
den unge kvinnen og seg selv slik at 
hun, [taleren], så inn i speilet mens 
hun forsøkte å snakke med den unge 

Av Cheryl A. Esplin
Førsterådgiver i Primærs øverste presidentskap

“Som jeg har elsket dere, skal også 
dere elske hverandre.” 1 Disse 
ordene, sunget av dette bemer-

kelsesverdige koret, ble sagt av Jesus 
bare timer før hans store sonoffer – et 
offer eldste Jeffrey R. Holland beskrev 
som “den mest majestetiske tilkjennegi-
velse av ren kjærlighet som noensinne 
vil bli vist i verdens historie.” 2

Jesus ikke bare underviste oss om 
å vise kjærlighet, men han levde også 
som han lærte. Gjennom sin tjeneste-
gjerning, gikk Jesus “omkring og gjorde 
vel” 3 og “oppfordret alle til å følge hans 
eksempel.” 4 Han underviste: “For den 
som vil berge sitt liv, skal miste det. 
Men den som mister sitt liv for min 
skyld, han skal berge det.” 5

President Thomas S. Monson, som 
har forstått og etterlevd formaningen 
om å vise kjærlighet, sa: “Jeg tror 
Frelseren forteller oss at med mindre 
vi glemmer oss selv i tjeneste for andre, 
er det liten mening med vårt eget liv. 
De som lever bare for seg selv, vil til 
slutt skrumpe inn og, billedlig talt, 
miste sitt liv, mens de som glemmer 
seg selv i tjeneste for andre, vokser og 
blomstrer – og dermed redder sitt liv.” 6

Sann Kristus- lignende tjeneste er 
uselvisk og fokuserer på andre. En 

Han ber oss om  
å være hans hender
Sann Kristus- lignende tjeneste er uselvisk og fokuserer på andre.

Kvinnenes fellesmøte | 26. mars 2016

Det er vanskelig å kommunisere med og tjene 
andre hvis vi bare ser oss selv og våre behov.

Sann tjeneste krever at vi fokuserer på andres 
behov og følelser.
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President Monson har ofte minnet 
oss om at vi er “omgitt av mennesker 
som trenger vår oppmerksomhet, vår 
oppmuntring, vår støtte, vår trøst og 
vår vennlighet – enten det er familie-
medlemmer, venner, bekjente eller 
fremmede.” Han sa, “Vi er Herrens hen-
der her på jorden, med befaling om å 
tjene og bygge opp hans barn. Han er 
avhengig av oss alle.” 9

I januar i fjor, inviterte tidsskrif-
tene Friend og Liahona barn rundt 
om i hele verden til å følge President 
Monsons råd – om å være Herrens 
hender. Barn ble oppfordret til å gjøre 
tjenestegjerninger – store og små. De 
ble så oppmuntret til å tegne omrisset 
av hånden sin på et papir, klippe den 
ut, skrive på hvilken tjenestegjerning 
de gjorde, og sende den til tidsskrif-
tene. Mange av dere som hører på i 
kveld er kanskje noen av de tusenvis 
av barn som gjorde en tjeneste og 
sendte den inn.10

Når barn lærer hvordan de kan 
vise kjærlighet og yte tjeneste for 

andre mens de er små, kan de utvikle 
et mønster for tjeneste for resten av 
sitt liv. Ofte kan barn lære oss at å 
vise kjærlighet og yte tjeneste ikke 
trenger å være mye og storslagent 

for å være meningsfylt og utgjøre en 
forskjell.

En primær- lærer delte følgende 
eksempel. “I dag,” sa hun, “laget vår fem-  
og seks- årings- klasse kjærlighetssmykker. 

Tusenvis av barn fulgte rådet fra president Thomas S. Monson om å være Herrens hender  
ved å utføre tjenestegjerninger.
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Hvert barn tegnet bilder på remser av 
papir: ett av seg selv, ett av Jesus, og 
noen av medlemmer av familien og 
deres kjære. Vi limte remsene sammen 
til ringer og festet dem i hverandre til 

lenker som vi så laget til kjærlighets-
smykker. Mens vi tegnet, snakket barna 
om sin familie.

Heather sa, ‘Jeg tror ikke søsteren 
min er glad i meg. Vi sloss alltid… Jeg 

hater til og med meg selv. Jeg har et  
dårlig liv.’ Og så la hun hodet i hendene.

Jeg tenkte på hennes familieforhold 
og følte at hun faktisk kanskje hadde 
et vanskelig liv. Men etter at Heather 
hadde sagt dette, sa Anna, nede ved 
enden av bordet, ‘Heather, jeg setter 
deg inn i smykket mitt mellom meg 
og Jesus fordi han er glad i deg og jeg 
er glad i deg.’

Da Anna hadde sagt dette, krøp 
Heather under bordet, bort til Anna og 
slo armene rundt henne.

På slutten av klassen, da bestemoren 
kom for å hente henne, sa Heather, ‘Vet 
du hva, Bestemor? Jesus er glad i meg.’”

Når vi strekker oss ut i kjærlighet og 
yter tjeneste selv på de enkleste måter, 
endres og bløtgjøres hjerter når andre 
føler Herrens kjærlighet.

Noen ganger kan det imidlertid 
være vanskelig å dekke så mange 
presserende behov, fordi det er utallige 
mennesker rundt oss som trenger hjelp 
og lettelse av byrder.

Søstre, noen av dere som hører 
på føler kanskje at dere er tøyd til 
det ytterste når det gjelder å dekke 
behovene til familiemedlemmer. Husk 
at i de rutinemessige og dagligdagse 
oppgavene, er du “i Guds tjeneste.” 11

Andre av dere kan ha en følelse av 
tomhet som kan bli fylt dersom du ser 
etter anledninger til å hjelpe andre i 
nabolaget eller i lokalsamfunnet ditt.

Alle av oss kan innarbeide litt 
tjeneste i dagliglivet. Vi lever i en 
trettekjær verden. Vi yter tjeneste når 
vi ikke kritiserer, når vi nekter å fare 
med sladder, når vi ikke dømmer, når 
vi smiler, når vi sier tusen takk, og når 
vi er tålmodig og snill.

Andre slags tjenestegjerninger tar 
tid, planlegging og ekstra energi. Men 
de er verdt enhver anstrengelse. Kan-
skje vi skulle begynne med å stille oss 
selv disse spørsmålene:
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• Hvem i min omgangskrets kan jeg 
hjelpe i dag?

• Hvor mye tid og ressurser har jeg?
• På hvilke måter kan jeg bruke mine 

talenter til å velsigne andre?
• Hva kan vi gjøre som familie?

President Dieter F. Uchtdorf sa:
“Dere må gjøre… det Kristi disipler 

har gjort i enhver evangelieutdeling: 
Rådføre dere med hverandre, bruke 
alle tilgjengelige ressurser, søke Den 
hellige ånds inspirasjon, be Herren om 
bekreftelse og så brette opp ermene 
og sette i gang.”

“Jeg gir dere et løfte”, sa han. “Hvis 
dere vil følge dette mønsteret, vil dere 
motta konkret veiledning med hensyn 
til hvem, hva, når og hvor dere kan 
hjelpe på Herrens måte.” 12

Når jeg undres på hvordan det vil 
være når Frelseren kommer igjen, 
tenker jeg på hans besøk til Nephittene 
da han spurte:

“Har dere noen som er syke blant 
dere? Bring dem hit. Har dere noen 
som er lamme eller blinde eller halte 
eller krøplinger eller spedalske eller 
invalide eller som er døve eller som 
er plaget på en eller annen måte? Bring 
dem hit, og jeg vil helbrede dem, for 
jeg har medlidenhet med dere, mitt 
indre er fylt av barmhjertighet …

… Og han helbredet dem alle…” 13

I dag ber han oss om å være hans 
hender.

Jeg har fått lære at det er kjærlighet 
til Gud og medmennesker som gir 
mening i livet. Måtte vi følge vår Frel-
sers eksempel og hans formaning om å 
strekke oss ut til andre med kjærlighet.

Jeg vitner om at President Henry B. 
Eyrings løfte er virkelig: “Hvis [vi vil] 
bruke [våre] gaver for å hjelpe en annen, 
[vil vi] føle Herrens kjærlighet for denne 
personen. [Vi vil] også føle hans kjærlig-
het for [oss].” 14 I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
Merk: Den 2. april, 2016, ble søster Esplin 
avløst som førsterådgiver i Primærs øverste 
presidentskap.
NOTER
 1. Johannes 13:34.
 2. Jeffrey R. Holland, “Der rettferd, kjærlighet 

og nåde møtes,” Liahona, mai 2015, 106.
 3. Apostlenes gjerninger 10:38.
 4. “Den levende Kristus – Apostlenes  

vitnesbyrd,” Liahona, april 2000, 2.
 5. Lukas 9:24.
 6. Thomas S. Monson, “Hva har jeg gjort  

for noen i dag?” Liahona, nov. 2009, 85.
 7. Lola B. Walters, “Solskinn i min sjel,”  

Lys over Norge, aug. 1991, 19.
 8. Sondra D. Heaston, “Keeping Your Fingers 

on the PULSE of Service” (Brigham Young 
University andakt, 23. juni (2015), 1, 5, 
speeches.byu.edu. Taleren ved Unge kvin-
ners leir som fortalte denne historien er 
søster Virginia H. Pearce.

 9. Thomas S. Monson, “Hva har jeg gjort  
for noen i dag?“ 86.

 10. Se “Gi oss en hånd!” Liahona, jan. 2015, 
64–65.

 11. Mosiah 2:17.
 12. Dieter F. Uchtdorf, “Hjelp på Herrens 

måte,” Liahona, nov. 2011, 55.
 13. 3 Nephi 17:7, 9.
 14. Henry B. Eyring, Komme nærmere Gud 

(1997), 88.
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Hva om noen av våre tradisjoner 
ikke passer inn i Jesu Kristi gjengitte 
evangelium? Å gi slipp på dem kan 
kreve følelsesmessig støtte og næring 
fra andre, som det gjorde for meg.

Da jeg ble født, plantet mine for-
eldre et magnoliatre i bakgården slik 
at det kunne være magnoliablomster 
i mitt bryllup, som skulle holdes i 
mine forfedres protestantiske kirke. 
Men den dagen jeg skulle gifte meg, 
var det ingen foreldre ved min side, 
og ingen magnoliablomster, for som 
ettårig konvertitt til Kirken, hadde jeg 
reist til Salt Lake City, Utah, for å motta 
min tempelbegavelse og bli beseglet til 
David, min forlovede.

Da jeg dro fra Louisiana og nærmet 
meg Utah, kom en følelse av hjem-
løshet over meg. Før vielsen skulle jeg 
bo hos Davids ste- bestemor, som var 
kjent som kjære tante Carol.

Her skulle jeg, en fremmed i Utah, 
bo i en fremmeds hus før jeg skulle bli 
beseglet – for evigheten – til en familie 
jeg knapt kjente. (Heldigvis elsket jeg 
og stolte på min kommende ektemann 
og Herren!)

Da jeg sto ved inngangsdøren til 
tante Carols hus, ønsket jeg bare å 
trekke meg bort. Døren gikk opp – jeg 
sto der som en forskremt hare – og 
tante Carol, uten å si et ord, strakte ut 
armene og omfavnet meg. Hun, som 
ikke hadde egne barn, visste – hen-
nes omsorgsfulle hjerte visste – at jeg 
trengte et sted jeg kunne føle tilhø-
righet. For et trøstende og vakkert 
øyeblikk det var! Min frykt forsvant, og 
jeg fikk en følelse av å bli forankret på 
et åndelig trygt sted.

Å vise kjærlighet betyr å gi plass til 
andre i ditt liv, slik tante Carol gjorde 
for meg.

Mødre gir bokstavelig talt plass i sitt 
legeme for å gi næring til et ufødt barn 
– og forhåpentligvis en plass i sitt hjerte 

Oppbygging av Riket gjennom å gi næring
Vi bygger opp riket når vi gir næring 

til andre. Det første av Guds barn som 
vi må bygge opp i det gjenopprettede 
evangelium, er imidlertid oss selv. 
Emma Smith sa, “Jeg ønsker Guds ånd 
for å kjenne og forstå meg selv så jeg 
kan overvinne enhver tradisjon eller 
tilbøyelighet som ikke vil bidra til min 
opphøyelse i de evige verdener.” 3 Vi må 
utvikle en klippefast tro på Frelserens 
evangelium og gå fremover mot opp-
høyelse, i kraft av våre tempelpakter.

Av Neill F. Marriott
Annenrådgiver i Unge kvinners øverste presidentskap

Like etter Jesu Kristi oppstandelse 
og himmelfart, forkynte aposte-
len Peter, “La alle … vite for visst 

at Gud har gjort ham både til Herre 
og til Messias, denne Jesus som dere 
korsfestet.” Det stakk menneskene 
i hjertet, og de spurte: “Hva skal vi 
gjøre, brødre?” 1 Og de adlød Peters 
læresetninger med glede.

I morgen er det 1. påskedag, og jeg 
håper vi også føler en anerkjennelse av 
Frelseren i vårt hjerte, omvender oss, 
og adlyder med glede.

På denne generalkonferansen vil vi 
få høre inspirert rettledning fra Kirkens 
ledere, både menn og kvinner. Med 
vissheten om at vårt hjerte vil bli beve-
get av deres ord, spør jeg dere i kveld, 
“Kvinner og søstre, hva skal vi gjøre?”

Hjelpeforeningens generalpresident 
Eliza R. Snow sa til søstrene for nesten 
150 år siden, “Herren har lagt store 
ansvarsoppgaver på oss.” 2 Jeg vitner 
om at hennes erklæring fortsatt er sann.

Herrens kirke trenger kvinner 
som er ledet av Ånden, og som 
bruker sine unike egenskaper for 
å gi næring, og for å forsvare evan-
geliets sannhet. Vår inspirasjon og 
intuisjon er en nødvendig del av opp-
byggingen av Guds rike, som egentlig 
innebærer å gjøre vår del for å bringe 
frelse til Guds barn.

Hva skal vi gjøre?
Vi bygger opp riket når vi gir næring til andre. Vi bygger  
også opp riket når vi hever vår røst og vitner om sannheten.
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når de oppdrar dem – men å gi næring 
er ikke begrenset til å bære frem 
barn. Eva ble kalt “mor” før hun fikk 
barn.4 Jeg tror at “å være mor” betyr “å 
gi liv”. Tenk på de mange måtene dere 
gir liv på. Det kan bety å gi følelses-
messig liv til den som er uten håp, 
eller åndelig liv til den som tviler. Med 
Den hellige ånds hjelp, kan vi skape et 
følelsesmessig trygt sted der den diskri-
minerte, den avviste, og den fremmede 
kan få helbredelse. På disse omsorgs-
fulle, men også effektive måtene, 
bygger vi opp Guds rike. Søstre, vi kom 
alle til jorden med disse livgivende og 
nærende gaver som tilhører morsrollen, 
fordi det er Guds plan.

Å følge hans plan og bli en som 
bygger opp Guds rike krever uselvisk 
offer. Eldste Orson F. Whitney skrev: 
“Alt som vi lider og alt vi gjennomgår, 
spesielt når vi holder det ut i tålmo-
dighet, … renser vårt hjerte… og gjør 
oss mildere og mer nestekjærlig, …og 
det er ved … sorg og lidelse vi får den 
utdannelse … som vil gjøre oss mer 

lik vår Fader og Moder i himmelen.” 5 

Disse rensende prøvelsene bringer oss 
til Kristus, han som kan helbrede oss 
og gjøre oss nyttige i arbeidet med å 
frelse sjeler.

Oppbygging av Riket gjennom ord 
og vitnesbyrd

Vi bygger også opp riket når vi 
hever vår røst og vitner om sannhe-
ten. Vi følger Herrens mønster. Han 
snakker og underviser med makt og 
myndighet fra Gud. Søstre, det kan vi 
også. Kvinner liker som oftest å snakke 
og være sammen! Når vi arbeider 
under den delegerte prestedømsmyn-
dighet som er oss gitt, vil det å snakke 
sammen og ha samvær utvikle seg til 
undervisning og ledelse i evangeliet.

Søster Julie B. Beck, tidligere øverste 
president i Hjelpeforeningen, har sagt: 
“Evnen til å kvalifisere seg til, motta 
og handle ifølge personlig åpenbaring 
er den aller viktigste ferdighet vi kan 
erverve oss i dette liv… Det krever en 
bevisst innsats.” 6

Personlig åpenbaring fra Den 
hellige ånd alltid vil tilskynde oss til 
å lære, snakke, og handle i følge evig 
sannhet – Frelserens sannhet. Jo mer 
vi følger Kristus, desto mer vil vi føle 
hans kjærlighet og veiledning, jo mer 
vi føler hans kjærlighet og veiledning, 
desto mer vil vi ønske å snakke om og 
undervise sannhet som han gjorde, selv 
når vi møter motstand.

For noen år siden, da jeg mottok 
en anonym telefonsamtale, ba jeg om 
åpenbaring for å forsvare morsrollen.

Den som ringte spurte, “Er du Neill 
Marriot, moren i en stor familie?”

Jeg svarte glad, “Ja!” og forventet å 
høre henne si noe sånt som, “Det er flott!”

Men nei! Jeg kommer aldri til å 
glemme svaret hun ga mens stemmen 
knitret i telefonen: “Jeg tar sterkt anstøt 
av at du setter barn til verden på denne 
overfylte planeten!”

“Å,” stammet jeg, “jeg skjønner hva 
du føler.”

Hun freste, “Nei – det gjør du ikke!”
Jeg pep, “Ja vel, kanskje ikke.”
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Hun begynte på en tirade om mitt 
tåpelige valg om å bli mor. Mens hun 
fortsatte, begynte jeg å be om hjelp, og 
en mild tanke kom til mitt sinn: “Hva 
ville Herren ha sagt til henne?” Jeg fikk 
da en følelse av at jeg sto på solid grunn, 
og fikk mot ved tanken på Jesus Kristus.

Jeg svarte, “Jeg er glad for å være 
mor, og jeg lover deg at jeg skal 
gjøre alt som står i min makt for å 

oppdra mine barn på en slik måte at 
de vil gjøre verden til et bedre sted.”

Hun svarte, “Det håper jeg du gjør!” 
og la på.

Det var ikke noen stor hendelse – 
jeg sto tross alt trygt i mitt eget kjøk-
ken! Men på min egen enkle måte 
kunne jeg heve min røst for å forsvare 
familien, mødre og omsorgspersoner av 
to årsaker: (1) Jeg forsto og trodde på 

Guds lære om familien, og (2) jeg ba 
om ord slik at jeg kunne vitne om disse 
sannhetene.

Å være tydelig og forskjellig fra 
verdens kvinner vil gi oss noe kritikk, 
men vi må forankre oss i evige prinsip-
per og vitne om dem, uansett hvordan 
verden svarer.

Når vi spør oss selv, “Hva skal vi 
gjøre?” kan vi overveie dette spørsmå-
let: “Hva gjør Frelseren, alltid?” Han gir 
næring. Han skaper. Han oppfordrer 
til vekst og godhet. Kvinner og søstre, 
vi kan gjøre dette! Primær- piker, er 
det noen i familien som trenger deres 
omsorg og vennlighet? Vi bygger opp 
riket ved å gi næring til andre også.

Frelserens skapelse av jorden, under 
ledelse av sin Fader, var en mektig 
handling for å gi næring. Han tilveie-
bragte et sted for oss slik at vi kan 
vokse og utvikle tro på hans forso-
nende kraft. Tro på Jesus Kristus og 
hans forsoning er det beste sted for 
helbredelse og håp, vekst og hensikt. 
Vi trenger alle et åndelig og fysisk sted 
hvor vi kan føle tilhørighet. Vi, søstre 
i alle aldre, kan skape dette stedet, og 
det vil være et hellig sted.

Vår store ansvar er å bli kvinner som 
følger Frelseren, som gir næring ved 
inspirasjon, og som fryktløst etterlever 
sannheten. Når vi ber vår himmelske 
Fader om å gjøre oss til bygningsarbei-
dere i hans rike, vil hans kraft flomme 
over oss og vi vil vite hvordan vi skal gi 
næring, og til slutt bli lik våre himmel-
ske foreldre. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Apg 2:36–37.
 2. Eliza R. Snow, i Døtre i mitt rike: Hjelpefor

eningens historie og arbeid (2011), 42.
 3. Emma Smith, i Døtre i mitt rike, 12.
 4. Se 1 Mosebok 3:20.
 5. Orson F. Whitney, i Spencer W. Kimball, 

Tro går forut for miraklet (1972), 98.
 6. Julie B. Beck, “Over tjenerinner vil jeg 

utgyte min Ånd i de dager,” Liahona,  
mai 2010, 11.
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strømper og hva som helst de kunne 
avse der og da i Tabernaklet, og la 
[det] på vognene som dro av sted til de 
hellige i fjellene.’” 3

Flere uker senere, samlet Presi-
dent Brigham Young de hellige igjen 
i Tabernaklet, mens redningsmen-
nene og håndkjerrekompaniene kom 
nærmere Salt Lake City. I all hast ba 
han de hellige – særlig søstrene – å 
pleie de trengende og gi dem mat og 
ta godt imot dem, og han sa: “Dere vil 
finne noen med forfrosne føtter helt til 
anklene, noen til knærne, og andre har 

Av Linda K. Burton
Hjelpeforeningens øverste president

Den dagen Hjelpeforeningen ble 
organisert, sa søster Emma Smith: 
“Vi skal gjøre noe ekstraordi-

nært… Vi forventer eiendommelige 
anledninger og presserende anmodnin-
ger.” 1 Disse presserende anmodninger 
og eiendommelige anledninger viste 
seg ofte da – som nå.

Én kom på generalkonferansen i 
oktober 1856 da President Brigham 
Young bekjentgjorde til forsamlingen 
at håndkjerrepionerer fremdeles var 
på vei så sent på året. Han erklærte: 
“Deres tro, religion og trosbekjen-
nelse vil aldri frelse en sjel av dere i 
Guds celestiale rike, med mindre dere 
iverksetter nettopp slike prinsipper som 
jeg nå lærer dere. Gå og bring hit dem 
som nå befinner seg på slettene, og 
ivareta nøye de tingene som vi kaller 
timelige, … ellers vil deres tro være 
forgjeves.” 2

Vi husker med takknemlig beund-
ring mennene som dro for å redde 
de lidende hellige. Men hva gjorde 
søstrene?

“Søster [Lucy Meserve] Smith 
skrev … at etter President Youngs 
formaning gikk de tilstedeværende til 
handling … Kvinner ‘[tok av seg] sine 
underskjørt [tykke, varme underskjørt 
som var en del av moten den gangen], 

“Jeg var en fremmed”
Bestem dere, med bønnens hjelp, for hva dere kan gjøre – ifølge deres 
egen tid og omstendigheter – for å yte tjeneste til flyktninger som bor 
i deres nabolag og lokalsamfunn.

forfrosset hendene… Vi vil at dere skal 
ta imot dem som deres egne barn, og 
ha den samme følelsen for dem.” 4

Lucy Meserve Smith skrev også:
“Vi gjorde alt vi kunne, med hjelp 

fra gode brødre og søstre, for å hjelpe 
de trengende… Deres hender og føtter 
var alvorlig forfrosset… Vi ga oss ikke 
før alle hadde det bra …

Jeg må si at jeg aldri før har vært 
mer tilfreds med noe arbeid jeg har 
utført, for fellesskapsfølelsen var så 
sterk …

Hva blir det neste for villige 
hender?” 5

Mine kjære søstre, denne hendelsen 
kan sammenlignes med våre dager og 
de som lider i verden. En ny “eiendom-
melig anledning” berører våre hjerter.

Det er mer enn 60 millioner flykt-
ninger, inkludert tvangsfordrevne 
mennesker, i verden. Halvparten av 
disse er barn.6 Disse personene har 
gjennomgått store vanskeligheter og 
begynner om igjen i … et nytt land og i 
en ny kultur. Selv om det [noen ganger] 
er organisasjoner som hjelper dem med 
en plass å bo, samt grunnleggende 
nødvendigheter, trenger de en venn og 
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alliert som kan helpe dem å [tilpasse] 
seg sitt nye hjem, en som kan hjelpe 
dem å lære språket, forstå systemene, 
og føle tilhørighet.” 7

I fjor sommer møtte jeg søster Yvette 
Bugingo, som i 11-års alderen flyktet 
fra sted til sted etter at hennes far ble 
drept og tre av hennes brødre ble meldt 
savnet i en krigsherjet del av verden. 
Yvette og de gjenværende familiemed-

lemmene bodde i seks og et halvt år 
som flyktninger i et naboland, til de 
kunne flytte til et permanent hjem, der 
de ble velsignet ved et omsorgsfullt 
ektepar som hjalp dem med transport, 
skolegang, og andre ting. Hun sa “de 
var et svar på våre bønner.” 8 Hennes 
vakre mor og bedårende lille søster er 
sammen med oss i kveld, de synger i 
koret. Etter at jeg har møtt disse fantas-
tiske kvinnene har jeg undret mange 
ganger, “Hva om deres historie var 
min historie?”

Som søstre utgjør vi mer enn halv-
parten av Herrens lagerhus som kan 
hjelpe vår himmelske Faders barn. 
Hans lagerhus består ikke bare av 
varer, men også tid, talenter, ferdighe-
ter, og vår guddommelige natur. Søster 
Rosemary M. Wixom har sagt, “Gud-
dommelige egenskaper i oss vekker 

vårt ønske om å strekke oss ut til 
andre, og tilskynder oss til å handle.” 9

Med anerkjennelse av våre gud-
dommelige egenskaper, sa President 
Russell M. Nelson:

“Vi trenger kvinner som kan få 
viktige ting til å skje ved sin tro, og som 
er tapre forsvarere av moral og familier 
i en verden som er syk av synd... kvin-
ner som vet hvordan de kan påkalle 
himmelens krefter for å beskytte og 
styrke barn og familier …

… Gift eller enslig, dere søstre har 
karakteristiske evner og spesiell intui-
sjon som dere har mottatt som gaver fra 
Gud. Vi brødre kan ikke kopiere deres 
unike innflytelse.” 10

Et brev som ble sendt fra Det første 
presidentskap til Kirken den 27 okt. 
2015, uttrykte stor bekymring og med-
følelse for de millioner mennesker som 
har flyktet fra sine hjem for å komme 
bort fra borgerkrig og andre vanske-
ligheter. Det første presidentskap ba 
enkeltpersoner, familier, og enheter i 
Kirken om å delta i Kristus- lignende 
tjeneste i lokale flyktnighjelp- prosjekt, 
og å bidra til Kirkens humanitærfond, 
der det er mulig.

De øverste presidentskapene i Hjel-
peforeningen, Unge kvinner, og Primær 
har vurdert hvordan vi kan respondere 
på Det første presidentskaps oppford-
ring. Vi vet at dere, våre kjære søstre i 
alle aldre, kommer fra alle samfunnslag 
og lever i ulike omstendigheter. Hvert 
medlem av dette verdensomspennende 
søsterfellesskap av hellige har inngått 
en dåpens pakt om å “hjelpe dem som 
trenger hjelp.” 11 Vi må også huske at 
ingen av oss skulle løpe fortere enn 
vi har styrke til.12

Med disse sannheter i minnet, 
har vi utarbeidet et hjelpemiddel 
som heter “Jeg var en fremmed.” Det 
er vårt håp at dere, med bønnens 
hjelp, vil bestemme dere for hva dere 

kan gjøre – ifølge deres egen tid og 
omstendigheter – for å yte tjeneste til 
flyktninger som bor i deres nabolag og 
lokalsamfunn. Dette er en anledning til 
å yte tjeneste for den enkelte, i familier, 
og gjennom en organisasjon, ved å tilby 
vennskap, veiledning og annen Kristus- 
lignende tjeneste, og er en av mange 
måter søstre kan yte tjeneste på.

I alle bønnfylte anstrengelser, skulle 
vi anvende det kloke rådet Kong 
Benjamin ga til sitt folk etter at han 
hadde formant dem til å ta vare på de 
trengende: “Se til at alt dette gjøres i 
visdom og orden.” 13

Søstre, vi vet at å strekke seg ut til 
andre med kjærlighet betyr mye for 
Herren. Overvei disse formaningene 
fra Skriftene:

“Den fremmede som bor hos dere 
skal regnes som en innfødt blant dere, 
og du skal elske ham som deg selv.” 14

“Glem ikke gjestfrihet! For ved den 
har noen hatt engler til gjester uten å 
vite det.” 15

Og Frelseren sa:
“For jeg var sulten, og dere gav meg 

mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å 
drikke. Jeg var fremmed, og dere tok 
imot meg.

Jeg var naken, og dere kledde meg. 
Jeg var syk, og dere så til meg.” 16

Frelseren anerkjente med kjærlighet 
enken som bare bidro med to mynter, 
fordi hun gjorde det hun kunne.17 Han 
fortalte også lignelsen om den barm-
hjertige samaritan, og sa: “Gå du bort 
og gjør likeså!” 18 Noen ganger er det 
ubeleilig å strekke ut en hånd. Men 
når vi arbeider sammen i kjærlighet og 
enhet, kan vi forvente himmelens hjelp.

I begravelsesseremonien til en 
bemerkelsesverdig Guds datter, fortalte 
noen at denne søsteren, som Hjelpe-
foreningens president på stavsplan, 
hadde samarbeidet med andre i staven 
om å donere tepper for å gi varme 

Etter å ha levd som flyktninger i mange år, 
møtte Yvette Bugingo (over) og andre medlem-
mer av hennes familie et kjærlig ektepar som 
hjalp dem å tilpasse seg et nytt hjem.



15MAI 2016

til lidende mennesker i Kosovo på 
1990- tallet. Og i likhet med den gode 
samaritan, gikk hun langt for å hjelpe 
ved at hun og datteren kjørte en laste-
bil fylt med disse teppene fra London 
til Kosovo. På veien hjem, fikk hun en 
umiskjennelig åndelig tilskyndelse som 
sank dypt inn i hennes hjerte. Tilskyn-
delsen var denne: “Det du har gjort er 
en veldig god gjerning. Dra nå hjem, gå 
over gaten, og hjelp naboen!” 19

Begravelsesseremonien var full av 
beretninger om inspirerende hendelser 
om hvordan denne trofaste kvinnen 
fant og responderte på ekstraordinære 
og presserende oppgaver – og også 
de ordinære anledningene – de som 
var innenfor hennes rekkevidde. For 
eksempel kunne hun åpne sitt hjem 
og sitt hjerte til unge mennesker som 
hadde det vanskelig, når som helst – 
dag eller natt.

Mine kjære søstre, vi kan være for-
sikret om vår himmelske Faders hjelp 
når vi går ned på våre knær og ber om 
guddommelig veiledning for å velsigne 
hans barn. Vår himmelske Fader, Jesus 
Kristus og Den hellige ånd er klar til å 
hjelpe.

President Henry B. Eyring bar 
dette kraftfulle vitnesbyrd om Kirkens 
kvinner:

“Vår himmelske Fader hører og 
besvarer deres bønner i tro om veiled-
ning og hjelp til å holde ut i tjeneste 
for ham.

Den hellige ånd blir sendt til dere og 
til dem dere bryr dere om. Dere vil bli 
styrket og likevel inspirert til å kjenne 
grensene for og omfanget av deres 
evne til å tjene. Ånden vil trøste dere 
når dere kanskje undrer: ‘Har jeg gjort 
nok?’” 20

Når vi overveier de “presserende 
anmodninger” til de som trenger vår 
hjelp, kan vi spørre oss selv, “Hva om 
deres historie var min historie?” Måtte 

vi søke inspirasjon, handle ifølge de 
tilskyndelser vi får, og strekke oss ut i 
enhet og hjelpe de trengende når vi er 
i stand til det, og føler oss inspirert til 
det. Kanskje det da kan bli sagt om oss, 
som Frelseren sa om en kjærlig søster 
som betjente ham: “Hun har gjort en 
god gjerning mot meg… Hun gjorde 
det hun kunne.” 21 Jeg kaller det ekstra-
ordinært! I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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Almas store ledsager, Amulek, 
underviste også sannheten om at 
vi må fortsette å tjene Ham for å 
beholde hans tilgivelse: “Og nå, se, 
mine elskede brødre, jeg sier dere: 
Tro ikke at dette er alt, for hvis dere, 
etter å ha gjort alle disse ting, viser 
bort de trengende og de nakne og 
ikke besøker de syke og plagede 
og gir av deres midler, hvis dere har 
noen, til dem som står i trang til det, 
jeg sier til dere at hvis dere ikke gjør 
noen av disse ting, se, da er deres 
bønner forgjeves og gavner dere ikke, 
og dere er som hyklere som fornekter 
troen” (Alma 34:28).

I kveld har jeg tenkt på kvinnene i 
mitt liv. Det er 31 kvinner og piker i vår 
familie, fra min hustru og videre ned 
til våre tre yngste oldebarn. Noen av 
dem er her i kveld. Fem er under 12 år. 
Dette er kanskje deres første møte i 
Konferansesenteret sammen med sine 
søstre i Frelserens kirke. Hver og en av 
dem vil ta med seg forskjellige minner 

forlatelse for deres synder fra dag til 
dag, så dere kan vandre skyldfrie for 
Gud, vil jeg dere skal gi av deres midler 
til de fattige – 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).

Av President Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Jeg er takknemlig for å være sam-
men med dere på denne kvelden 
som er fylt av tilbedelse, refleksjon 

og hengivenhet. Vi har bedt sammen. 
Vår himmelske Fader har hørt oss. Vi 
har husket vår Frelser, Herren Jesus 
Kristus, når vi har blitt rørt av salmene 
som lovpriser Ham. Vi har blitt inspirert 
til å gjøre mer for å hjelpe Mesteren i 
hans arbeid med å oppløfte og yte tje-
neste for vår himmelske Faders barn.

Vi får et større ønske om å tjene 
andre når vi føler takknemlighet for 
det Frelserens har gjort for oss. Det 
er derfor vårt hjerte svulmer når vi 
hører disse ordene sunget: “Fordi jeg 
er blitt meget gitt, må jeg og gi.” 1 Kong 
Benjamin, i sin store tale nedtegnet i 
Mormons bok, lovet at denne følel-
sen av takknemlighet ville komme 
(se Mosiah 2:17–19).

Når vår tro på Jesus Kristus leder 
oss til å bli verdige gleden ved hans 
tilgivelse, føler vi et ønske om å tjene 
andre på vegne av ham. Kong Benja-
min underviste at tilgivelse ikke kan 
oppnås på et øyeblikk.

Han ordla seg slik: “Og nå, med 
hensyn til disse ting som jeg har talt 
til dere, ja, med hensyn til å bevare en 

Sett din lit til den Ånd 
som leder til å gjøre godt
Vi kommer nærmere Frelseren når vi, av ren kjærlighet, yter tjeneste for 
andre på vegne av ham.
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og inngå sine egne forpliktelser ut fra 
denne erfaringen i kveld.

Det er tre minner og tre forpliktelser 
jeg ber må være med dem gjennom 
hele deres liv og inn i den kommende 
verden. Minnene er følelser. Forpliktel-
sene er ting som skal gjøres.

Den viktigste følelsen er kjærlig-
het. Dere har følt den kjærlighet disse 
sterke lederne som har talt, har. Og 
dere har følt, ved Ånden, at de er glad 
i dere selv om de ikke kjenner dere, 
fordi de har følt vår himmelske Faders 
og Frelserens kjærlighet til dere. Det er 
derfor de er så ivrig etter å yte tjeneste 
for dere og at dere skal motta de velsig-
nelser Gud har for dere.

Dere har følt kjærlighet til andre 
i kveld – til venner, skolekamera-
ter, naboer, og til og med noen som 
nettopp er kommet inn i deres liv, en 
fremmed. Denne følelsen av kjærlighet 
er en gave fra Gud. Skriftene kaller det 
“nestekjærlighet” og “Kristi rene kjærlig-
het” (Moroni 7:47). Dere har følt denne 
kjærligheten i kveld, og dere kan motta 
den ofte hvis dere søker den.

En annen følelse dere har hatt i 
kveld var Den hellige ånds innflytelse. 
I dag har søstrene lovet dere at Den 
hellige ånd vil lede dere til å finne 
hvilke tjenestegjerninger Herren vil at 
dere skal gjøre for andre på vegne av 
ham. Dere har følt, ved Ånden, at deres 
løfte var fra Herren og at det er sant.

Herren sa, “Og nå, sannelig, sannelig 
sier jeg deg, sett din lit til den Ånd som 
leder til å gjøre godt, ja, til å handle 
rettferdig, til å vandre ydmykt, til å 
dømme rettferdig, og dette er min Ånd” 
(L&p 11:12).

Dere kan ha mottatt denne velsig-
nelsen i kveld. Dere kan for eksem-
pel under dette møtet ha kommet på 
navnet eller sett for dere ansiktet til 
noen som trenger hjelp. Det kan ha 
vært bare en flyktig tanke, men på 

grunn av det dere har hørt i kveld, vil 
dere be om det, og ha tro på at Gud vil 
lede dere til å utføre det gode han vet 
at de trenger. Når slike bønner blir et 
mønster i livet deres, vil dere og andre 
bli forandret til det bedre.

En tredje følelse dere har hatt i kveld 
er at dere ønsker å komme nærmere 
Frelseren. Selv den yngste piken her 
har følt at invitasjon i sangen er virke-
lig: “‘Kom, følg med meg,’ vår Frelser 
ba. Gå derfor i hans fotspor glad.” 2

Så, når dere har disse følelsene, 
er den første forpliktelsen dere 
må inngå, at dere skal yte tjeneste 
med kunnskapen om at dere ikke 
er alene. Når dere skal trøste og 
yte tjeneste for noen på vegne av 
Frelseren, vil han berede veien for 
dere. Men, som de hjemvendte 
misjonærene her i kveld vil fortelle 
dere, betyr det ikke at alle mennes-
ker bak enhver dør er forberedt til å 
hilse dere velkommen, eller at hvert 
menneske dere prøver å yte tjeneste 
for vil takke dere. Men Herren vil gå 
foran dere og forberede veien.

Om og om igjen har President 
Thomas S. Monson sagt at han vet 

at Herrens løfte er virkelig: “Og hos 
den som mottar dere, der vil jeg også 
være, for jeg vil gå foran dere. “Jeg vil 
være ved deres høyre og ved deres 
venstre hånd, og min Ånd skal være i 
deres hjerter og mine engler rundt om 
dere og støtte dere” (L&p 84:88).

En av måtene han går foran dere 
på, er ved at han forbereder hjertet til 
en person han ber dere yte tjeneste 
for. Han vil forberede deres eget 
hjerte også.

Dere vil også oppleve at Herren 
plasserer hjelpere ved deres side – ved 
deres høyre og ved deres venstre hånd, 
og rundt om dere. Dere er ikke alene 
når dere yter tjeneste for andre på 
vegne av ham.

Han gjorde det for meg i kveld. 
Herren organiserte “en sky av vit-
ner” (Hebreerne 12:1), både i ord og 
musikk, for å sette sammen og forøke 
kraften av det han ville at jeg skulle si. 
Jeg måtte bare forsikre meg om at jeg 
kunne passe inn min del i hans kom-
posisjon. Jeg håper og ber om at dere 
vil føle takknemlighet og glede når 
Herren setter dere sammen med andre 
for å yte tjeneste for ham.
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Når dere får denne erfaringen ofte, 
og det vil dere, vil dere smile gjenkjen-
nende, akkurat som jeg gjør, når vi 
synger, “Hvor det er skjønt, min Herre 
Gud.” 3

Dere vil også smile når dere husker 
dette verset: “Og kongen skal svare og 
si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt 
dere gjorde mot en av disse mine min-
ste brødre, det gjorde dere mot meg” 
(Matteus 25:40).

Den andre tingen dere må gjøre, er 
å huske Herren når dere yter tjeneste 
på vegne av ham. Herren går ikke bare 
foran oss og sender engler til å yte tje-
neste sammen med oss, men han føler 
også den omsorg vi gir til andre som 
om vi hadde gitt det til ham.

Enhver Guds datter som hører og 
tror på talene på dette møtet vil spørre, 
“Hva vil Herren at jeg skal gjøre for 
å hjelpe de trengende?” Hver søsters 
situasjon er unik. Slik er det for mine 
døtre, svigerdøtre, barnebarn og olde-
barn. Til dem, og til alle av vår himmel-
ske Faders døtre, gjentar jeg de kloke 
ordene til søster Linda K. Burton.

Hun har bedt dere om å be i tro 
om å få vite hva Herren vil at dere 
skal gjøre i deres omstendigheter. Så 
snakket hun om løftet om den trøst 

som Herren selv ga til kvinnen som 
ble kritisert for å ha salvet hans hode 
med kostbar olje når den kunne ha blitt 
solgt for å hjelpe de fattige.

“Men Jesus sa: La henne være! Hvor-
for plager dere henne? Hun har gjort en 
god gjerning mot meg.

De fattige har dere alltid hos dere, 
og når dere vil, kan dere gjøre vel mot 
dem. Men meg har dere ikke alltid.

Hun gjorde det hun kunne. Hun 
har på forhånd salvet mitt legeme til 
gravferden.

Sannelig sier jeg dere: Hvor som 
helst i hele verden evangeliet blir for-
kynt, skal også det hun gjorde, fortelles 
til minne om henne” (Markus 14:6–9).

Det korte skriftstedet er et godt og 
klokt råd for de trofaste søstrene i Her-
rens rike i vanskelige tider. Dere vil be 
for å få vite hvem Faderen vil at dere 
skal yte tjeneste for, fordi dere elsker 
ham og vår Frelser. Og dere vil ikke 
forvente å få et offentlig minne, slik 
som eksemplet til kvinnen i Markus´ 
opptegnelser, der hennes gjerning for 
å tjene verdens Frelser blir husket, men 
ikke hennes navn.

Mitt håp er at søstrene i vår familie 
vil gjøre det beste de kan av kjærlighet 
til Gud for å hjelpe de trengende. Den 

tredje tingen jeg håper de vil gjøre, er å 
være beskjedne om sine gode gjernin-
ger. Jeg ber allikevel om at de vil godta 
Herrens råd, da han sa – noe som jeg 
er sikker på at vi alle trenger å høre:

“Ta dere i vare så dere ikke gir deres 
almisse for øynene på folk, for å bli sett 
av dem. Da har dere ingen lønn hos 
deres Far i himmelen.”

Deretter sa han:
“Men når du gir almisse, da la 

ikke din venstre hånd vite hva den 
høyre gjør,

slik at din gave kan være i det 
skjulte. Og din Far, som ser i det 
skjulte, skal lønne deg i det åpenbare” 
(Matteus 6:1, 3–4).

Min bønn for søstrene i riket, uansett 
hvor de enn er, eller hvilke omsten-
digheter de har, er at deres tro på 
Frelseren og takknemlighet for hans 
forsoning vil lede dem til å gjøre alt de 
kan for de Gud ber dem om å yte tje-
neste for. Når de gjør dette, gir jeg det 
løftet at de vil gå fremover på stien til 
å bli hellige kvinner, som Frelseren og 
vår himmelske Fader vil ønske varmt 
velkommen og belønne åpenlyst.

Jeg vitner om at denne Kirken 
tilhører den oppstandne Jesus Kristus. 
Han er oppstått. Han betalte prisen for 
alle våre synder. Jeg vet at på grunn 
av ham vil vi oppstå fra de døde og 
ha mulighet til evig liv. President 
Thomas S. Monson er Hans levende 
profet. Vår himmelske Fader hører og 
besvarer våre bønner. Jeg vitner om 
at vi kommer nærmere Frelseren når 
vi, av ren kjærlighet, yter tjeneste for 
andre på vegne av ham. Jeg etterlater 
dere dette sikre vitnesbyrdet i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. “Fordi jeg er blitt meget gitt,” Salmer, nr. 141.
 2. “Kom følg med meg,” Salmer, nr. 94.
 3. “Hvor det er skjønt, min Herre Gud,”  

Salmer, nr. 80.
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ord for at dere kan grunne på dem i 
deres hjerter sammen med dette bud 
som jeg gir dere, at dere skal påkalle 
meg mens jeg er nær.

Hold dere nær til meg, og jeg vil 
holde meg nær til dere. Søk meg flittig, 
og dere skal finne meg, be og dere skal 
få, bank på, og det skal lukkes opp for 
dere” (L&p 88:62–63).

Jeg vet om minst to personer som 
lytter i dag, som ønsker denne velsig-
nelsen av hele sitt hjerte. De vil prøve 
oppriktig å komme nærmere Herren 
under denne konferansen. Begge 
har skrevet til meg – brevene kom til 
kontoret mitt samme uke – og bedt om 
samme type hjelp.

Begge er konvertitter til Kirken, og 
har tidligere fått et klart vitnesbyrd om 
den kjærlighet Gud Faderen og hans 
Sønn Jesus Kristus, verdens Frelser, 
har til oss. De visste at profeten 
Joseph Smith organiserte Kirken ved 
direkte åpenbaring fra Gud, og at det 

blant oss. Fordi han er en oppstanden 
og herliggjort person, er han ikke fysisk 
overalt der de hellige samles. Men ved 
Åndens kraft kan vi føle at han er her 
sammen med oss i dag.

Hvor og når vi føler Frelserens nær-
het, kommer an på hver enkelt av oss. 
Han ga denne instruksjonen:

“Og videre, sannelig sier jeg dere, 
mine venner, jeg gir dere disse mine 

Av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Mine kjære brødre og søstre, 
velkommen til den 186. årlige 
generalkonferanse i Jesu Kristi 

Kirke av Siste Dagers Hellige. Det er en 
glede å være sammen med dere, og jeg 
ønsker dere varmt velkommen.

Jeg er takknemlig for at dere har 
kommet til konferansen for å føle inspi-
rasjon fra himmelen og for å føle dere 
nærmere vår himmelske Fader og vår 
Herre Jesus Kristus.

Samlet til dette møtet, som strekker 
seg over hele verden, er millioner av 
Jesu Kristi disipler som er under pakt 
om alltid å minnes ham og tjene ham. 
Ved det mirakel som moderne tekno-
logi er, forsvinner skillene i form av tid 
og enorme avstander. Vi møtes som om 
vi alle er samlet i en stor sal.

Men enda viktigere enn at vi møtes 
sammen, er hvilket navn vi gjør det 
i. Herren lovet at selv med det store 
antallet av hans disipler på jorden i 
dag, ville han være nær hver enkelt av 
oss. Han sa til sin lille flokk av disipler 
i 1829: “Sannelig, sannelig sier jeg dere 
… hvor to eller tre er forsamlet i mitt 
navn … se, der vil jeg være midt iblant 
dem, slik jeg også er midt iblant dere” 
(L&p 6:32).

Vi er flere enn en eller to. En 
mengde disipler er samlet til denne 
konferansen, og som lovet, er Herren 

Hvor to eller tre er samlet
Hvis dere lytter med Ånden, vil deres hjerte bli bløtgjort,  
deres tro bli styrket og deres evne til å elske Herren vokse.
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hellige prestedømmes nøkler ble gjen-
gitt. Begge følte et vitnesbyrd om at 
nøklene er på plass i Kirken i dag. De 
bar skriftlig sitt høytidelige vitnesbyrd 
for meg.

Likevel beklaget begge at kjærlig-
heten til Herren og hans kjærlighet 
til dem avtok. Begge ønsket av hele 
sitt hjerte at jeg skulle hjelpe dem å få 
tilbake gleden og følelsen av å være 
elsket, som de hadde da de kom inn 
i Guds rike. Begge uttrykte frykt for at 
hvis de ikke fullt ut kunne gjenvinne 
disse følelsene av kjærlighet til Frelse-
ren og hans kirke, ville prøvelsene og 
vanskelighetene de sto overfor, til slutt 
overvinne deres tro.

De er ikke alene om sin bekymring, 
og heller ikke er deres prøvelse ny. 
Under sitt jordiske virke ga Frelseren 
oss lignelsen om frøet og såmannen. 
Frøet var Guds ord. Såmannen var 
Herren. Frøets overlevelse og vekst 
var avhengig av jordsmonnets tilstand. 
Dere husker ordene hans:

“Og da han sådde, falt noe ved 
veien, og fuglene kom og åt det opp.

Noe falt på steingrunn, hvor det ikke 
hadde mye jord. Det skjøt straks opp 
fordi det ikke hadde dyp jord.

Men da solen steg opp, ble det 
avsvidd, og fordi det ikke hadde rot, 
visnet det.

Noe falt blant torner, og tornene 
vokste opp og kvalte det.

Men noe falt i god jord og bar frukt: 
noe hundre foll, noe seksti foll, og noe 
tretti foll.

Den som har ører, han høre”  
(Matteus 13:4–9).

Som sagt er frøet Guds ord. Jords-
monnet er hjertet til den som mottar 
frøet.

Vi har alle mye til felles med de 
fantastiske menneskene som skrev til 
meg og ba om hjelp og å bli beroliget. 
Vi har alle fått frøet, eller Guds ord, 
sådd i vårt hjerte en gang. For noen var 
dette i barndommen, da våre foreldre 
inviterte oss til å bli døpt og bekreftet 

av dem som har myndighet. Andre 
av oss ble undervist av kalte Guds 
tjenere. Alle følte at frøet var godt, følte 
det til og med svulme i vårt hjerte, og 
opplevde glede da vårt hjerte og sinn 
syntes å vokse.

Vi har alle fått vår tro prøvet av 
dyrebare velsignelser som har blitt for-
sinket, ondskapsfulle angrep fra dem 
som ønsket å ødelegge vår tro, fristelser 
til å synde og egoistiske interesser som 
reduserte vår innsats for å dyrke og 
bløtgjøre de åndelige dyp i vårt hjerte.

De som er bedrøvet over tapet 
av gleden de en gang hadde, er de 
velsignede. Noen ser ikke selv at troen 
visner. Satan er smart. Han forteller 
dem han ønsker skal være ulykkelige, 
at gleden de en gang følte, var barnslig 
selvbedrag.

Mitt budskap til oss alle i dag er at 
det vil bli en verdifull anledning i løpet 
av de kommende dagene til å velge å 
få vårt hjerte bløtgjort, og til å motta og 
gi frøet næring. Frøet er Guds ord, og 
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det vil bli utøst over alle som lytter, ser 
og leser fra denne konferansen. Sang 
og musikk, talene og vitnesbyrdene, 
har blitt forberedt av Guds tjenere som 
flittig har søkt Den hellige ånds vei-
ledning i sin forberedelse. De har bedt 
lengre og mer ydmykt etter hvert som 
konferansen har nærmet seg.

De har bedt om å få kraft til å 
oppmuntre dere til å gjøre valg som 
vil skape i deres hjerte en enda bedre 
grobunn for Guds gode ord å vokse i, 
og å bære frukt. Hvis dere lytter med 
ånden, vil deres hjerte bli bløtgjort, 
deres tro bli styrket og deres evne til 
å elske Herren vokse.

Deres valg om å be av hele deres 
hjerte vil forvandle deres opplevelse 
av konferansemøtene og dagene og 
månedene som følger.

Mange av dere har allerede begynt. 
Ved begynnelsen av dette møtet gjorde 
dere mer enn å lytte til bønnen. Dere 
la deres tro til bønnen om at vi må bli 
velsignet med å få Den hellige ånd 
utøst over oss. Da dere tilføyde deres 
stille bønn i Jesu Kristi navn, kom dere 
nærmere ham. Dette er hans konfe-
ranse. Bare Den hellige ånd kan bringe 
de velsignelser Herren ønsker for oss. 
I sin kjærlighet til oss har han lovet at 
vi kan føle det:

“Og hva som helst de taler når de 
er drevet av Den hellige ånd, skal 
være hellig skrift, skal være Herrens 
vilje, skal være Herrens sinn, skal være 
Herrens ord, skal være Herrens røst og 
Guds kraft til frelse.

Se, dette er Herrens løfte til dere, ja, 
til dere, O mine tjenere.

Vær derfor ved godt mot og frykt 
ikke, for jeg, Herren, er med dere og 
vil stå ved deres side, og dere skal 
vitne om meg, ja, Jesus Kristus, at 
jeg er den levende Guds Sønn, at jeg 
var, at jeg er, og at jeg skal komme” 
(L&p 68:4–6).

Dere kan be og legge til deres tro 
hver gang en Guds tjener går til taler-
stolen, slik at løftet Herren ga i Lære og 
pakter kapittel 50, vil bli oppfylt:

“Sannelig sier jeg dere, den som er 
ordinert av meg og blir sendt ut for å 
forkynne sannhetens ord ved Trøste-
ren i sannhetens Ånd, forkynner han 
det ved sannhetens Ånd, eller på noen 
annen måte?

Og hvis det skjer på noen annen 
måte, er det ikke av Gud.

Og videre, den som mottar sannhet-
ens ord, mottar han det ved sannhetens 
Ånd, eller på noen annen måte?

Og hvis det skjer på noen annen 
måte, er det ikke av Gud.

Derfor, hva er så grunnen til at 
dere ikke kan innse og forstå at den 
som mottar ordet ved sannhetens 

Ånd, mottar det slik som sannhetens 
Ånd taler?

Derfor, den som taler og den som 
mottar, forstår hverandre, og begge 
blir oppbygget og fryder seg sammen” 
(L&p 50:17–22).

Dere kan be når koret skal begynne 
å synge. Kordirigenten, organistene 
og kormedlemmene har bedt og øvet 
med en bønn i sitt hjerte og med tro 
på at musikken og ordene vil bløt-
gjøre hjerter og foredle deres evne til 
å oppbygge andres tro. De vil opptre 
for Herren som om de sto foran ham, 
og de vil vite at vår himmelske Fader 
hører dem like sikkert som han hører 
deres personlige bønner. Sammen 
har de arbeidet med kjærlighet for at 
Frelserens løfte til Emma Smith skal gå i 
oppfyllelse: “For min sjel fryder seg ved 
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hjertets sang, ja, de rettferdiges sang er 
en bønn til meg, og den skal bli besvart 
med en velsignelse på deres hoder” 
(L&p 25:12).

Hvis dere ikke bare vil lytte, men 
også be når de synger, vil deres bønn 
og korets bønner bli besvart med en 
velsignelse på deres hode, så vel som 
på korets. Dere vil føle velsignelsen 
av Frelserens kjærlighet og anerkjen-
nelse. Alle som deltar i denne lovpris-
ningen, vil føle sin kjærlighet til ham 
vokse.

Dere kan velge å be når en taler 
synes å nærme seg slutten av sitt bud-
skap. Han eller hun vil be inne i seg til 
Faderen om at Den hellige ånd vil gi 

ham eller henne ord av vitnesbyrd som 
vil løfte lytternes hjerte, håp og beslut-
ning om å alltid minnes Frelseren og 
holde budene som han har gitt oss.

Vitnesbyrdet vil ikke være en 
opplesning av budskapet. Det vil være 
en bekreftelse på en sannhet som 
Ånden kan bære inn i hjertet til dem 
som vil be om hjelp, om guddommelig 
veiledning og om å motta Kristi rene 
kjærlighet.

Sanne vitnesbyrd vil bli gitt til tal-
erne. Deres ord er kanskje ikke mange, 
men de vil bli båret inn i hjertet til 
den ydmyke lytter som har kommet 
til konferansen og hungrer etter Guds 
gode ord.

Jeg vet av erfaring hva gode men-
neskers tro kan gjøre for å bringe ord 
fra Ånden på slutten av en tale. Mer 
enn én gang har noen sagt til meg etter 
mitt vitnesbyrd: “Hvordan visste du 
hva jeg så sårt trengte å høre?” Jeg har 
lært å ikke bli overrasket når jeg ikke 
kan huske å ha sagt ordene. Jeg uttalte 
vitnesbyrdet, men Herren var der og ga 
dem til meg i samme øyeblikk. Løftet 
om at Herren vil gi oss ord i samme 
øyeblikk, gjelder spesielt vitnesbyrd (se 
L&p 24:6). Lytt nøye til vitnesbyrdene 
som blir båret på denne konferansen. 
Dere vil føle dere nærmere Herren.

Dere kan fornemme at jeg nærmer 
meg det øyeblikk da jeg vil fullføre 
budskapet jeg har prøvd å formidle, 
med et vitnesbyrd om sannheten. 
Deres bønner vil hjelpe meg å bli gitt 
ord av vitnesbyrd som kan hjelpe noen 
som lengter etter svar på sine spørsmål.

Jeg gir dere mitt sikre vitnesbyrd om 
at vår himmelske Fader, den store Elo-
him, elsker og kjenner oss, hver eneste 
en. Under hans ledelse var hans Sønn, 
Jehova, Skaperen. Jeg vitner om at Jesus 
fra Nasaret ble født som Guds Sønn. 
Han helbredet de syke, fikk blinde til 
å se og oppreiste de døde. Han betalte 
prisen for alle synder som hvert av 
vår himmelske Faders barn født inn i 
jordelivet, begår. Han brøt dødens bånd 
for alle da han sto opp fra graven første 
påskedag. Han lever i dag, som en Gud 
– oppstanden og herliggjort.

Dette er den eneste sanne kirke, 
og han er dens hovedhjørnesten. 
Thomas S. Monson er hans profet for 
hele verden. Profetene og apostlene 
som dere vil høre på denne konfe-
ransen, taler for Herren. De er hans 
tjenere, med myndighet til å handle 
for ham. Han går foran sine tjenere i 
verden. Dette vet jeg. Og dette er mitt 
vitnesbyrd i hans navn, ja, Jesu Kristi 
hellige navn. Amen. ◼
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I det som kunne ha vært hans siste 
øyeblikk av desperasjon, klarte han 
å lirke skoene av seg. Endelig slapp 
de taket og falt raskt til bunnen av 
innsjøen. Nå som han var fri fra den 
tunge vekten som hadde trukket ham 
ned, skjøt han og datteren umiddelbart 
fart oppover. Han kunne nå svømme 
fremover, og beveget seg mot sikkerhet 
på den andre siden av innsjøen.

Til tider kan vi alle føle det som 
om vi drukner. Livet kan være tungt. 
Vi lever i “en støyende og travel ver-
den… Er vi ikke forsiktige, kan denne 
verdens ting fortrenge det åndelige.” 1

Hvordan kan vi følge denne farens 
eksempel, og riste av oss noe av ver-
dens vekt som vi bærer på, slik at vi 
kan holde våre barns hode og vårt eget 
bekymrede sinn over vann? Hvordan 

tynget ham ned. Mens han kjempet for 
å holde seg flytende, prøvde han å få 
av seg de tunge skoene. Men det var 
som om de sugde seg fast. Lissene var 
oppsvulmet av vann, og festet grepet 
enda strammere.

Av Mary R. Durham
Nylig avløst som annenrådgiver i Primærs øverste presidentskap

En ung far var bokstavelig talt i 
ferd med å synke. Han, hans to 
barn og hans svigerfar hadde gått 

tur rundt en innsjø. De var omgitt av 
majestetiske furukledde fjell, og him-
melen var blå, full av myke, hvite skyer 
som utstrålte skjønnhet og ro. Da barna 
ble varme og slitne, bestemte de to 
mennene seg for å ta barna på ryggen 
og svømme den korte avstanden over 
innsjøen.

Det virket enkelt – helt til faren 
begynte å føle seg trukket ned, alt 
ble så tungt. Vannet presset ham mot 
bunnen av innsjøen, og han begynte 
å få panikk. Hvordan skulle han holde 
seg flytende – og gjøre det med sin 
dyrebare lille datter på ryggen?

Stemmen hans forsvant i det fjerne 
da han ropte. Svigerfaren var for langt 
unna til å besvare en desperat bønn 
om hjelp. Han følte seg alene og 
hjelpeløs.

Kan dere forestille dere å føle dere 
så alene, uten noe å holde dere fast 
i og i en desperat kamp for å redde 
deres eget og deres barns liv? Dessverre 
opplever vi alle noe av denne følelsen 
når vi er i situasjoner hvor vi desperat 
trenger å finne hjelp for å overleve og 
for å redde dem vi er glad i.

Panikken festet grepet da han 
skjønte at de vannmettede skoene 

Et barns veiledende gave
Hvordan kan vi lære våre barn å riste av seg verdslige  
innflytelser og stole på Ånden?
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kan vi, som Paulus sa, “legge av alt som 
tynger”? 2 Hvordan kan vi forberede 
våre barn til dagen da de ikke lenger 
kan klamre seg til oss og vårt vitnes-
byrd – når det er de som svømmer?

Et svar kommer når vi anerkjenner 
denne guddommelige kilden til styrke. 

Det er en kilde som ofte blir undervur-
dert, men den kan brukes daglig til å 
lette våre byrder og veilede våre dyre-
bare barn. Denne kilden er Den hellige 
ånds veiledende gave.

Når de er åtte år gamle, kan 
barna oppleve dåpen. De lærer om 

og inngår en pakt med Gud. Deres 
nærmeste omgir dem mens de blir 
nedsenket og kommer opp av døpe-
fonten med stor glede. Så mottar de 
Den hellige ånds usigelige gave, en 
gave som kan veilede dem til enhver 
tid, så lenge de lever for denne 
velsignelsen.

Eldste David A. Bednar har sagt: 
“[Bekreftelsens] enkelhet kan få oss 
til å overse dens betydning. Disse fire 
ordene – ‘Motta Den hellige ånd’ – er 
ikke en passiv uttalelse, men innebærer 
en prestedømsformaning – en autorita-
tiv formaning om å handle og ikke bare 
bli påvirket.” 3

Barn har et naturlig ønske om å 
gjøre godt og å være gode. Vi kan føle 
deres uskyld, deres renhet. De er også 
svært følsomme for den milde, lave 
røsten.

I 3 Nephi 26 viste Frelseren oss 
barns åndelige evner:

“Han løste deres tunge, og de talte 
store og vidunderlige ting til sine fedre, 
ja, større enn han hadde åpenbart til 
folket…

De både så og hørte disse barna, ja, 
til og med spedbarn åpnet sin munn 
og uttalte vidunderlige ting.” 4

Hvordan kan vi som foreldre øke 
våre barns åndelige kapasitet? Hvordan 
lærer vi dem å riste av seg verdslige 
innflytelser og stole på Ånden når vi 
ikke er sammen med dem, og de er 
alene på livets dype vann?

Jeg skal gi dere noen forslag.
For det første kan vi gjøre våre 

barn oppmerksomme på når de 
hører og føler Ånden. La oss gå 
tilbake i tid til Det gamle testamente for 
å se hvordan Eli gjorde nettopp dette 
for Samuel.

Den unge Samuel hørte to ganger 
en stemme og løp til Eli og sa: “Ja, her 
er jeg.”

“Jeg ropte ikke,” svarte Eli.
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Men “Samuel kjente ennå ikke 
Herren, for Herrens ord var ennå ikke 
åpenbaret for ham.”

Tredje gang skjønte Eli at Herren 
hadde kalt på Samuel, og ba Samuel si: 
“Tal, din tjener hører.” 5

Samuel begynte å føle, oppfatte og 
lytte til Herrens røst. Men denne unge 
gutten begynne ikke å forstå før Eli 
hadde lagt til rette for det. Etter å ha 
blitt undervist, kunne Samuel bli bedre 
kjent med den milde, lave røsten.

For det annet kan vi forberede 
vårt hjem og våre barn til å føle 
den milde, lave røsten. “Mange 
lærere i fremmedspråk mener at barn 
lærer språk best i ‘intensivkurs’, der 
de er omgitt av andre som snakker 
språket og blir bedt om å snakke det 
selv. De lærer ikke bare å uttale ord, 
men å snakke flytende og til og med 
tenke på det nye språket. Den beste 
rammen for et ‘intensivkurs’ i ånde-
lighet er i hjemmet, hvor åndelige 
prinsipper kan danne grunnlag for 
dagliglivet.” 6

“Du skal innprente… dine barn. 
Du skal tale om [Guds ord] når du sitter 
i ditt hus, når du går på veien, når du 
legger deg, og når du står opp.” 7 Å 

fordype familien i Ånden vil holde våre 
barns hjerte åpent for hans innflytelse.

For det tredje kan vi hjelpe våre 
barn å forstå hvordan Ånden taler 
til dem. Joseph Smith sa: “Hvis han 
kommer til et lite barn, vil han tilpasse 
seg det språk og de evner et lite barn 
har.” 8 En mor oppdaget at siden barn 
lærer forskjellig – de kan lære visuelt, 
auditivt, taktilt eller kinestetisk – og 
etter hvert som hun iakttok barna, 
skjønte hun at Den hellige ånd under-
viser dem slik de lærer best.9

En annen mor fortalte om en gang 
hun hadde hjulpet sine barn å lære å 
oppfatte Ånden. “Noen ganger,” skrev 
hun, “er ikke [barn] klar over at en til-
bakevendende tanke, en følelse av trøst 
når de gråter, eller at de husker noe på 
akkurat rett tidspunkt, alt sammen er 
måter som Den hellige ånd kommu-
niserer [med dem] på.” Hun fortsetter: 
“Jeg lærer barna å fokusere på det de 
føler [og å følge det].” 10

Å føle og oppfatte Ånden vil styrke 
våre barns åndelige evner, og røsten 
de blir kjent med, vil bli stadig tydeli-
gere for dem. Det vil være som eldste 
Richard G. Scott sa: “Etter hvert som du 
får erfaring og lykkes med å bli veiledet 

av Ånden, kan du bli tryggere på de  
tilskyndelsene du føler, enn på det 
du ser eller hører.” 11

Vi trenger ikke frykte når vi ser 
våre barn gå ut i livets vann, for vi har 
hjulpet dem å kvitte seg med verdslig 
vekt. Vi har lært dem å leve for Åndens 
veiledende gave. Denne gaven vil 
fortsette å lette byrden de bærer og 
lede dem tilbake til deres himmelske 
hjem, hvis de lever for den og følger 
dens tilskyndelser. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼
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tekst eller noter, synge “Jeg er Guds 
kjære barn”.8 Denne avholdte salmen 
er en av dem som blir mest sunget i 
denne kirken. Det avgjørende spørsmå-
let er imidlertid om vi egentlig vet det. 
Vet vi det i vårt sinn og i vårt hjerte og i 
vår sjel? Er vårt himmelske opphav vår 
første og mest dyptgripende identitet?

Her på jorden identifiserer vi oss på 
mange forskjellige måter, blant annet 
ved vårt fødested, vår nasjonalitet og 
vårt språk. Noen identifiserer seg også 
ved sitt yrke eller sin hobby. Disse 
jordiske identitetene er ikke gale med 
mindre de erstatter eller kommer i 
veien for vår evige identitet – at vi er 
en sønn eller datter av Gud.

Da vårt yngste barn var seks år og 
gikk i første klasse på skolen, ga lære-
ren barna en skriftlig oppgave i timen. 
Det var oktober, halloween- måneden, 
en merkedag som feires i noen deler 
av verden. Selv om det ikke er min 
favoritthøytid, kan det vel være noen 
uskyldige og forløsende aspekter ved 
halloween.

den kan synes å være ordinær, når den 
i realiteten er noe av det mest usedvan-
lige vi kan få kunnskap om. En riktig 
forståelse av vår himmelske arv er nød-
vendig for opphøyelse. Det er grunn-
leggende for å forstå den strålende 
frelsesplanen og for å gi næring til tro 
på Faderens førstefødte, Jesus Kristus, 
og på hans barmhjertige forsoning.7 
Videre gir det oss kontinuerlig motiva-
sjon til å inngå og holde våre uunnvær-
lige evige pakter.

Med få unntak kan alle som deltar 
på dette møtet akkurat nå, uten skriftlig 

Av eldste Donald L. Hallstrom
i De syttis presidentskap

Vår mest grunnleggende læreset-
ning omfatter kunnskapen om 
at vi er barn av en levende Gud. 

Det er derfor et av hans helligste navn 
er Fader – vår himmelske Fader. Denne 
læren har blitt tydelig undervist av pro-
feter gjennom alle tidsaldre:

• Da han ble fristet av Satan, avviste 
Moses ham og sa: “Hvem er du? For 
se, jeg er en Guds sønn.” 1

• Til Israel erklærte salmisten: “Dere 
er alle Den Høyestes sønner.” 2

• Paulus underviste athenerne 
på Marshøyden og sa at de var 
“Guds ætt”.3

• Joseph Smith og Sidney Rigdon 
mottok et syn hvor de så Faderen 
og Sønnen, og en røst fra himmelen 
erklærte at verdens innbyggere “er 
født sønner og døtre av Gud ” 4

• I 1995 bekreftet de 15 levende 
apostlene og profetene: “Alle men-
nesker er skapt i Guds bilde. Hver 
især er en elsket ånd, sønn eller 
datter av himmelske foreldre.” 5

• President Thomas S. Monson har 
vitnet og sagt: “Vi er sønner og døtre 
av en levende Gud… Vi kan ikke 
oppriktig ha denne overbevisning 
uten å få en sterk, ny følelse av 
styrke og kraft.” 6

Denne læren er så grunnleggende, 
så ofte nevnt og så instinktivt enkel at 

Jeg er Guds kjære barn
En riktig forståelse av vår himmelske arv er nødvendig for opphøyelse.
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Læreren delte ut et ark til de unge 
elevene. Øverst var det en tegning av 
en mytisk heks (jeg sa jo at det ikke 
er min favoritthøytid) som sto over en 
kokende gryte. Spørsmålet som ble 
stilt, for å vekke barnas fantasi og for 
å prøve deres enkle skriveferdigheter, 
var: “Du har nettopp drukket en kopp 
av heksebrygget. Hva skjer med deg?” 
Vær oppmerksom på at jeg ikke fortel-
ler denne historien som en anbefaling 
til lærere.

“Du har nettopp drukket en kopp 
av heksebrygget. Hva skjer med deg?” 
Med sin beste nybegynnerstil skrev 
vår lille: “Jeg vil dø og komme til i 
himmelen. Jeg vil like meg der. Jeg vil 
stortrives, for det er det beste stedet å 
være fordi du er sammen med din him-
melske Fader.” Dette svaret overrasket 
sannsynligvis læreren. Men da datteren 
vår kom hjem med den fullførte oppga-
ven, la vi merke til at hun hadde fått en 
stjerne, den høyeste karakteren.

I det virkelige liv opplever vi virke-
lige, ikke innbilte, vanskeligheter. Det 
er smerte – fysisk, følelsesmessig og 
åndelig. Det er hjertesorg når omsten-
dighetene er svært annerledes enn vi 
hadde forventet. Det er urettferdighet 
når vi ikke synes at vi fortjener vår 
livssituasjon. Det er skuffelser når noen 
vi stolte på, har sviktet oss. Det er 
helsemessige og økonomiske tilbake-
slag som kan være forvirrende. Noen 
ganger kan vi bli usikre når et spørsmål 
om Kirkens lære eller historie ligger 
utenfor vår nåværende forståelse.

Hva er vår umiddelbare reaksjon 
når vanskelige ting skjer i livet? Er det 
forvirring eller tvil, eller trekker vi oss 
tilbake åndelig sett? Er det et slag mot 
vår tro? Klandrer vi Gud eller andre 
for våre omstendigheter? Eller er vår 
første reaksjon å huske hvem vi er – 
at vi er barn av en kjærlig Gud? Føler 
vi samtidig en absolutt tillit til at han 

tillater litt jordisk lidelse fordi han vet 
at den vil velsigne oss, som smelte-
rens ild, for at vi kan bli som ham 
og oppnå vår evige arv? 9

Jeg var nylig på et møte sammen 
med eldste Jeffrey R. Holland. Da han 
underviste prinsippet om at jordelivet 
kan være opprivende, men at våre 
strabaser har en evig hensikt – selv om 
vi ikke forstår den der og da – sa eldste 
Holland: “Dere kan få det dere ønsker, 
eller dere kan få noe bedre.”

For fem måneder siden dro min 
hustru Diane og jeg til Afrika sammen 
med eldste og søster David A. Bednar. 
Det sjette og siste landet vi besøkte, 
var Liberia. Liberia er et flott land med 

gode mennesker og en rik historie, 
men forholdene har ikke vært lette der. 
Tiår med politisk ustabilitet og bor-
gerkriger har forverret fattigdommens 
plage. I tillegg til dette tok den fryk-
tede sykdommen ebola livet av nesten 
5000 mennesker der i løpet av det siste 
utbruddet. Vi var den første gruppen av 
Kirkens ledere som ikke var fra områ-
det, som besøkte hovedstaden Mon-
rovia siden Verdens helseorganisasjon 
erklærte det trygt etter ebola- krisen.

På en svært varm og fuktig søndag 
morgen reiste vi til et leid møtelokale 
i sentrum av byen. Alle tilgjengelige 
stoler var satt opp, til sammen 3500 
sitteplasser. Den endelige opptellingen 
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av deltagere viste 4100. Nesten alle som 
kom, måtte reise til fots eller med en 
eller annen form for ubekvem kollek-
tivtransport. Det var ikke lett for de 
hellige å samles. Men de kom. De fleste 
ankom flere timer før den fastsatte 
møtetiden. Da vi kom inn i salen, var 
den åndelige atmosfæren ladet! De 
hellige var forberedt til å bli undervist.

Når en taler siterte et skriftsted, 
gjentok medlemmene verset høyt. 
Det spilte ingen rolle om skriftstedet 
var kort eller langt. Hele forsamlingen 
svarte i kor. Vi anbefaler ikke nød-
vendigvis dette, men det var absolutt 
imponerende at de kunne klare det. 
Og koret, det var mektig. Med en entu-
siastisk kordirigent og en 14 år gammel 
ung mann ved keyboardet, sang med-
lemmene med energi og styrke.

Så talte eldste Bednar. Dette var 
naturligvis samlingens forventede høy-
depunkt – å høre en apostel undervise 

og vitne. Utvilsomt med åndelig 
veiledning, stoppet eldste Bednar midt 
i talen og sa: “Kan dere ‘Så sikker en 
grunnvoll’?”

Det virket som om 4100 stemmer 
brølte som svar: “JA!”

Så spurte han: “Kan dere syvende 
vers?”

Igjen svarte hele gruppen: “JA!”
Arrangementet av den mektige 

salmen “Så sikker en grunnvoll” som 
Mormon Tabernacle Choir har sun-
get de siste 10 årene, har innbefattet 
syvende vers, som ikke ble sunget så 
ofte tidligere. Eldste Bednar sa: “La oss 
synge vers 1, 2, 3 og 7.”

Uten å nøle spratt kordirigenten 
opp, og akkompagnatøren med Det 
aronske prestedømme begynte umid-
delbart å spille de innledende akkor-
dene energisk. Med en overbevisning 
jeg aldri før har følt i en forsamlings-
salme, sang vi vers 1, 2 og 3. Så steg 

volumet og den åndelig kraften til nye 
høyder da 4100 stemmer sang syvende 
vers og erklærte:

Den sjel som til Jesus sin lit kun har satt,
jeg vil ei forlate i mørkeste natt.
Om ondskapens krefter imot den vil stå,
på grunn av min nåde, på grunn av 

min nåde,
på grunn av min nåde den frelse  

skal få! 10

I en av de mest bemerkelsesver-
dige åndelige begivenhetene i mitt liv, 
fikk jeg en dyptpløyende lærdom den 
dagen. Vi lever i en verden som kan få 
oss til å glemme hvem vi egentlig er. Jo 
flere distraksjoner som omgir oss, desto 
lettere er det å ta lett på, så ignorere og 
deretter glemme vårt bånd til Gud. De 
hellige i Liberia har lite materielt sett, 
og likevel synes de å ha alt åndelig sett. 
Det vi opplevde den dagen i Monrovia, 
var en gruppe sønner og døtre av Gud 
som visste det!

I dagens samfunn, uansett hvor vi 
bor og uansett hva våre omstendigheter 
er, er det viktig at vår fremste identitet 
er som et barn av Gud. Å vite dette vil 
gjøre det mulig for vår tro å blomstre, 
motivere oss til kontinuerlig omvendelse 
og gi oss styrke til å være “standhaftige 
og urokkelige” gjennom hele vår jor-
diske reise.11 I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Moses 1:13, uthevelse tilføyd.
 2. Salmene 82:6; uthevelse tilføyd.
 3. Apostlenes gjerninger 17:29; uthevelse 

tilføyd.
 4. Lære og pakter 76:24; uthevelse tilføyd.
 5. “Familien: En erklæring til verden,”  

Liahona, nov. 2010, 129; uthevelse tilføyd.
 6. Thomas S. Monson, “Kanarifugler med 

grått på vingene,” Liahona, juni 2010, 4; 
uthevelse tilføyd.

 7. Se Kolosserne 1:13–15.
 8. “Jeg er Guds kjære barn,” Salmer, nr. 187.
 9. Se Malaki 3:2.
 10. “Så sikker en grunnvoll,” Salmer, nr. 42.
 11. Mosiah 5:15.
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over vår himmelske Faders kjærlighet 
til sine barn. Jeg står helt forundret over 
de himmelske besøk og de storslåtte 
syner om evigheten som Gud skjenket 
Joseph Smith. Og ikke minst blir mitt 
hjerte fylt med overveldende takknem-
lighet for gjengivelsen av prestedøm-
mets myndighet og nøkler. Uten denne 
gjengivelsen ville vi være utestengt 
fra transportmiddelet vi trenger på vår 
reise hjem til kjærlige himmelske forel-
dre. Utførelse av hver eneste frelsende 
ordinans som utgjør vår paktsvei til-
bake til vår himmelske Faders nærhet, 
krever hensiktsmessig styring ved hjelp 
av prestedømsnøkler.

I mai 1829 viste døperen Johan-
nes seg for Joseph Smith og Oliver 
Cowdery, overdro Det aronske pres-
tedømme til dem, og ga dem nøklene 
som hører til dette prestedømmet. Kort 
tid senere overdro Peter, Jakob og 
Johannes Det melkisedekske preste-
dømmes nøkler.1

Nesten syv år senere, på en søndag 
i Kirtland tempel, bare en uke etter dets 

miraklet av ingeniørkunst ikke stort 
mer enn plast og metall. Selv om bilen 
hadde stort potensial, kunne den 
ikke utføre sin tiltenkte funksjon uten 
nøkler.

Jo mer jeg tenker på denne erfarin-
gen, desto mer dyptgripende blir denne 
analogien for meg. Jeg undrer meg 

Av eldste Gary E. Stevenson
i De tolv apostlers quorum

Idet ettermiddagssolen gled bak den 
vidstrakte skibakken, bet den iskalde 
fjelluften godt tak i kinnet og nesen 

på oss, og fungerte nesten som en 
streng plassanviser som viste oss til 
bilene på skianleggets parkeringsplass. 
Der, i den komfortable bilen, ville var-
meapparatet snart tine opp kalde fingre 
og tær. Lyden av den frosne snøen som 
knaste for hvert skritt vi tok, bekreftet 
at det var ekstremt kaldt.

Familien vår hadde hatt en morsom 
dag i skibakken, som nå var i ferd 
med å stenge. Da jeg kom til bilen, 
stakk jeg hånden i jakkelommen for å 
finne nøklene – og så enda en lomme, 
og enda en. “Hvor er nøklene?” Alle 
ventet ivrig på nøklene! Bilbatteriet 
var ladet, og alle systemer – herunder 
varmeapparatet – var klare, men uten 
nøklene ville låste dører nekte oss 
adgang. Uten nøklene ville ikke moto-
ren gi bilen kraft.

Akkurat da fokuserte vi først og 
fremst på hvordan vi skulle komme 
oss inn i bilen og få varmen, men jeg 
kunne ikke annet enn å tenke – selv 
da – at det kanskje fantes en lærdom i 
dette. Uten nøkler var dette fantastiske 

Hvor er prestedømmets 
nøkler og myndighet?
Prestedømmets myndighet og nøkler starter motoren, åpner  
himmelens porter, gir himmelsk kraft og dekker paktens vei tilbake  
til vår himmelske Fader.
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innvielse, viser “Herren Jehova seg i 
all sin herlighet” for Joseph og Oliver, 
en begivenhet som ble etterfulgt av 
Moses, Elias og Elijah, som overdro 
“sine nøkler og evangelieutdelinger”.2 
Den gjengitte prestedømsmyndighet og 
disse nøklene hadde vært tapt i århun-
drer. På samme måte som familien 
vår var utelåst fra bilen på grunn av 
mistede bilnøkler, hadde også alle vår 
himmelske Faders barn vært utelåst fra 
de frelsende ordinansene i Jesu Kristi 
evangelium – helt til en guddommelig 
gjengivelse ble utført av disse himmel-
ske sendebud. Vi behøver aldri igjen 
spørre: “Hvor er nøklene?”

På en vakker høstdag i fjor besøkte 
jeg den fredelige skogen i det nor-
døstlige Pennsylvania som er kjent i 
Skriftene som Harmony, der døperen 
Johannes viste seg for Joseph Smith og 
Oliver Cowdery og gjenga Det aronske 

prestedømme. Jeg sto også på bredden 
av elven Susquehanna, hvor Joseph 
og Oliver, begavet med myndighet og 
nøkler, ble døpt. I nærheten av denne 
samme elven viste Peter, Jakob og 
Johannes seg og gjenga Det melkise-
dekske prestedømme og dets tilhø-
rende nøkler.3

Disse stedene, samt en rekonstruk-
sjon av Joseph og Emmas første hjem, 
der det meste av Mormons bok ble 
oversatt, det nærliggende hjemmet til 
Emmas foreldre og et besøkssenter, 
innlemmet i et nytt møtehus, utgjør 
det nye Stedet hvor prestedømmet ble 
gjengitt, som ble innviet av president 
Russell M. Nelson i september i fjor. 
Der følte jeg kraften og realiteten av 
de himmelske begivenhetene som fant 
sted på denne hellige grunnen. Denne 
opplevelsen fikk meg til å tenke, 
studere og be om prestedømmets 

myndighet og prestedømmets nøkler, 
og dette ga meg et ønske om å dele 
med Kirkens unge menn og kvinner 
hvordan prestedømmets myndighet 
og gjengitte nøkler kan velsigne dem.

For det første kan det være nyttig å 
forstå disse begrepene. Prestedømmet 
eller prestedømsmyndighet har blitt 
definert som “Guds kraft og myndig-
het” 4 og “den største kraft på jorden”.5 
Prestedømsnøkler er også definert for 
vår forståelse: “Prestedømsnøkler er 
den myndighet Gud har gitt preste-
dømsledere til å lede, kontrollere og 
styre bruken av hans prestedømme 
på jorden.” 6 Prestedømsnøkler styrer 
utøvelsen av prestedømsmyndighet. 
Ordinanser som oppretter en opp-
tegnelse i Kirken, krever nøkler og 
kan ikke utføres uten tillatelse. Eldste 
Dallin H. Oaks har sagt at “til syvende 
og sist innehas alle prestedømmets 
nøkler av vår Herre Jesus Kristus, hvis 
prestedømme det er. Han er den som 
bestemmer hvilke nøkler som skal 
delegeres til dødelige, og hvordan disse 
nøklene skal brukes.” 7

For dere unge menn og unge 
kvinner har jeg betraktet tre måter dere 
kan “finne nøklene” på, eller bruke 
prestedømmets nøkler og myndighet 
til velsignelse for dere selv og andre.

Den første er å forberede seg til 
misjonærtjeneste

Mine unge brødre og søstre, dere 
er kanskje ikke klar over det, men 
nøklene til Israels innsamling som ble 
gjengitt av Moses, muliggjør misjonær-
arbeid i vår evangelieutdeling. Tenk 
på heltidsmisjonærstyrken på cirka 
75 000, som arbeider ute på marken 
under ledelse av disse nøklene. Med 
dette i tankene, må dere huske at det 
aldri er for tidlig for dere å forberede 
dere til misjonærtjeneste. I Til styrke 
for ungdom leser vi: “Unge menn i Det 
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aronske prestedømme … arbeid flittig 
for å forberede dere til å representere 
Herren som misjonær.” 8 Unge kvinner 
kan også forberede seg, men dere er 
ikke “under samme forpliktelse til å 
tjene”.9 Alle deres forberedelser, enten 
dere virker som heltidsmisjonær eller 
ikke, vil imidlertid gi dere livslange 
fordeler som medlemsmisjonærer.

Den andre måten å “finne nøklene”  
på er å gå i templet

Beseglingsnøklene som den gam-
meltestamentlige profeten Elijah gjenga, 
gjør det mulig å utføre ordinanser i hel-
lige templer. Ordinansene som utføres 
i disse templene, gjør enkeltpersoner 
og familier i stand til å vende tilbake til 
våre himmelske foreldre.

Vi oppfordrer dere unge menn 
og unge kvinner til å forske og finne 
navnene på deres forfedre og utføre 
stedfortredende dåp for dem i templet. 
Vi merker oss at dette allerede skjer 
i betydelig og enestående grad over 
hele verden! Dåpsrommene i mange 
templer er fylt med unge menn og 
unge kvinner fra tidlig morgen til sent 
på kveld. Nøkler anvendes som gjør 
det mulig for familier å bli forenet 
når hellige ordinanser utføres i disse 
templene.

Ser dere sammenhengen mellom 
prestedømsnøkler og velsignelser? 
Når dere deltar i dette arbeidet, tror 
jeg dere vil se at Herren er i detaljene. 
En opplevelse demonstrerer dette. Jeg 
hørte nylig om en mor som jevnlig 
fulgte sine barn til templet for å utføre 
stedfortredende dåp. Akkurat denne 
dagen, da denne familien var ferdig og 
skulle dra fra templet, kom en mann til 
dåpsrommet med en stor bunke med 
egne slektsnavn. Da han skjønte at det 
ikke var noen igjen i dåpsrommet til å 
hjelpe med disse slektsnavnene, snak-
ket en tempelarbeider med familien og 

spurte barna om de ville vurdere å gå 
inn og skifte igjen for å hjelpe til med 
disse dåpshandlingene. Det ville de 
gjerne, og gikk inn igjen. Mens barna 
ble døpt, lyttet moren og begynte å 
gjenkjenne navnene, og til alles store 
overraskelse gikk det opp for henne 
at mannens bunke med slektsnavn 
var avdøde forfedre av hennes familie 
også. En god og mild barmhjertighet 
for dem.

For to uker siden ble Provo sentrum 
tempel innviet som Kirkens 150. tempel 
i drift. Vi merker oss at da president 
Thomas S. Monson ble oppholdt som 
apostel i 1963, var det 12 templer i drift 

i Kirken. Templene kommer stadig 
nærmere dere. Men de av dere som bor 
der avstanden eller omstendighetene 
ikke tillater regelmessige tempelbesøk, 
skulle alltid holde dere verdige til å dra. 
Dere kan gjøre et viktig arbeid uten-
for templene når dere forsker frem og 
sender inn slektsnavn.

Så til slutt, nummer tre: Gå frem i tro
Den gammeltestamentlige profe-

ten Abraham fikk en stor velsignelse 
fra Herren i sin evangelieutdeling, 
som noen ganger omtales som 
Abrahams pakt. Flere tusen år senere 
ble velsignelsene ved Abrahams 
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evangelieutdeling gjengitt. Dette 
skjedde da profeten Elias viste seg 
for Joseph Smith og Oliver Cowdery 
i Kirtland tempel.

På grunn av denne gjengivelsen 
har hver av dere tilgang til de store 
velsignelsene som ble lovet Abraham. 
Disse velsignelsene kan bli deres 
hvis dere er trofaste og lever verdig. I 
heftet Til styrke for ungdom er dere gitt 
noen svært praktiske instruksjoner om 
hvordan dere kan “gå frem i tro”. Jeg 
oppsummerer noen av disse rådene: 
“Knel hver morgen og kveld i bønn til 
din Fader i himmelen for å få hjelp til 
å bli det Herren ønsker du skal bli… 
Studer Skriftene hver dag, og anvend 
det du leser i ditt liv… Gjør hver dag 
ditt beste for å være lydig… Følg pro-
fetenes læresetninger … i alle situasjo-
ner… Vær ydmyk og villig til å lytte til 
Den hellige ånd.”

Disse rådene etterfølges av et løfte 
som kommer gjennom Abrahams vel-
signelser: “Når du gjør det, vil Herren 
gjøre langt mer ut av ditt liv enn du 
selv kan. Han vil gi deg større mulig-
heter, utvide din horisont og gi deg 

styrke. Han vil gi deg den hjelpen du 
trenger til å møte prøvelser og utfor-
dringer. Du vil få et sterkere vitnesbyrd 
og finne sann glede når du lærer å 
kjenne din Fader i himmelen og hans 
Sønn, Jesus Kristus, og føler deres kjær-
lighet til deg.” 10

For å oppsummere: Forbered dere 
til misjonærtjeneste, gå i templet, og 
gå med tro.

Avslutning
La oss nå avslutte der vi begynte, 

strandet på den iskalde parkerings-
plassen, og spørre: “Hvor er nøk-
lene?” Senere den kvelden fant jeg 
forresten på mirakuløst vis nøklene, 
som hadde falt ut av lommen oppe i 
fjellet. Herren har vist oss at han ikke 
vil la oss stå i den bitre kulden uten 
nøkler eller myndighet til å lede oss 
trygt hjem til ham.

Hvis dere er som meg, hender det 
ofte at dere spør: “Hvor er nøklene” til 
bilen, kontoret, huset eller leiligheten? 
Når dette skjer med meg, kan jeg ikke 
annet enn å smile innvendig, for mens 
jeg leter etter nøklene, tenker jeg ofte 

på gjengitte prestedømsnøkler og på 
president Thomas S. Monson, som vi 
oppholder “som profet, seer og åpen-
barer” 11, og som den eneste person på 
jorden som innehar og har myndighet 
til å utøve alle prestedømmets nøkler. 
Ja, nøklene er trygt forvart hos profeter, 
seere og åpenbarere. De blir overdratt, 
delegert og tildelt andre, i henhold til 
Herrens vilje, under ledelse av Kirkens 
president.

Jeg vitner om at prestedømsmyn-
dighet og prestedømsnøkler starter 
motoren, åpner himmelens porter, gir 
himmelsk kraft og dekker paktens vei 
tilbake til vår kjærlige himmelske Fader.

Jeg ber om at dere, den oppvok-
sende generasjon av unge menn og 
unge kvinner, vil “streve fremover med 
standhaftighet i Kristus”,12 at dere må 
forstå at det er deres hellige privilegium 
å handle under ledelse av dem som 
har de prestedømsnøkler som vil åpne 
for himmelens velsignelser, gaver og 
krefter for dere.

Jeg vitner om Gud Faderen, om vår 
Frelser og Forløser Jesus Kristus, om 
Den hellige ånd og om evangeliets 
gjengivelse i disse siste dager, i Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se Joseph Smith – Historie 1:68–72.
 2. Lære og pakter 110, kapitteloverskriften.
 3. Se Lære og pakter 128:20.
 4. Håndbok 2: Kirkens administrasjon 

(2010), side 8.
 5. Boyd K. Packer, “Prestedømmets kraft i 

hjemmet” (verdensomspennende opplæring 
for ledere, feb. 2012), lds.org/broadcasts; se 
også James E. Faust, “Prestedømmets kraft,” 
Lys over Norge, juli 1997, 41–43.

 6. Håndbok 2, 2.1.1.
 7. Dallin H. Oaks, “Prestedømmets nøkler 

og myndighet,” Liahona, mai 2014, 50.
 8. Til styrke for ungdom (hefte, 2011), 43.
 9. Thomas S. Monson, “Velkommen til  

konferansen,” Liahona, nov. 2012, 5.
 10. Til styrke for ungdom, 42–43.
 11. Se skjemaet Oppholdte funksjonærer, 

som leses på årlige menighets-  og  
stavskonferanser.

 12. 2 Nephi 31:20.
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gjentok denne prosessen ofte. Dere 
kan forestille dere min overraskelse da 
jeg fjernet bandasjen en dag, og flisen 
hadde kommet ut av fingeren.

Salven hadde myknet huden og 
skapt en utvei for nettopp det som 
hadde forårsaket smerte i så mange år. 
Da flisen var fjernet, ble fingeren raskt 
bra igjen, og i dag finnes det ingen tegn 
til skade.

På lignende vis holder et uforsonlig 
hjerte på så mye unødvendig smerte. 
Når vi anvender den helbredende 
salven av Frelserens forsoning, vil han 
mykne vårt hjerte og hjelpe oss å foran-
dre oss. Han kan helbrede den sårede 
sjel (se Jakobs bok 2:8).

Jeg er overbevist om at de fleste av 
oss ønsker å tilgi, men synes det er 
svært vanskelig. Når vi har opplevd 
noe urettferdig, er vi kanskje snare 
til å si: “Det var han eller hun som 
gjorde galt, og fortjener straff. Hvor 
er rettferdigheten?” Vi tror feilaktig at 
hvis vi tilgir, vil rettferdigheten på en 
eller annen måte ikke vinne frem, og 
straffen vil bli unngått.

trodde jeg hadde klart det, men det 
hadde jeg tydeligvis ikke. Ettersom 
tiden gikk, vokste huden over flisen 
og skapte en hevelse på fingeren. 
Den var irriterende og noen ganger 
smertefull.

Mange år senere bestemte jeg 
meg endelig for å ta affære. Alt jeg 
gjorde var å smøre salve på hevelsen 
og dekke den med en bandasje. Jeg 

Av eldste Kevin R. Duncan
i De sytti

Alt som er av Gud, inneholder 
kjærlighet, lys og sannhet. Men 
som mennesker lever vi i en 

fallen verden som noen ganger er full 
av mørke og forvirring. Det kommer 
ikke som noen overraskelse at det 
gjøres feil, urettferdighet forekommer 
og synder begås. Som følge av dette 
finnes det ikke en sjel som ikke, på 
et eller annet tidspunkt, vil bli offer 
for en annens uforsiktige handlinger, 
sårende oppførsel eller til og med 
syndige adferd. Det er én ting vi alle 
har til felles.

Heldigvis har Gud i sin kjærlighet og 
barmhjertighet for sine barn, gjort det 
mulig for oss å navigere gjennom disse 
noen ganger turbulente livserfaringene. 
Han har sørget for en utvei for alle som 
blir offer for andres ugjerninger. Han 
har lært oss at vi kan tilgi! Selv om vi 
kan være et offer én gang, behøver 
vi ikke å bli et offer to ganger ved å 
bære byrden av hat, bitterhet, smerte, 
motvilje eller hevn. Vi kan tilgi, og vi 
kan bli fri!

Mens jeg reparerte et gjerde for 
mange år siden, fikk jeg en liten 
treflis i fingeren. Jeg gjorde et halv-
hjertet forsøk på å fjerne flisen, og 

Tilgivelsens 
helbredende salve
Tilgivelse er et strålende, helbredende prinsipp. Vi trenger  
ikke å være et offer to ganger. Vi kan tilgi.
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Slik er det bare ikke. Gud vil utmåle 
en straff som er rettferdig, for barmhjer-
tigheten kan ikke berøve rettferdighe-
ten (se Alma 42:25). Kjærlig forsikrer 
Gud dere og meg: “Overlat dommen 
til meg alene, for den hører meg til 
og jeg vil gjengjelde. [Men la] fred 
være med dere” (L&p 82:23). Profeten 
Jakob i Mormons bok lovet også at 
Gud “vil trøste dere i deres plager, og 
han vil tale deres sak og sende ned en 
rettferdig dom over dem som søker å 
ødelegge dere” ( Jakobs bok 3:1).

Som ofre kan vi, hvis vi er tro-
faste, finne stor trøst i å vite at Gud 
vil kompensere oss for enhver urett 
vi opplever. Eldste Joseph B. Wirthlin 

sa: “Herren kompenserer de tro-
faste for ethvert tap… Hver eneste 
tåre i dag vil til slutt bli kompensert 
hundrefold med tårer av glede og 
takknemlighet.” 1

Når vi ønsker å tilgi andre, la oss 
også prøve å huske at vi alle vokser 
åndelig, men alle er på forskjellig nivå. 
Det er lett å se endringer og vekst i den 
fysiske kroppen, men det er vanskelig 
å se veksten i vår ånd.

En nøkkel til å tilgi andre er å prøve 
å se dem slik Gud ser dem. Noen 
ganger vil Gud trekke teppet til side og 
velsigne oss med gaven å se inn i hjer-
tet, sjelen og ånden til en annen person 
som har krenket oss. Denne innsikten 

kan til og med føre til en overveldende 
kjærlighet til vedkommende.

Skriftene lærer oss at Guds kjærlig-
het til sine barn er fullkommen. Han 
kjenner deres potensial til det gode, 
uavhengig av deres fortid. Etter sigende 
kunne det ikke vært en mer aggressiv 
eller brutal fiende av Jesu Kristi disipler 
enn Saulus fra Tarsus. Men etter at Gud 
viste Saulus lys og sannhet, har det aldri 
vært en mer hengiven, entusiastisk eller 
fryktløs disippel av Frelseren. Saulus 
ble apostelen Paulus. Hans liv er et strå-
lende eksempel på at Gud ser folk ikke 
bare slik de nå er, men også slik de kan 
bli. Vi har alle Saulus- lignende personer 
med Paulus- lignende potensial i vårt 
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eget liv. Kan dere forestille dere hvor-
dan våre familier, våre lokalsamfunn og 
verden for øvrig kunne ha forandret seg 
hvis vi alle prøvde å se hverandre slik 
Gud ser oss?

Altfor ofte betrakter vi overtrederen 
slik vi ville se på et isfjell – vi ser bare 
toppen og ikke under overflaten. Vi vet 
ikke alt som foregår i et menneskes liv. 
Vi kjenner ikke dets fortid, vi kjenner 
ikke dets kamper, og vi vet ikke hvilke 
smerter det bærer på. Brødre og søstre, 
forstå meg rett. Å tilgi er ikke å gå god 
for. Vi bortforklarer ikke dårlig oppførsel 
eller lar andre mishandle oss på grunn 
av deres kamper, smerter eller svakheter. 
Men vi kan få større forståelse og fred 
når vi ser med et bredere perspektiv.

De som er mindre åndelig modne, 
kan utvilsomt begå alvorlige feil – men 
ingen av oss skulle la oss definere kun 
ved det verste vi noensinne har gjort. 
Gud er den fullkomne dommer. Han 
ser under overflaten. Han vet alt og 
ser alt (se 2 Nephi 2:24). Han har sagt: 
“Jeg, Herren, tilgir den jeg vil tilgi, men 
av dere fordres det at dere tilgir alle 
mennesker” (L&p 64:10).

Da Kristus selv ble urettmessig 
anklaget, for deretter å bli brutalt 
mishandlet, slått og overlatt til å lide 
på korset, sa han i samme øyeblikk: 
“Far, forlat dem, for de vet ikke hva 
de gjør” (Lukas 23:34).

I vår kortsiktighet kan vi noen 
ganger oppdage at det er lett å bli bitter 
på andre som ikke handler eller tenker 
slik vi gjør. Vi kan danne intolerante 
holdninger basert på slike ting som å 
heie på forskjellige sportslag eller ha 
forskjellige politiske synspunkter eller 
religiøse trosoppfatninger.

President Russell M. Nelson ga kloke 
råd da han sa: “Anledninger til å lytte 
til noen med en annen religiøs eller 
politisk overbevisning kan fremme 
toleranse og læring.” 2

Mormons bok forteller om en tid 
da “kirkens folk begynte å bli stolte og 
store i egne øyne, og … begynte å bli 
hånlige mot hverandre, og … begynte 
å forfølge dem som ikke trodde slik de 
selv ønsket og behaget” (Alma 4:8). La 
oss alle huske at Gud ikke ser på far-
gen på trøyen eller det politiske partiet. 
Slik Ammon erklærte: “[Gud] ser ned 
på alle menneskenes barn og kjenner 
alle hjertets tanker og hensikter” (Alma 
18:32). Brødre og søstre, hvis vi vinner 
i livets konkurranser, la oss vinne med 
velvilje. Hvis vi taper, la oss tape med 
velvilje. For hvis vi lever med velvilje 
overfor hverandre, vil velvilje være vår 
belønning på den siste dag.

Akkurat slik vi alle er offer for andres 
ugjerninger på ett eller annet tidspunkt, 
er vi også noen ganger den skyldige. 
Alle kommer til kort og har behov for 
velvilje, barmhjertighet og tilgivelse. 
Vi må huske at tilgivelse for våre egne 
synder og overtredelser er betinget av 
at vi tilgir andre. Frelseren sa:

“For dersom dere tilgir menneskene 
deres overtredelser, da skal også deres 
himmelske Far tilgi dere.

Men om dere ikke tilgir menneskene 
deres overtredelser, da skal heller ikke 
deres Far tilgi det dere har forbrutt” 
(Matteus 6:14–15).

Av alt det Frelseren kunne ha sagt i 
Herrens bønn, som er bemerkelsesver-
dig kort, er det interessant at han valgte 
å ta med “og forlat oss vår skyld som 
vi og forlater våre skyldnere” (Matteus 
6:12; 3 Nephi 13:11).

Tilgivelse er selve grunnen til at Gud 
sendte sin Sønn, så la oss glede oss 
over hans offer for å helbrede oss alle. 
Frelserens forsoning er ikke bare for 
dem som trenger å omvende seg. Den 
er også for dem som trenger å tilgi. 
Hvis dere har problemer med å tilgi en 
annen, eller til og med dere selv, kan 
dere be Gud om hjelp. Tilgivelse er 
et strålende, helbredende prinsipp. Vi 
trenger ikke å være et offer to ganger. 
Vi kan tilgi.

Jeg vitner om Guds varige kjærlighet 
til og tålmodighet med alle sine barn, 
og hans ønske om at vi skal elske hver-
andre slik han elsker oss (se Johannes 
15:9, 12). Når vi gjør det, vil vi bryte 
gjennom denne verdens mørke og inn 
i herligheten og storheten i hans rike 
i himmelen. Vi vil bli fri. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Joseph B. Wirthlin, “Ta det som det kom-

mer, og nyt det,” Liahona, nov. 2008, 28.
 2. Russell M. Nelson, “Lytt for å lære,” Lys over 

Norge, juli 1991, 22.
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I likhet med alle Kirkens salmer, 
fremsetter “Vær du ydmyk” rene og 
enkle sannheter. Den lærer oss at 
hvis vi ydmyker oss, blir våre bønner 
besvart, vi nyter fred i sinnet, vi virker 
mer effektivt i våre kall, og hvis vi 
fortsetter å være trofaste, vil vi til 
slutt vende tilbake til vår himmelske 
Faders nærhet.

Frelseren lærte sine tilhengere at 
de må ydmyke seg som et lite barn 
for å komme inn i himmelriket.6 Når 
vi oppdrar våre egne barn, må vi 
hjelpe dem å være ydmyke etter hvert 
som de modnes og blir voksne. Vi 
gjør ikke dette ved å bryte dem ned 
med uvennlighet eller ved å være for 
strenge i vår disiplinering. Samtidig 
som vi gir næring til deres selvtillit og 
selvfølelse, må vi lære dem egenska-
pene uselviskhet, vennlighet, lydighet, 
mangel på stolthet, høflighet og å ikke 
være for kravstore. Vi må lære dem å 
glede seg når søsken og venner lykkes. 
President Howard W. Hunter sa at “vi 
skulle være oppriktig opptatt av andres 
fremgang”.7 Hvis ikke kan våre barn bli 
altfor opptatt av å fremme seg selv og 
overgå andre, og bli sjalu og bitre når 
deres jevnaldrende gjør det bra. Jeg er 
takknemlig for en mor som, når hun 
så at jeg ble for selvopptatt, kunne si: 
“Gutten min, nå kunne du trenge litt 
ydmykhet.”

Men ydmykhet er ikke noe som 
bare bør undervises barn. Vi må alle 
prøve å bli mer ydmyke. Ydmykhet 
er helt avgjørende for å motta evan-
geliets velsignelser. Ydmykhet hjelper 
oss å ha et sønderknust hjerte når vi 
synder eller gjør feil, og gjør det mulig 
for oss å omvende oss. Ydmykhet hjel-
per oss å bli bedre foreldre, sønner og 
døtre, ektemenn og hustruer, naboer 
og venner.

På den annen side kan unødvendig 
stolthet oppløse familieforhold, knekke 

heftet. Mange av dem var salmer fra 
protestantiske trosretninger. Minst 26 av 
dem ble skrevet av William W. Phelps, 
som senere utarbeidet og assisterte ved 
trykkingen av salmeboken. Bare teks-
tene ble skrevet. Ingen noter ledsaget 
tekstene. Denne beskjedne lille salme-
boken viste seg å bli til stor velsignelse 
for tidlige medlemmer av Kirken.

Den nyeste utgaven av vår engelske 
salmebok ble utgitt i 1985. Mange av 
utvalgene Emma gjorde så mange år 
tidligere, er fortsatt med i vår salmebok, 
for eksempel “Han lever, min Forløser 
stor” og “Så sikker en grunnvoll”.4

En sang som var ny i 1985- 
 salmeboken, er “Vær du ydmyk”.5 
Denne fredfylte salmen ble skrevet 
av Grietje Terburg Rowley, som gikk 
bort i fjor. Hun sluttet seg til Kirken 
på Hawaii i 1950, der hun underviste 
i skolen. Søster Rowley var medlem 
av Kirkens musikk- komité, og bidro til 
å tilpasse salmene til flere språk. Hun 
baserte sin tekst til “Vær du ydmyk” på 
to skriftsteder: Lære og pakter 112:10 
og Ether 12:27. Verset i Ether lyder: 
“Og hvis menneskene kommer til meg, 
vil jeg vise dem deres svakhet. Jeg gir 
menneskene svakhet så de kan være 
ydmyke… for hvis de ydmyker seg for 
meg og har tro på meg, da vil jeg la 
det svake bli til styrke for dem.”

Av eldste Steven E. Snow
i De sytti

I Kirken er vi velsignet med å ha en 
samling salmer som hjelper oss å tilbe 
gjennom sang. På Kirkens møter er 

“salmene en invitasjon til Herrens ånd 
og skaper en følelse av ærbødighet, 
forener oss som medlemmer og utgjør 
for oss en måte å prise Herren på. 
Noen av de største prekener fremføres 
ved salmesang.” 1

Bare noen måneder etter at Kirken 
ble organisert, mottok profeten Joseph 
Smith en åpenbaring til sin hustru 
Emma. Herren befalte henne å “foreta 
et utvalg av hellige salmer som er meg 
til behag, slik det skal bli tilkjennegitt 
for deg, så de kan brukes i min kirke”.2

Emma Smith satte sammen en sam-
ling salmer som første gang ble utgitt i 
denne salmeboken fra Kirtland i 1836.3 
Det var bare 90 sanger i dette lille 

Vær du ydmyk
Ydmykhet hjelper oss å bli bedre foreldre, sønner og døtre,  
ektemenn og hustruer, naboer og venner.

Den første utgaven av Kirkens salmebok,  
som ble ferdig i 1836.
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ekteskap og ødelegge vennskap. Det er 
spesielt viktig å huske på ydmykhet når 
man føler at det brygger opp til strid 
i hjemmet. Tenk på all den hjertesorg 
man kan unngå ved å ydmyke seg og 
si: “Jeg beklager”, “Det var hensynsløst 
av meg”, “Hva har du lyst til å gjøre?”, 
“Jeg tenkte meg ikke om” eller “Jeg 
er veldig stolt av deg”. Hvis disse små 
setningene ble anvendt med ydmykhet, 
ville det være mindre strid og mer fred 
i vårt hjem.

Bare det å leve livet kan være, og 
er ofte, en opplevelse som gjør oss 
ydmyke. Ulykker og sykdom, våre 
nærmestes bortgang, problemer i 
våre forhold til andre og økonomiske 
tilbakeslag kan bringe oss ned på 
kne. Enten disse vanskelige erfarin-
gene kommer helt uforskyldt eller på 
grunn av dårlige avgjørelser og dårlig 
dømmekraft, gjør alle disse prøvelsene 
oss ydmyke. Hvis vi velger å være på 
bølgelengde med Ånden og er ydmyke 
og lærevillige, blir våre bønner mer 

innstendige, og tro og vitnesbyrd 
vokser når vi overvinner jordelivets 
prøvelser. Alle ser frem til opphøyelse, 
men før det kan skje, må vi komme oss 
gjennom det som har blitt omtalt som 
“ydmykhetens dal”.8

For mange år siden fikk vår 15 år 
gamle sønn Eric en alvorlig hodeskade. 
Å se ham i koma i over en uke gjorde 
oss sønderknust. Legene fortalte oss 
at de var usikre på hva som ville skje 
videre. Vi ble naturligvis svært begeis-
tret da han begynte å gjenvinne bevisst-
heten. Vi trodde at nå ville alt gå bra, 
men vi tok feil.

Da han våknet, kunne han ikke gå 
eller snakke eller spise selv. Men det 
verste var at han ikke hadde kort-
tidshukommelse i det hele tatt. Han 
husket nesten alt før ulykken, men 
hadde ingen evne til å huske hendelser 
etterpå, selv ting som hadde hendt bare 
noen minutter tidligere.

En stund var vi redde for at vi 
ville ha en sønn som var fastlåst i en 

15- årings sinn. Ting hadde kommet 
veldig lett til vår sønn før ulykken. Han 
var atletisk, populær og gjorde det vel-
dig bra på skolen. Før virket fremtiden 
hans lys. Nå var vi redde for at han 
kanskje ikke ville ha mye til fremtid, i 
hvert fall ikke en han kunne huske. Nå 
strevde han med å lære helt grunnleg-
gende ferdigheter på nytt. Dette var en 
tid som gjorde ham svært ydmyk. Det 
var også en tid som gjorde hans forel-
dre svært ydmyke.

Vi lurte ærlig talt på hvordan noe 
slikt kunne skje. Vi hadde alltid prøvd 
å gjøre det rette. Etterlevelse av evan-
geliet hadde vært høyt prioritert i vår 
familie. Vi kunne ikke forstå hvordan 
noe så vondt kunne skje med oss. Vi 
ble drevet ned på våre knær da det ble 
klart at rehabiliteringen ville ta måne-
der, kanskje år. Men enda vanskeligere 
var den gradvise erkjennelsen av at han 
ikke ville bli som før.

I denne perioden felte vi mange 
tårer, og våre bønner ble enda mer 
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inderlige og oppriktige. Gjennom 
ydmykhetens øyne begynte vi gradvis 
å se de små miraklene som vår sønn 
opplevde i denne smertefulle perioden. 
Han begynte å gjøre gradvise forbed-
ringer. Han hadde en svært positiv 
holdning og livsinnstilling.

I dag er vår sønn Eric gift med 
en fantastisk ledsager, og de har fem 
nydelige barn. Han er en lidenska-
pelig pedagog og bidragsyter til sitt 
lokalsamfunn og til Kirken. Ikke minst 
fortsetter han å leve med den samme 
ydmyke innstillingen han fikk for lenge 
siden.

Men hva om vi kunne være ydmyke 
før vi går gjennom “ydmykhetens dal”? 
Alma sa:

“Velsignet er de som ydmyker 
seg uten å være tvunget til å være 
ydmyke.”

“Ja, [de er] mye mer velsignet 
enn de som er tvunget til å være 
ydmyke.” 9

Jeg er takknemlig for profeter som 
Alma, som har lært oss verdien av 
denne flotte egenskapen. Spencer W. 
Kimball, Kirkens 12. president, sa: 
“Hvordan blir man ydmyk? Jeg tror 
man stadig må bli påminnet om sin 
avhengighet. Avhengighet av hvem? Av 
Herren. Hvordan kan man minne seg 
selv på dette? Ved oppriktig, vedva-
rende, ærbødig og takknemlig bønn.” 10

Det burde ikke være noen over-
raskelse at president Kimballs 

yndlingssalme var “Jeg trenger deg 
hver stund”.11 Eldste Dallin H. Oaks har 
sagt at dette var den åpningssalmen 
Brødrene sang oftest i templet i løpet 
av hans første år i De tolvs quorum. 
Han sa: “Forestill deg den åndelige 
virkningen når en håndfull av Herrens 
tjenere synger denne sangen før de ber 
om hans veiledning for å kunne utføre 
sin enorme oppgave.” 12

Jeg vitner om hvor viktig det er for 
oss å være ydmyke. Jeg er takknem-
lig for mennesker som søster Grietje 
Rowley, som har skrevet inspirerende 
ord og musikk som hjelper oss å lære 
Jesu Kristi evangeliums læresetninger, 
som omfatter ydmykhet. Jeg er takk-
nemlig for at vi har en arv av salmer 
som hjelper oss å tilbe gjennom sang, 
og jeg er takknemlig for ydmykhet. 
Jeg ber om at vi alle må anstrenge oss 
for å bli mer ydmyke, slik at vi kan 
bli bedre foreldre, sønner og døtre og 
Frelserens disipler. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. “Det første presidentskaps forord,” Salmer 

i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
(1985), ix.

 2. Lære og pakter 25:11.
 3. Tittelsiden i den første utgaven av Kirkens 

salmebok er datert 1835, men den ble ikke 
fullført og gjort tilgjengelig før i begynnel-
sen av 1836.

 4. 26 av salmene som fantes i salmeboken fra 
1835, er med i vår nåværende salmebok (se 
Kathleen Lubeck, “The New Hymnbook: 
The Saints Are Singing!” Ensign,  
sep. 1985, 7).

 5. “Vær du ydmyk,” Salmer, nr. 53.
 6. Se Matteus 18:1–4.
 7. Howard W. Hunter, “The Pharisee and the 

Publican,” Ensign, mai 1984, 66.
 8. Anthon H. Lund, i Conference Report,  

april 1901, 22.
 9. Alma 32:16, 15.
 10. The Teachings of Spencer W. Kimball, red. 

Edward L. Kimball (1982), 233.
 11. “Jeg trenger deg hver stund,” Salmer, 

nr. 63; se også Brent H. Nielson, “I Need 
Thee Every Hour,” Ensign, april 2011, 16.

 12. Dallin H. Oaks, “Worship through Music,” 
Ensign, nov. 1994, 10.



39MAI 2016

Selv om urettferdigheten kan være alt 
fra triviell til opprivende, kan selv små 
forskjeller virke store når vi er langt 
borte fra Gud. Vi føler at Gud er for-
pliktet til å ordne opp – og til å gjøre 
det med en gang!

Forskjellen som vår nærhet til vår 
himmelske Fader og Jesus Kristus 
utgjør, er illustrert i Mormons bok ved 
den sterke kontrasten mellom Nephi og 
hans eldre brødre, Laman og Lemuel:

• Nephi hadde “et inderlig ønske om 
å kjenne Guds mysterier, derfor 
ropte [han] til Herren”, og hans 
hjerte ble bløtgjort.2 Laman og 
Lemuel, derimot, var langt borte 
fra Gud – de kjente ham ikke.

• Nephi påtok seg krevende oppgaver 
uten å klage, men Laman og Lemuel 
“knurret … over mange ting”. 
Knurring er Skriftenes motstykke til 
barnslig syting. I skriftstedet står det 
at “de knurret fordi de ikke forsto 
Guds handlemåte – han som hadde 
skapt dem”.3

og hans Sønn Jesus Kristus er de stør-
ste giverne. Jo mer er vi distanserer 
oss fra dem, desto mer berettiget føler 
vi oss. Vi begynner å tro at vi fortjener 
nåde og at noen skylder oss velsignel-
ser. Vi er mer tilbøyelige til å se oss 
rundt, oppfatte ulikheter og føle oss 
forurettet – til og med fornærmet – på 
grunn av urettferdigheten vi oppfatter. 

Av eldste Dale G. Renlund
i De tolv apostlers quorum

Mine kjære brødre og søstre, 
mens jeg bodde i Afrika, søkte 
jeg råd fra eldste Wilford W. 

Andersen i De sytti med hensyn til å 
hjelpe hellige som lever i fattigdom. 
Han delte bemerkelsesverdig innsikt 
med meg, blant annet denne: “Jo større 
avstanden mellom giver og mottaker er, 
i desto større grad utvikler mottakeren 
en følelse av berettigelse.”

Dette prinsippet ligger til grunn for 
Kirkens velferdssystem. Når medlem-
mene ikke er i stand til å dekke egne 
behov, vender de seg først til familien. 
Senere kan de om nødvendig også be 
Kirkens lokale ledere om hjelp med 
sine timelige behov.1 Familiemedlem-
mer og lokale ledere i Kirken er nær-
mest de trengende, og har ofte opplevd 
lignende omstendigheter, og forstår 
best hvordan de kan hjelpe. På grunn 
av sin nærhet til giverne er mottakere 
som får hjelp ifølge dette mønsteret, 
takknemlige og mindre tilbøyelige til 
å føle seg berettiget til hjelpen.

Prinsippet “Jo større avstanden 
mellom giver og mottaker er, i desto 
større grad vil mottaker utvikle en 
følelse av berettigelse” – har også dyp 
åndelig relevans. Vår himmelske Fader 

“Så jeg kunne trekke  
alle mennesker til meg”
Når vi kommer nærmere Gud, vil den styrkende kraften i Jesu Kristi 
forsoning komme inn i vårt liv.
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• Nephis nærhet til Gud gjorde ham 
i stand til å oppfatte og verdsette 
Guds “milde barmhjertighet”.4 Til 
sammenligning, når Laman og 
Lemuel så Nephi motta velsignel-
ser, ble de “sinte på ham fordi de 
ikke forsto Herrens handlemåte”.5 
Laman og Lemuel betraktet de 
velsignelsene de mottok som noe 
de hadde krav på, og antok at de 
skulle få flere. De syntes å betrakte 
Nephis velsignelser som en “urett” 
som ble begått mot dem. Dette er 
Skriftenes motstykke til misnøye og 
kravmentalitet.

• Nephi utøvde tro på Gud for å 
kunne utføre det han ble bedt om å 
gjøre.6 Laman og Lemuel, derimot, 

“hadde forherdet sine hjerter, derfor 
så de ikke hen til Herren som de 
burde.” 7 De syntes å føle at Herren 
var forpliktet til å gi svar på spørs-
mål som de ikke hadde stilt. “Herren 
gjør ikke slike ting kjent for oss,” 
sa de, men de gadd ikke engang å 
spørre.8 Dette er Skriftenes mot-
stykke til hånlig skepsis.

Fordi de var langt borte fra Frel-
seren, knurret Laman og Lemuel, ble 
gjenstridige og var troløse. De følte at 
livet var urettferdig, og at de var beret-
tiget til Guds nåde. Til sammenligning, 
fordi han hadde kommet nær til Gud, 
må Nephi ha forstått at livet ville være 
aller mest urettferdig for Jesus Kristus. 

Selv om han var helt uskyldig, ville 
Frelseren lide mest.

Jo nærmere vi er Jesus Kristus i 
tanker og hensikter, desto mer set-
ter vi pris på hans uskyldige lidelse, 
desto mer takknemlige er vi for nåde 
og tilgivelse, og desto sterkere ønsker 
vi å omvende oss og bli som ham. 
Vår absolutte avstand fra vår himmel-
ske Fader og Jesus Kristus er viktig, 
men den retning vi går i, er enda 
mer avgjørende. Gud er mer tilfreds 
med angrende syndere som prøver å 
komme nærmere ham, enn selvgode, 
kritiserende personer, som i likhet med 
fariseerne og de skriftlærde i fordums 
tid, ikke var klar over hvor sårt de 
trengte å omvende seg.9

Som barn sang jeg en svensk jule-
sang som fremsetter en enkel, men 
mektig lærdom – å nærme oss Frelse-
ren får oss til å forandre oss. Teksten 
lyder omtrent slik:

Når juledagsmorgen gryr,
ønsker jeg å dra til stallen
hvor Gud i natten
allerede hviler på halm.

Hvor god du var som ønsket
å komme ned til jorden!
Jeg vil ikke lenger kaste bort
min barndomstid i synd!

Jesus, vi trenger deg,
du barnas kjære venn.
Jeg vil aldri bedrøve deg
med mine synder igjen.10

Når vi billedlig talt beveger oss til 
Betlehems stall “hvor Gud i natten 
allerede hviler på halm”, kan vi lettere se 
på Frelseren som en gave fra en god og 
kjærlig himmelsk Fader. Istedenfor å føle 
oss berettiget til hans velsignelser og 
nåde, kan vi utvikle et intenst ønske om 
å slutte å påføre Gud ytterligere sorg.
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Uansett hva vår nåværende retning 
eller avstand til vår himmelske Fader og 
Jesus Kristus er, kan vi velge å vende 
oss til dem og komme nærmere dem. 
De vil hjelpe oss. Slik Frelseren fortalte 
nephittene etter sin oppstandelse:

“Og min Fader sendte meg så jeg 
kunne bli løftet opp på korset, og 
etter at jeg hadde blitt løftet opp på 
korset, så jeg kunne trekke alle men-
nesker til meg…

Og av denne grunn har jeg blitt løf-
tet opp. Derfor vil jeg ifølge Faderens 
makt trekke alle mennesker til meg.” 11

For å komme nærmere Frelseren, 
må vi øke vår tro på ham, inngå og 
holde pakter og ha Den hellige ånd 
med oss. Vi må også handle i tro, 
og følge den åndelige veiledning vi 
mottar. Alle disse elementene kommer 
sammen i nadverden. Den beste måten 
jeg vet om for å komme nærmere Gud, 
er virkelig å forberede seg samvittig-
hetsfullt og ta verdig del i nadverden 
hver uke.

En venn av oss i Syd- Afrika fortalte 
hvordan hun kom til denne erkjennel-
sen. Da Diane var ny konvertitt, gikk 
hun i en gren utenfor Johannesburg. 
En søndag, mens hun satt i menighe-
ten, gjorde utformingen av kirkesalen 
at diakonen ikke så henne da nadver-
den ble delt ut. Diane ble skuffet, men 
sa ingenting. Et annet medlem la merke 
til unnlatelsen, og nevnte det for grens-
presidenten etter møtet. Da Søndags-
skolen begynte, ble Diane invitert inn 
i et tomt klasserom.

En prestedømsbærer kom inn. Han 
knelte ned, velsignet litt brød, og ga 
henne en bit. Hun spiste den. Han 
knelte ned igjen, velsignet litt vann og 
ga henne et lite beger. Hun drakk det. 
Så fikk Diane to tanker i rask rekke-
følge: Først: “Han [prestedømsbæreren] 
gjorde dette bare for meg.” Og så: “Han 
[Frelseren] gjorde dette bare for meg.” 

Diane følte vår himmelske Faders 
kjærlighet.

Da hun forsto at Frelserens offer var 
for akkurat henne, hjalp det henne å 
føle seg nærmere ham, og ga henne 
et overveldende ønske om å beholde 
denne følelsen, ikke bare på søndag, 
men hver dag. Hun skjønte at selv om 
hun satt i en menighet for å ta del i 
nadverden, var paktene hun inngikk 
på nytt hver søndag, kun hennes. 
Nadverden hjalp – og fortsetter å hjelpe 
– Diane å føle kraften av guddommelig 
kjærlighet, se Herrens hånd i sitt liv og 
komme nærmere Frelseren.

Frelseren kalte nadverden uunnvær-
lig for en åndelig grunnvoll. Han sa:

“Og jeg gir dere en befaling at dere 
skal gjøre disse ting [ta del i nadver-
den]. Og velsignet er dere hvis dere all-
tid gjør disse ting, for da er dere bygget 
på min klippe.

Men den blant dere som gjør mer 
eller mindre enn dette, er ikke byg-
get på min klippe, men er bygget på 

sandgrunn. Og når regnet skyller ned, 
flommen kommer og vindene blåser 
og slår imot dem, skal de falle.” 12

Jesus sa ikke “hvis ” regnet skyller 
ned, hvis flommen kommer og hvis 
vindene blåser, men “når ”. Ingen er 
immun mot livets utfordringer. Vi tren-
ger alle den trygghet som kommer ved 
å ta del i nadverden.

På dagen for Frelserens oppstan-
delse reiste to disipler til en landsby 
som het Emmaus. Uten å bli gjenkjent, 
ble den oppstandne Herre med dem 
på reisen. Mens de reiste, underviste 
han dem fra Skriftene. Da de nådde 
bestemmelsesstedet, inviterte de ham 
til å spise sammen med dem.

“Og det skjedde da han satt til bords 
med dem, da tok han brødet, velsignet 
det og brøt det og gav dem.

Da ble deres øyne åpnet, og de 
kjente ham. Så ble han usynlig for dem.

Og de sa til hverandre: Brant ikke 
vårt hjerte i oss da han talte til oss på 
veien og åpnet Skriftene for oss!
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Og de tok av sted i samme stund og 
vendte tilbake til Jerusalem. De fant der 
[apostlene] samlet.”

Og så vitnet de for apostlene om at 
“Herren er virkelig oppstått…

De to fortalte da hva som hadde 
hendt på veien, og hvordan de hadde 
kjent ham igjen da han brøt brødet.” 13

Nadverden hjelper oss virkelig å 
kjenne vår Frelser. Den minner oss 
også om hans uskyldige lidelse. Hvis 
livet virkelig var rettferdig, ville dere og 
jeg aldri gjenoppstå. Dere og jeg ville 
aldri være i stand til å stå rene for Gud. 
Sett i lys av dette, er jeg takknemlig for 
at livet ikke er rettferdig.

Samtidig kan jeg ettertrykkelig si 
at på grunn av Jesu Kristi forsoning 
vil det til slutt, i tingenes evige orden, 
ikke finnes noen urettferdighet. “Alt 
som er urettferdig i livet, kan rettes 
opp.” 14 Våre nåværende omsten-
digheter vil kanskje ikke forandre 
seg, men ved Guds barmhjertighet, 
godhet og kjærlighet vil vi alle få 
mer enn vi fortjener, mer enn vi 
noen gang kan tjene, og mer enn vi 
noensinne kan håpe på. Vi er lovet 
at “[Gud] skal tørke bort hver tåre fra 
[våre] øyne. Og døden skal ikke være 
mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og 

ikke pine skal være mer. For de første 
ting er veket bort.” 15

Uansett hvor dere står i deres for-
hold til Gud, oppfordrer jeg dere til å 
komme nærmere vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus, de største velgjø-
rere og givere av alt som er godt. Jeg 
oppfordrer dere til å delta på nadverds-
møtet hver uke og ta del i de hellige 
symbolene på Frelserens legeme og 
blod. Jeg oppfordrer dere til å føle 
Guds nærhet når han blir gjort kjent 
for dere, slik han ble for disiplene i 
fordums tid, når brødet brytes.

Hvis dere gjør det, lover jeg at dere 
vil føle dere nærmere Gud. Naturlige 
tendenser til barnslig syting, misnøye, 
kravmentalitet og hånlig skepsis for-
svinner. Disse følelsene vil bli erstattet 
av større kjærlighet og takknemlighet 
for at vår himmelske Fader ga oss sin 
Sønn. Når vi kommer nærmere Gud, 
vil den styrkende kraften i Jesu Kristi 
forsoning komme inn i vårt liv. Og i lik-
het med disiplene på veien til Emmaus, 
oppdager vi at Frelseren har vært i nær-
heten hele tiden. Dette vitner jeg om i 
Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Håndbok 2: Kirkens administrasjon 

(2010), 6.2. På side 1 i På Herrens måte: 

Sammendrag av «Guide i velferdsspørs
mål for ledere» (hefte, 2009), leser vi: “Når 
Kirkens medlemmer gjør alt de kan for å 
sørge for seg selv, men likevel ikke kan 
dekke sine grunnleggende behov, skulle 
de først vende seg til familien for å få hjelp. 
Når dette ikke er tilstrekkelig, står Kirken 
rede til å hjelpe.”

 2. 1 Nephi 2:16.
 3. 1 Nephi 2:11, 12.
 4. 1 Nephi 1:20.
 5. Mosiah 10:14.
 6. Se 1 Nephi 17:23–50.
 7. 1 Nephi 15:3.
 8. 1 Nephi 15:9; se også vers 8.
 9. Se Lukas 15:2; se også Joseph Smith, i 

History of the Church, 5:260–62.
 10. Denne julesangen ble skrevet på tysk av 

Abel Burckhardt (1805–1882), som var 
erkediakon i Basel i Sveits. Den svenske 
oversettelsen ble gjort i 1851 av Betty 
Ehrenborg- Posse. Den svenske tittelen 
er “När juldagsmorgon glimmar”. Mange 
engelske oversettelser er gjort for å gjøre 
det mulig å synge julesangen til den tyske 
folketonen som vanligvis brukes. Denne 
engelske oversettelsen er gjort av min 
søster (Anita M. Renlund) og meg.

Når juledagsmorgen gryr,
ønsker jeg å dra til stallen
|: hvor Gud i natten
allerede hviler på halm. :|

Hvor god du var som ønsket
å komme ned til jord!
|: Jeg vil ikke lenger kaste bort
min barndomstid i synd! :|

Jesus, vi trenger deg, 
du kjære barnas venn.
|: Jeg vil aldri bedrøve deg
med mine synder igjen. :|

När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå,
|: där Gud i nattens timmar
re’n vilar uppå strå. :|

Hur god du var som ville
till jorden komma ner!
|: Nu ej i synd jag spille
min barndoms dagar mer! :|

Dig, Jesu, vi behöva,
du käre barnavän.
|: Jag vill ej mer bedröva
med synder dig igen. :|

 11. 3 Nephi 27:14–15.
 12. 3 Nephi 18:12–13.
 13. Lukas 24:30–35; se også vers 13–29.
 14. Forkynn mitt evangelium: En veiledning 

i misjonærarbeidet (2004), 52.
 15. Åpenbaringen 21:4.
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Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson 
og Dale G. Renlund.

De som er enige, bes vise det.
Hvis noen er imot, kan de vise det.
Avstemning er notert.
Det er foreslått at vi oppholder råd-

giverne i Det første presidentskap og 
De tolv apostlers quorum som profeter, 
seere og åpenbarere.

Alle som er enige, bes vise det.
Hvis noen er imot, viser de det ved 

det samme tegn.
Avstemning er notert.
Det er foreslått at vi avløser følgende 

områdesyttier fra og med 1. mai 
2016: Manuel M. Agustin, Kent J. 
Allen, Stephen B. Allen, W. Mark 
Bassett, Patrick M. Boutoille, Mark A. 
Bragg, Marcelo F. Chappe, Eleazer S. 
Collado, Valeri V. Cordón, Joaquin E. 
Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo 
De Feo, Donald D. Deshler, Nicolas L. 
Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, 
Gary B. Doxey, David G. Fernandes, 
Hernán D. Ferreira, Moroni Gaona, 

De som er enige, kan vise det.
Hvis noen er imot, kan de vise det.
Avstemning er notert.
Det er foreslått at vi oppholder 

Russell M. Nelson som president 
for De tolv apostlers quorum og de 
følgende som medlemmer av dette 
quorum: Russell M. Nelson, Dallin H. 
Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. 
Hales, Jeffrey R. Holland, David A. 
Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd 
Christofferson, Neil L. Andersen, 

Fremlagt av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

Brødre og søstre, president Monson 
har bedt meg fremlegge navnene 
på Kirkens ledende funksjonærer 

og områdesyttier for oppholdelse.
Det er foreslått at vi oppholder 

Thomas Spencer Monson som profet, 
seer og åpenbarer og president for Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, 
Henry Bennion Eyring som førsterådgi-
ver i Det første presidentskap og Dieter 
Friedrich Uchtdorf som annenrådgiver i 
Det første presidentskap.

Oppholdelse av  
Kirkens funksjonærer

Lørdag ettermiddag | 2. april 2016
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Jack N. Gerard, Ricardo P. Giménez, 
Douglas F. Higham, Brent J. Hillier, 
Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, 
Matti T. Jouttenus, Chang Ho Kim, 
Alfred Kyungu, Dane O. Leavitt, 
Remegio E. Meim Jr., Ismael Mendoza, 
Cesar A. Morales, Rulon D. Munns, 
Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, 
Fouchard Pierre- nau, Gary B. Porter, 
José L. Reina, Esteban G. Resek, 
George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, 
Evan A. Schmutz, D. Zackary Smith, 
Lynn L. Summerhays, Wenceslao H. 
Svec, Craig B. Terry, Ernesto R. Toris, 
Fabian I. Vallejo, Emer Villalobos, 
J. Romeo Villarreal og Terry L. Wade.

De som vil være med og takke 
disse for deres fremragende tjeneste, 
bes vise det.

Det er foreslått at vi avløser med 
oppriktig takknemlighet søstrene 
Rosemary M. Wixom, Cheryl A. Esplin 
og Mary R. Durham som Primærs øver-
ste presidentskap. Vi avløser også med-
lemmene av Primærs generalutvalg.

De som vil være med og takke disse 
søstrene for deres fremragende tjeneste 
og hengivenhet, bes vennligst vise det.

Det er foreslått at vi oppholder som 
nye generalautoritet- syttier W. Mark 
Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. 
Clayton, Valeri V. Cordón, Joaquin E. 
Costa, Massimo De Feo, Peter F. Meurs, 
K. Brett Nattress, S. Mark Palmer, 
Gary B. Sabin og Evan A. Schmutz.

Alle som er enige, bes vise det.
Noen imot, med det samme tegn.
Det er foreslått at vi oppholder 

følgende som nye områdesyttier: 
P. David Agazzani, Quilmer A. Agüero, 
René R. Alba, Victorino A. Babida, 
Steven R. Bangerter, Richard Baquiran, 
Dong Chol Beh, Michael V. Beheshti, 
Matthieu Bennasar, Hubermann 
Bien- Aimé, Kevin E. Calderwood, 
Luis J. Camey, Matthew L. Carpenter, 
Douglas B. Carter, Aroldo B. 
Cavalcante, Luis C. Chaverri, Ulises 
Chávez, Brent J. Christensen, Douglas L. 
Dance, Marc C. Davis, Alessandro Dini 

Ciacci, J. Scott Dorius, M. Dirk Driscoll, 
Antonio F. Faúndez, Jose A. Fernández, 
Matias D. Fernandez, Candido Fortuna, 
Bruce E. Ghent, Michael A. Gillenwater, 
Daniel G. Hamilton, Mathias Held, 
Tom- Atle Herland, Raymond S. 
Heyman, Christophe Kawaya, Todd S. 
Larkin, Pedro X. Larreal, Juan J. Levrino, 
Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, 
Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, 
A. Moroni Pérez, Carlos E. Perrotti, 
Mark P. Peteru, Alan T. Phillips, 
Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, 
Rene Romay, Blake M. Roney, Luis G. 
Ruiz, Maximo A. Saavedra Jr., Pedro A. 
Sanhueza, Eric J. Schmutz, Benjamin 
Ming Tze Tai, Heber D. Texeira, 
Maxsimo C. Torres, Jesús Velez, Carlos 
Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale 
Willis Jr., William B. Woahn og Luis G. 
Zapata.

Alle som er enige, bes vise det.
Noen imot?
Det er foreslått at vi oppholder 

Joy D. Jones som Primærs øverste 
president, med Jean B. Bingham som 
førsterådgiver og Bonnie H. Cordon 
som annenrådgiver.

De som er enige, kan vise det.
De som er imot, kan vise det.
Det er foreslått at vi oppholder de 

øvrige generalautoriteter, områdesyt-
tier og øverste presidentskaper for 
hjelpeorganisasjonene slik de nå er 
sammensatt.

Alle som er enige, bes vise det.
Noen imot?
President Monson, stemmegivnin-

gen er notert. Vi oppfordrer dem som 
stemte imot noen av forslagene, til å 
kontakte sin stavspresident.

Vi er takknemlige for alle dere som 
oppholder Kirkens ledere i deres hel-
lige kall, og vi vil nå be de nylig kalte 
generalautoriteter og Primærs øverste 
presidentskap komme frem og innta 
sine plasser på forhøyningen. ◼
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Statistisk 
rapport, 2015
Fremlagt av Brook P. Hales
Sekretær for Det første presidentskap

Det første presidentskap har utgitt 
følgende statistiske rapport for 
Kirken pr. 31. desember 2015.

Enheter i Kirken
Staver   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3174
Misjoner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418
Distrikter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 558
Menigheter og grener  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 016

Medlemmer av Kirken
Totalt antall medlemmer   .  .  .  .15 634 199
Nye registrerte barn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114 550
Døpte konvertitter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257 402

Misjonærer
Heltidsmisjonærer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74 079
Kirkens tjenestemisjonærer   .  .  .  .  . 31 779

Templer
Templer innviet i 2015  
(Córdoba Argentina, Payson Utah,  
Trujillo Peru, Indianapolis Indiana  
og Tijuana Mexico)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Templer gjeninnviet (Mexico City  
Mexico og Montreal Quebec)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Templer i drift ved årsskiftet  .  .  .  .  .  .  .  . 149

På grunnlag av utførte revisjo-
ner er Kirkens revisjonsavdeling av 
den oppfatning at alt materiale som 
angår innbetalinger, utbetalinger 
og Kirkens verdier i året 2015, er 
regnskapsført og disponert i over-
ensstemmelse med Kirkens god-
kjente budsjetter, retningslinjer og 
fremgangsmåter for regnskapsførsel. 
Kirken følger den praksis som dens 
medlemmer lærer, om å leve innen-
for et budsjett, unngå gjeld og spare 
til dårligere tider.

Ærbødigst
Kirkens revisjonsavdeling
Kevin R. Jergensen
Administrerende direktør ◼

Kjære brødre, som anvist ved åpen-
baring i kapittel 120 i Lære og pak-
ter, er det Rådet for disponering av 

tiendemidler, som består av Det første 
presidentskap, De tolv apostlers quo-
rum og Det presiderende biskopsråd, 
som godkjenner utbetalinger av Kirkens 
midler. Kirkens enheter utbetaler midler 
i samsvar med godkjente budsjetter, 
retningslinjer og fremgangsmåter.

Kirkens revisjonsavdeling, som 
består av kvalifiserte fagfolk og er 
uavhengig av alle andre Kirkens avde-
linger, har ansvar for å utføre revisjoner 
i den hensikt å gi rimelig sikkerhet ved-
rørende bidrag som mottas, utbetalin-
ger og trygging av Kirkens eiendeler.

Rapport fra Kirkens 
revisjonsavdeling, 2015
Fremlagt av Kevin R. Jergensen
Administrerende direktør, Kirkens revisjonsavdeling

Til Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
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fra deg. Det var en gyllen dag i min 
families liv da vi fikk møte en apostel.” 1

Å møte hellige som bror Arshad 
var en overveldende opplevelse som 
gjorde meg ydmyk, og med hans ord 
var det “en gyllen dag” for meg også.

I januar deltok Kirkens ledere i en 
ansikt til ansikt- sending med ung-
dom og deres ledere og foreldre fra 
hele verden. Sendingen ble overført 
direkte over Internett til mange steder 
i 146 land. Noen steder hadde et stort 
publikum i møtehuset, og andre var et 
enkelt hjem med én ungdom som del-
tok. I alt deltok flere hundre tusen.

For å få kontakt med vårt store pub-
likum, svarte søster Bonnie Oscarson, 
Unge kvinners øverste president, bror 
Stephen W. Owen, Unge menns øverste 
president, og jeg – med støtte fra våre 
unge verter, musikere og andre – på 
spørsmål fra våre ungdommer.

Vår hensikt var å presentere GUFs 
tema for 2016, “Strev fremover med 
standhaftighet i Kristus”, fra 2 Nephi, 
som lyder: “Derfor må dere streve frem-
over med standhaftighet i Kristus og ha 
et fullkomment, klart håp og kjærlighet 
til Gud og alle mennesker. Hvis dere 
derfor strever fremover, nyter Kristi ord 
og holder ut til enden, se, så sier Fade-
ren: Dere skal få evig liv.” 2

Hva lærte vi ved å lese mange 
hundre av våre ungdommers spørsmål? 
Vi lærte at våre ungdommer elsker Her-
ren, oppholder sine ledere og ønsker 
å få sine spørsmål besvart! Spørsmål er 
en indikasjon på et ønske om å lære 
mer, om å legge mer til de sannheter 
som allerede er på plass i vårt vitnes-
byrd, og om å bli bedre forberedt på å 
“streve fremover med standhaftighet i 
Kristus”.

Evangeliets gjengivelse begynte med 
en ungdom, Joseph Smith, som stilte et 
spørsmål. Mange av Frelserens lære-
setninger i hans virke begynte med et 

“Takk, eldste Rasband, for at du kom 
til Pakistan. Jeg ønsker å fortelle deg at 
vi… medlemmer av Kirken … opp-
holder deg og er glad i deg. [Vi er] så 
heldige at du var her, og at vi fikk høre 

Av eldste Ronald A. Rasband
i De tolv apostlers quorum

Vi ønsker varmt velkommen de 
nylig kalte generalautoriteter, 
områdesyttier og vårt strålende 

nye Primærs øverste presidentskap. 
Med største verdsettelse takker vi dem 
som har blitt avløst. Vi er glad i hver og 
en av dere.

Mine kjære brødre og søstre, vi har 
nettopp deltatt i en svært hellig opple-
velse når vi har rakt opp hånden for å 
oppholde profeter, seere og åpenbar-
ere og andre ledere og funksjonærer på 
øverste plan, som Gud har kalt i vår tid. 
Jeg har aldri tatt lett på anledningen til 
å oppholde og bli veiledet av Herrens 
tjenere. Og etter å ha vært medlem av 
De tolv apostlers quorum i bare noen 
måneder, er det med ydmykhet jeg ser 
deres oppholdelse og tillit. Jeg verdset-
ter deres villighet til å stå sammen med 
meg og med alle disse store lederne.

Like etter at jeg ble oppholdt i 
oktober i fjor, reiste jeg til Pakistan på 
et oppdrag, og mens jeg var der, møtte 
jeg de fantastiske og trofaste hellige 
i dette landet. De er få i antall, men 
sterke i ånden. Kort tid etter at jeg kom 
hjem, fikk jeg følgende melding fra 
bror Shakeel Arshad, et kjært med-
lem jeg hadde møtt under mitt besøk: 

Stå sammen med 
Kirkens ledere
Står dere sammen med Kirkens ledere i en stadig mørkere verden,  
slik at dere kan spre Kristi lys?
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spørsmål. Husk hans spørsmål til Peter: 
“Hvem sier dere at jeg er?” 3 Og Peters 
svar: “Du er Messias, den levende Guds 
sønn.” 4 Vi må hjelpe hverandre å finne 
vår himmelske Faders svar ved hjelp av 
Åndens veiledning.

Under den sendingen sa jeg til 
ungdommene:

“Denne kirkens ledere er ikke 
fremmede for deres problemer, deres 
bekymringer og deres utfordringer.

Vi har barn. Vi har barnebarn. Vi 
møter ofte ungdom over hele ver-
den. Vi ber for dere, vi snakker om 
dere på de helligste steder, og vi er 
glad i dere.” 5

Jeg vil gjerne dele et av de mange 
svarene vi fikk fra dette arrangementet.

Lisa fra Grande Prairie i Alberta i 
Canada skrev: “Dette Ansikt til ansikt- 
arrangementet var fantastisk. Hvilken 
styrke for mitt vitnesbyrd og min 
overbevisning om evangeliet. Vi er 
så velsignet som har inspirerte ledere 
som har blitt kalt til å virke i så mange 
forskjellige funksjoner.” 6

Liz fra Pleasant Grove i Utah skrev i 
et tidligere innlegg: “Jeg er takknemlig 
for min egen tro og anledning til å opp-
holde en Guds profet og de menn og 
kvinner som tjener sammen med ham.” 7

Vi har oppholdt ledere i dag som 
ved guddommelig inspirasjon, er kalt 
til å undervise og veilede oss, og som 
advarer oss mot farene vi står overfor 
hver dag – fra likegyldig overholdelse 
av sabbatsdagen, trusler mot familien, 
angrep på religionsfriheten og til og 
med å bestride nyere åpenbaring.  
Brødre og søstre, lytter vi til deres råd?

Mange ganger på konferanser, 
nadverdsmøter og i Primær har vi 
sunget de gripende ordene “led meg, 
før meg, gå du med meg”.8 Hva betyr 
disse ordene for dere? Hvem tenker 
dere på når dere tenker på dem? Har 
dere følt innflytelsen fra rettferdige 
ledere, de Jesu Kristi disipler som har 
påvirket og fortsetter å påvirke dere, 
som vandrer på Herrens vei sammen 
med dere? De kan være i nærheten. De 
kan være i deres lokale forsamlinger 
eller tale fra talerstolen på generalkon-
feransen. Disse disiplene deler med oss 
velsignelsen ved å ha et vitnesbyrd om 
vår Herre Jesus Kristus, denne kirkens 
leder, vår sjels leder, som har lovet: 
“Vær derfor ved godt mot og frykt ikke, 
for jeg, Herren, er med dere og vil stå 
ved deres side.” 9

Jeg husker da president Thomas S. 
Monson fortalte om da han ble invitert 

hjem til stavspresidenten, Paul C. Child, 
for å forberede seg til å motta Det 
melkisedekske prestedømme. Hvilken 
spesiell velsignelse for president Child, 
som ikke da visste at han underviste en 
ung gutt i Det aronske prestedømme 
som en dag skulle bli Guds profet.10

Jeg har hatt mine egne stunder med 
å lære av vår kjære profet, president 
Monson. Det finnes ingen tvil i mitt 
sinn eller i mitt hjerte om at han er 
Herrens profet på jorden. Jeg har vært 
en ydmyk mottaker når han har mottatt 
åpenbaring og handlet i samsvar med 
den. Han har lært oss å strekke oss ut, 
beskytte hverandre og å redde hver-
andre. Det samme ble undervist ved 
Mormons vann. De som ønsket å bli 
kalt hans folk, var villige til å “bære 
hverandres byrder”, “sørge med dem 
som sørger” og “stå som Guds vitner”.11

Jeg står i dag som et vitne om Gud 
den evige Fader og hans Sønn Jesus 
Kristus. Jeg vet at vår Frelser lever. Han 
elsker oss og leder sine tjenere, dere og 
meg, til å utføre sine mektige hensikter 
på jorden.12

Når vi strever fremover og velger å 
følge våre lederes råd og advarsler, vel-
ger vi å følge Herren mens verden går 
i en annen retning. Vi velger å holde 
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fast i jernstangen, å være siste- dagers- 
hellige, å gå Herrens ærend og å bli fylt 
“med overmåte stor glede”.13

Det stadig mer presserende spørs-
målet i dag er tydelig: Står dere sam-
men med Kirkens ledere i en stadig 
mørkere verden, slik at dere kan spre 
Kristi lys?

Forholdet til våre ledere er så viktig 
og betydningsfullt. Uansett hvor gamle 
lederne måtte være, hvor nært eller 
langt borte de er, eller når de måtte ha 
påvirket oss, gjenspeiler deres innfly-
telse den amerikanske poeten Edwin 
Markhams ord, som sa dette:

Det finnes en skjebne som gjør oss 
til brødre:

Ingen går sin vei alene:
Alt vi gir til andre,
kommer tilbake til oss selv.14

Shakeel Arshad, min venn i Pakistan, 
sendte sin støtte til meg, sin bror og 
venn. Det har også mange av dere 
gjort. Når vi strekker oss ut for å løfte 
en annen, beviser vi disse mektige ord: 
“Ingen går sin vei alene.”

Mest av alt trenger vi vår Frelser, vår 
Herre Jesus Kristus. En av beretningene 
fra Skriftene som alltid har gjort åndelig 
inntrykk, er da Jesus Kristus gikk på 
vannet for å møte sine disipler som var 
ombord i en båt på Gennesaretsjøen. 
Dette var ledere som nylig hadde blitt 
kalt, akkurat som mange av oss på 
forhøyningen i dag. Beretningen finnes 
i Matteus:

“Men båten var alt midt ute på sjøen, 
og den stampet hårdt mot bølgene, for 
vinden var imot.

Men i den fjerde nattevakt kom han 
til dem, gående på sjøen.

Da disiplene fikk se ham der han 
gikk på sjøen, ble de slått av skrekk… 
Og de skrek av redsel.

Men Jesus talte straks til dem og 
sa: Vær ved godt mot, det er meg. 
Frykt ikke!” 15

Peter hørte denne storartede opp-
muntringen fra Herren.

Da svarte Peter ham og sa: Herre, er 
det deg, da byd meg å komme til deg 
på vannet!

“[ Jesus] sa: Kom!” 16

Ganske dristig. Peter var fisker, og 
han visste hvor farlig sjøen kunne være. 
Han var imidlertid fast bestemt på å 
følge Jesus – natt og dag, på en båt 
eller på tørt land.

Jeg kan forestille meg at Peter hop-
pet over kanten av båten, uten å vente 
på en ny invitasjon, og begynte å gå 
på vannet. Skriftstedet lyder: “[Han] 
gikk bortover vannet mot Jesus.” 17 Da 
vinden økte i styrke og intensitet, og 
med bølgene virvlende rundt føttene, 
ble Peter “redd, og begynte å synke. 
Da ropte han: Herre, frels meg!

Jesus rakte straks hånden ut og grep 
tak i ham.” 18

En viktig lærdom. Herren var der for 
ham, akkurat som han er der for dere 
og meg. Han rakte ut hånden og trakk 
Peter til seg og til sikkerhet.

Jeg har hatt behov for Frelseren 
og hans reddende hånd så mang en 
gang. Jeg trenger ham mer enn noen-
sinne, og det samme gjør dere. Jeg 
har noen ganger følt meg trygg på å 
kunne hoppe over kanten av båten, 
billedlig talt, inn i ukjente steder, 
bare for å innse at jeg ikke kunne 
klare det alene.

Slik vi snakket om på «Ansikt til 
ansikt», strekker Herren seg ofte ut til 
oss gjennom våre familier og ledere, 
og innbyr oss til å komme til ham – 
akkurat slik han strakte seg ut for å 
redde Peter.
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trosretninger, som kjærlig tar seg av 
sine barn. Vi berømmer med takknem-
lighet de familier i Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige som er innhyllet 
i omsorg fra en far og mor som er 
omvendt til Frelseren, som er beseglet 
ved prestedømmets myndighet, og 
som lærer barna å elske og stole på sin 
himmelske Fader og hans Sønn Jesus 
Kristus.

En bønn for ungdom
Men min bønn i dag er for de hun-

dretusener av barn, ungdom og unge 
voksne som ikke kommer fra disse, 
i mangel av et bedre ord, “ideelle” 
familiene. Jeg snakker ikke bare om 
de unge som har opplevd dødsfall, 
skilsmisse eller sine foreldres avta-
gende tro, men også om de titusener 
av unge menn og unge kvinner over 
hele verden som tar imot evangeliet 
uten en mor eller far som kommer inn 
Kirken sammen med dem.4

Disse unge siste- dagers- hellige 
kommer inn i Kirken med stor tro. De 
håper å skape familieidealet i sitt eget 
liv en gang i fremtiden.5 Med tiden blir 
de en viktig del av vår misjonærstyrke, 

Av eldste Neil L. Andersen
i De tolv apostlers quorum

Gud elsker barn. Han elsker alle 
barn. Frelseren sa: “La de små 
barn … komme til meg, for 

himlenes rike hører slike til.” 1

Barn bor i dag i mange forskjellige 
og komplekse familiesammensetninger.

I dag bor for eksempel dobbelt så 
mange barn i USA sammen med bare 
en mor eller en far som for 50 år siden.2 
Og det er mange familier som er min-
dre samstemt i sin kjærlighet til Gud og 
villighet til å holde hans bud.

I denne økende åndelige uroen vil 
det gjengitte evangelium fortsette å 
bære Herrens norm, ideal og mønster.

“Barn har rett til å bli født innenfor 
ekteskapets bånd og til å bli oppdratt 
av en far og en mor som hedrer ekte-
skapsløftene med fullstendig troskap…

Mann og hustru har et høytidelig 
ansvar for å elske og ha omsorg for 
hverandre og for sine barn… Foreldre 
har en hellig plikt til å oppdra sine barn 
i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke 
deres fysiske og åndelige behov, til å 
lære dem å elske og tjene hverandre, 
[og] til å overholde Guds bud.” 3

Vi berømmer de mange gode 
foreldre over hele verden, av alle 

“Den som mottar dem, 
mottar meg”
Barn bor i dag i mange forskjellige og komplekse familiekonfigurasjoner. 
Vi må strekke oss ut til dem som føler seg alene, etterlatt eller utenfor 
gjerdet.

Dere vil også få mange anledninger 
til å svare på hyppige invitasjoner til å 
“komme til Kristus”.19 Er det ikke det 
jordelivet handler om? Oppfordringen 
kan være å redde et familiemedlem, 
reise på misjon, komme tilbake til 
Kirken, komme til det hellige tem-
pel, og, slik vi nylig har hørt fra våre 
fantastiske ungdommer på Ansikt til 
ansikt- arrangementet, kom og hjelp 
meg å besvare spørsmålet mitt. Når 
tiden er inne, vil hver enkelt av oss 
høre oppfordringen “Kom hjem”!

Jeg ber om at vi vil strekke oss 
ut og ta Frelserens hånd som han 
strekker ut til oss, ofte gjennom sine 
guddommelig kalte ledere og våre 
familiemedlemmer, og lytte til hans 
oppfordring om å komme.

Jeg vet at Jesus Kristus lever. Jeg 
elsker ham, og jeg vet av hele mitt 
hjerte at han elsker oss alle. Han er 
vårt store forbilde og den guddom-
melige leder for alle vår Faders barn. 
Dette bærer jeg høytidelig vitnesbyrd 
om i Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Facebook- kommentar fra Shakeel Arshad 

til Ronald A. Rasband, 2. des. 2015.
 2. 2 Nephi 31:20.
 3. Matteus 16:15.
 4. Matteus 16:16.
 5. Ronald A. Rasband, i Face to Face, 

20. jan. 2016, lds.org/media- library.
 6. Face to Face- svar fra Lisa Jarvis fra 

Grande Prairie i Alberta i Canada.
 7. Twitter- melding fra Liz Darger, Pleasant 

Grove, Utah, 4. april 2015.
 8. “Jeg er Guds kjære barn,” Salmer, nr. 187.
 9. Lære og pakter 68:6.
 10. Se Thomas S. Monson, “Vår hellige 

tillit som prestedømsbærere,” Liahona, 
mai 2006, 55–56.

 11. Mosiah 18:8–9.
 12. Se Mosiah 18:8–9.
 13. 1 Nephi 8:12.
 14. Edwin Markham, “A Creed,” Lincoln  

and Other Poems (1901), 25.
 15. Matteus 14:24–27.
 16. Matteus 14:28–29.
 17. Matteus 14:29.
 18. Matteus 14:30–31.
 19. Moroni 10:32.
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våre rettferdige unge voksne og de som 
kneler ved et alter for å stifte sin egen 
familie.

Følsomhet
Vi vil fortsette å undervise Herrens 

mønster for familier, men nå som vi 
har millioner av medlemmer og det 
mangfold av barn vi har i Kirken, må 
vi være enda mer omtenksomme og 
fintfølende. Vår kirkes kultur og sjar-
gong er til tider ganske unik. Primær- 
barna kommer ikke til å slutte å synge 
“I all evighet”,6 men når de synger “jeg 
blir glad når pappa kommer hjem” 7 
eller “min far og min mor vil lede meg 
frem”,8 er det ikke alle barn som synger 
om sin egen familie.

Vår venn Bette fortalte om en opp-
levelse hun hadde i kirken da hun var 
10 år gammel. Hun sa: “Læreren holdt 
en leksjon om tempelekteskap. Hun 
spurte meg: ‘Bette, dine foreldre er 
ikke gift i templet, er de vel?’ [Læreren 
og resten av klassen] visste svaret.” 
Lærerens leksjon fulgte, og Bette tenkte 

det verste. Bette sa: “Jeg hadde mange 
tårevåte netter. Da jeg fikk hjerteproble-
mer to år senere og trodde jeg skulle 
dø, fikk jeg panikk fordi jeg tenkte at 
jeg ville være alene for alltid.”

Min venn Leif gikk i kirken alene. 
I Primær ble han en gang bedt om å 
holde en kort tale. Han hadde ingen 
mor eller far i kirken til å stå ved siden 
av seg og hjelpe ham hvis han glemte 
hva han skulle si. Leif ble skrekksla-
gen. Istedenfor å dumme seg ut, holdt 
han seg heller borte fra kirken i flere 
måneder.

“[ Jesus] kalte da et lite barn til seg 
og stilte det midt iblant dem og sa:

Og den som tar imot ett slikt 
lite barn for mitt navns skyld, tar 
imot meg.” 9

Troende hjerter og åndelige gaver
Disse barna og ungdommene er 

velsignet med et troende hjerte og 
åndelige gaver. Leif fortalte meg: “Jeg 
visste innerst inne at Gud var min Far 
og at han kjente meg og elsket meg.”

Vår venn Veronique sa: “Da jeg 
lærte evangeliets prinsipper og studerte 
Mormons bok, var det som om jeg hus-
ket ting som jeg allerede hadde visst, 
men hadde glemt.”

Vår venn Zuleika kommer fra Ale-
grete i Brasil. Selv om familien hennes 
ikke var religiøs, begynte Zuleika som 
12- åring å lese Bibelen og besøke 
lokale kirkesamfunn for å få vite mer 
om Gud. Med foreldrenes motvillige til-
latelse, studerte hun med misjonærene, 
fikk et vitnesbyrd og ble døpt. Zuleika 
fortalte meg: “I løpet av diskusjonene 
ble jeg vist et bilde av Salt Lake tempel 
og fortalt om beseglingsordinansene. 
Siden da har jeg hatt et ønske om en 
dag å komme inn i Herrens hus og å 
ha en evig familie.”

Selv om et barns jordiske situasjon 
kanskje ikke er ideell, er et barns ånde-
lige DNA perfekt, fordi alles sanne iden-
titet er som en sønn eller datter av Gud.

President Thomas S. Monson har 
sagt: “Hjelp Guds barn å forstå hva som 
er ekte og viktig i dette liv. Hjelp dem 
å utvikle styrke til å velge veier som vil 
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holde dem på trygg kurs til evig liv.” 10 
La oss åpne våre armer og vårt hjerte 
litt mer. Disse ungdommene trenger vår 
tid og vårt vitnesbyrd.

Brandon, som sluttet seg til Kirken 
i Colorado da han gikk på videregå-
ende, fortalte meg om dem som hjalp 
ham både før og etter hans dåp. Han 
sa: “Jeg var hjemme hos familier som 
etterlevde evangeliet. Det viste meg en 
norm som jeg følte at jeg kunne ha i 
min egen familie.”

Veronique, som ble født i Neder-
land, gikk på skolen sammen med vår 
datter Kristen da vi bodde i Tyskland. 
Veronique bemerket: “Elever som var 
medlem av Kirken, hadde et lys om 
seg. Jeg skjønte etter hvert at dette lyset 
kom av deres tro på Jesus Kristus og å 
etterleve hans læresetninger.”

Min venn Max ble døpt da han var 
åtte år gammel. Faren var ikke medlem 
av noen kirke, og Max kunne gå i kir-
ken eller ikke.

Som tenåring, etter å ikke ha gått i 
kirken på flere måneder, følte Max at 
han trengte å komme tilbake til kirken, 
og bestemte seg en søndag morgen for 
at han ville vende tilbake. Men beslutt-
somheten avtok da han nærmet seg 
inngangsdøren til kirken. Magen hans 
knyttet seg.

Der ved døren sto den nye bisko-
pen. Max kjente ham ikke, og han var 
sikker på at biskopen ikke kjente Max. 
Da Max nærmet seg, lyste biskopens 
ansikt opp, og han strakte ut hånden 
og sa: “Max, så godt å se deg!”

“Da han sa disse ordene,” sa Max, 
“fikk jeg en varm følelse, og jeg visste 
at jeg hadde gjort det rette.” 11

Å kunne en annens navn kan være 
utslagsgivende.

“Og [ Jesus] befalte dem at de skulle 
hente sine små barn…

Og han tok [dem] en for en og vel-
signet dem og ba til Faderen for dem.

Og da han hadde gjort dette, 
gråt han.” 12

Ungdom som ennå ikke er døpt
Etter anmodning fra foreldrene 

venter mange ungdommer som er glad 
i evangeliet, i mange år med å bli døpt.

Emilys foreldre ble skilt mens hun 
var barn, og hun fikk ikke tillatelse 
til å bli døpt før hun var 15. Vår venn 
Emily snakker med glød om en leder 
i Unge kvinner som “alltid brydde 
seg og bidro til å styrke [hennes] 
vitnesbyrd”.13

Colten og Preston er tenåringer 
som bor i Utah. Foreldrene er skilt, og 
de har ikke fått tillatelse til å bli døpt. 
Selv om de ikke kan dele ut nadver-
den, tar de med seg brød hver uke. 
Og selv om de ikke kan komme inn i 
templet for å utføre dåp sammen med 
ungdommene når menigheten drar til 
templet, finner de to brødrene slekts-
navn i slektshistorisk senter ved siden 
av. De som har størst innflytelse med 
hensyn til å hjelpe våre ungdommer å 
føle seg inkludert, er andre rettskafne 
ungdommer.

Eldste Joseph Ssengooba
Jeg avslutter med et eksempel fra 

en ny venn, en vi møtte for noen uker 
siden mens vi besøkte Zambia Lusaka 
misjon.

Eldste Joseph Ssengooba er fra 
Uganda. Hans far døde da han var syv. 
Da han var ni år gammel og moren og 
slektningene hans ikke klarte å ta vare 
på ham, sto han på egne ben. Tolv år 
gammel møtte han misjonærene og 
ble døpt.

Joseph fortalte meg om sin første 
dag i kirken: “Etter nadverdsmøtet 
trodde jeg det var på tide å dra hjem, 
men misjonærene presenterte meg for 
Joshua Walusimbi. Joshua fortalte meg 
at han ville bli min venn, og han ga 
meg en Barnas sangbok så jeg skulle 
slippe å komme tomhendt til Primær. 
I Primær satte Joshua en ekstra stol ved 
siden av sin. Primær- presidenten invi-
terte meg frem foran klassen og ba hele 
Primær synge ‘Jeg er Guds kjære barn’ 
for meg. Jeg følte meg svært spesiell.”

Grenspresidenten tok Joseph med 
til Pierre Mungozas familie, og det ble 
hans hjem de neste fire årene.

Åtte år senere da eldste Joseph 
Ssengooba tok fatt på sin misjon, ble 
han svært overrasket da veilederen 
hans var eldste Joshua Walusimbi, 
gutten som hadde fått ham til føle seg 
så velkommen på hans første dag i 
Primær. Og misjonspresidenten? Han er 
president Leif Erickson, den lille gutten 
som holdt seg borte fra Primær fordi 
han var livredd for å holde tale. Gud 
elsker sine barn.

Joseph Ssengooba som ung gutt (ovenfor), 
sammen med sin venn og misjonærveileder 
eldste Joshua Walusimbi (øverst til høyre) og 
sin misjonspresident Leif Erickson (nederst til 
høyre).
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Barna kom løpende
Da min hustru Kathy og jeg var i 

Afrika for noen uker siden, besøkte vi 
Mbuji- Mayi i Kongo. Ettersom kirke-
bygningen ikke var stor nok for de 
2000 medlemmene, hadde vi møtet 
utendørs under store plastpresennin-
ger holdt oppe av bambusstenger. Da 
møtet begynte, så vi mange barn som 
fulgte med på oss mens de klamret seg 
til smijernsgjerdet som omga eiendom-
men. Kathy hvisket: “Neil, tror du kan-
skje at du vil invitere barna inn?” Jeg 
gikk bort til distriktspresident Kalonji 
ved talerstolen og spurte ham om han 
ville ønske barna utenfor gjerdet vel-
kommen inn til oss.

Etter president Kalonjis invitasjon, 
kom de ikke bare inn, de kom løpende 
– mer enn 50, kanskje 100 av dem – 
noen med fillete klær og bare føtter, men 
alle med nydelige smil og glade ansikter.

Jeg ble dypt rørt av denne opplevel-
sen, og så den som et symbol på vårt 
behov for å strekke oss ut til ungdom-
mer som føler seg alene, etterlatt eller 
utenfor gjerdet. La oss tenke på dem, 
ønske dem velkommen, omfavne dem 
og gjøre alt vi kan for å styrke deres 
kjærlighet til Frelseren. Jesus sa: “Den 
som tar imot ett slikt… barn for mitt 
navns skyld, tar imot meg.” 14 I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Matteus 19:14.
 2. Se “Family Structure,” Child Trends 

DataBank (des. 2015), tillegg 1, side 9, 
childtrends.org/databank.

 3. “Familien: En erklæring til verden,”  
Liahona, nov. 2010, 129, avsnitt 7 og 6.

 4. Jeg vil personlig berømme de titusenvis 
av rettferdige mødre, mange av dem ens-
lige forsørgere, som tappert tar hovedan-
svaret for å styrke sine barn åndelig. Vår 
venn Shelley fra Canada sa om sin mor:

“Misjonærer banket på mine forel-
dres dør fem år før jeg ble født. Mor og 
far tok noen leksjoner, og så mistet far 
interessen. Mor fortsatte å ta leksjonene, 
og ønsket å bli døpt. I fem år gikk mor i 
kirken som ikke- medlem, og tre måneder 
etter at jeg ble født, var hun i stand til å 
bli døpt.

Mor har aldri gjort seg særlig gjeldende 
eller hatt store lederstillinger. Hun har et 
veldig enkelt, skjønt og stabilt vitnesbyrd 
… og hver dag lever hun i pakt med det 
hun tror på. Dette stillferdige og enkle 
eksemplet har alltid holdt meg nær til 
Herren og til Kirken.”

 5. Vår venn Randall fortalte meg: “Jeg ble 
undervist, og jeg visste at jeg var en sønn 
av himmelske foreldre, og kunnskapen om 
min virkelige identitet og natur ga meg håp 
om at jeg ikke behøvde å følge samme kurs 
som mor og far, som jeg beundret, men 
ikke ønsket å kopiere. Jeg stolte på det jeg 
hadde lært av lærere i Primær, Søndags-
skolen, Unge menn og andre steder. Jeg så 
eksempler i menigheten og min storfamilie, 
på trofaste, lykkelige familier, og jeg stolte 
på min himmelske Fader, vel vitende om at 
hvis jeg holdt meg trofast, ville han hjelpe 
meg å få en slik familie.”

 6. “I all evighet,” Barnas sangbok, 98.
 7. “Når far kommer hjem,” Barnas sangbok, 

110.
 8. “Her fins kjærlighet,” Barnas sangbok, 

102–03.
 9. Matteus 18:2, 5.
 10. Thomas S. Monson, “Lær av meg,” Liahona, 

mars 2016, 6.
 11. Se Max H. Molgard, Inviting the Spirit into 

Our Lives (1993), 99.
 12. 3 Nephi 17:11, 21–22.
 13. Selv om Emilys foreldre ikke var aktive, 

snakket hun med kjærlighet om beste-
foreldre, onkler og tanter og andre som 
“vikarierte” for foreldrene. Om en leder i 
Unge kvinner i Michigan sa hun: “Barna 
hennes var voksne, og hun gjorde et 
poeng av å få hver av de unge kvinnene 
til å føle seg som om de var hennes egen 
datter… Smilet hennes kunne varme 
hjertet ditt på de vanskeligste dager… Jeg 
har gjort det til mitt mål å følge hennes 
eksempel og være en søster Molnar for de 
barna som kanskje føler seg ‘annerledes’, 
‘utelatt’ eller ‘ekskludert’.”

 14. Matteus 18:5.

Under et møte med 2000 siste-dagers-hellige i 
Kongo (øverst), var det mange nysgjerrige barn 
som hadde samlet seg utenfor gjerdet rundt 
eiendommen der møtet ble holdt (over). Da de 
ble invitert inn, kom barna løpende.
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I bunn og grunn sa Herren til Moses: 
“Du klarer det!” Og det gjør også vi!

Jeg skal gi dere fire prinsipper som 
vil hjelpe oss i redningsarbeidet.

Prinsipp nummer 1: Vi må ikke utsette 
å komme andre til unnsetning

Eldste Alejandro Patanía, en tidli-
gere områdesytti, forteller historien 
om sin yngre bror, Daniel, som seilte 
ut på havet på fisketur sammen med 
mannskapet. Etter en stund fikk Daniel 
et presserende varsel om at en stor 
storm nærmet seg raskt. Umiddelbart 
satte Daniel og mannskapet kursen mot 
havnen.

Da stormen økte i styrke, fikk en 
fiskebåt i nærheten motorstopp. Dani-
els mannskap festet en kabel til den 
ubrukelige båten og begynte å slepe 
den i sikkerhet. De tilkalte hjelp over 
radioen, vel vitende om at med den 
tiltagende stormen, trengte de øyeblik-
kelig hjelp.

Mens deres nærmeste ventet spent, 
møttes representanter fra Kystvakten, 
Fiskerforbundet og Sjøforsvaret for å bli 
enige om den beste redningsstrategien. 
Noen ønsket å dra med en gang, men 
fikk beskjed om å vente på en plan. 
Mens de som befant seg i stormen, 

oppmuntret dem som kom på besøk.
Når vi kommer noen til unnsetning, 

gir Gud oss styrke, oppmuntring og 
velsignelser. Da han befalte Moses å 
redde Israels barn, ble Moses redd, 
akkurat slik mange av oss er redde. 
Moses unnskyldte seg og sa: “Jeg har 
aldri vært noen ordets mann… Jeg er 
tung i mæle og tung i tale.” 2

Herren beroliget Moses:
“Hvem har gitt mennesket munn? … 

Er det ikke jeg, Herren?
Gå nå du! Jeg vil være med din 

munn og lære deg hva du skal tale.” 3

Av eldste Mervyn B. Arnold
i De sytti

Frelseren forsto helt klart sitt ansvar 
for å redde vår himmelske Faders 
barn, for han erklærte:

“Menneskesønnen er kommet for å 
frelse det som var fortapt…

Slik er det… ikke deres himmelske 
Fars vilje at en eneste av disse små skal 
gå fortapt.” 1

Min engel av en mor, Jasmine 
Bennion Arnold, forsto helt klart sin 
mulighet til å bidra for å redde vår him-
melske Faders sårede eller bortkomne 
får, heriblant hennes egne barn og 
barnebarn. For en fantastisk innflytelse 
besteforeldre kan ha på sine barne-
barns liv!

Mor fikk som regel i oppdrag å 
besøke dem som strevde med sin 
tro, de mindre aktive og familier der 
ikke alle er medlem. Men flokken 
hennes omfattet mange andre som 
ingen hadde bedt henne om å besøke. 
Besøkene hennes fant som regel sted 
ikke bare en gang i måneden, ettersom 
hun i det stille lyttet, hjalp de syke 
og ga kjærlig oppmuntring. De siste 
månedene av mors liv var hun bundet 
til hjemmet, så hun brukte mange timer 
på å skrive brev til dem, og uttrykte 
sin kjærlighet, bar vitnesbyrd og 

Til unnsetning:  
Vi kan klare det
Herren har gitt oss alle verktøy vi trenger for å redde våre venner  
som er mindre aktive eller utenfor Kirken.
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fortsatte å be om hjelp, fortsatte repre-
sentantene møtet og prøvde å bli enige 
om den riktige protokollen og en plan.

Da en redningsgruppe endelig ble 
organisert, kom et siste desperat anrop. 
Den rasende stormen hadde revet 
over kabelen mellom de to båtene, og 
Daniels mannskap var på vei tilbake 
for å prøve å redde de andre fiskerne. 
Til slutt sank begge båtene, og mann-
skapene, heriblant eldste Patanías bror 
Daniel, døde.

Eldste Patanía sammenlignet denne 
tragedien med Herrens formaning da 
han sa: “Dere [har] ikke styrket [eller] 
ført tilbake … det fortapte … og det for-
tapte har dere ikke oppsøkt … og [jeg] 
vil kreve min hjord av deres hånd.” 4

Eldste Patanía forklarte at selv 
om vi må være organisert i våre råd, 
quorumer, hjelpeorganisasjoner og 
som enkeltpersoner, må vi ikke utsette 
å komme andre til unnsetning. Noen 
ganger går det mange uker mens vi 
snakker om hvordan vi kan hjelpe 
familier eller enkeltpersoner som har 
spesielle behov. Vi overveier hvem som 
skal besøke dem og hvordan vi skal gå 
frem. I mellomtiden fortsetter våre bort-
komne brødre og søstre å trenge vår 
hjelp, og noen ganger roper og ber de 
til og med om hjelp. Vi må ikke utsette.

Prinsipp nummer 2: Vi må aldri gi opp
President Thomas S. Monson, som 

tydelig har oppfordret oss til å komme 
andre til unnsetning, har sagt: “Våre 
medlemmer trenger å bli minnet om at 
det aldri er for sent når det gjelder våre 
… mindre aktive medlemmer … som 
kunne ha blitt regnet som et håpløst 
tilfelle.” 5

I likhet med mange av dere, har jeg 
delt evangeliet med noen som snart har 
blitt døpt eller reaktivisert, mens andre 
– som min venn Tim, som ikke er 
medlem, og hans mindre aktive hustru 
Charlene – trenger mye lenger tid.

I over 25 år engasjerte jeg Tim i 
samtaler om evangeliet og tok Tim og 
Charlene med til åpent hus i templer. 
Andre sluttet seg til redningsarbeidet, 
men Tim avslo enhver invitasjon til å 
møte misjonærene.

En helg hadde jeg i oppdrag å presi-
dere ved en stavskonferanse. Jeg hadde 
bedt stavspresidenten om å faste og 
be om hvem vi skulle besøke. Jeg ble 
sjokkert da han ga meg navnet på min 
venn Tim. Da Tims biskop, stavspresi-
denten og jeg banket på døren, åpnet 
Tim den, så på meg og på biskopen og 
sa så: “Biskop, jeg syntes du sa at dere 
skulle ha med dere en spesiell person!”

Så lo Tim og sa: “Kom inn, Merv.” Et 
mirakel skjedde den dagen. Tim har nå 
blitt døpt, og han og Charlene har blitt 
beseglet i templet. Vi må aldri gi opp.

Prinsipp nummer 3: Hvor stor skal ikke 
deres glede være hvis dere bringer én sjel 
til Kristus

På en generalkonferanse for mange 
år siden talte jeg om hvordan José de 
Souza Marques forsto Frelserens ord at 
“hvis noen blant dere er sterke i Ånden, 
la ham ta med seg den som er svak … 
så han også kan bli sterk.” 6

Bror Marques kunne navnet på alle 
fårene i sitt prestenes quorum, og innså 
at Fernando manglet. Han lette etter 
Fernando hjemme hos ham, så hjemme 
hos en venn, og til og med på stranden.

Han fant til slutt Fernando mens han 
surfet. Han nølte ikke til båten sank, 
som i Daniels historie. Han gikk straks 
ut i vannet for å redde sitt bortkomne 
får og bringe det hjem til glede.7

Ved kontinuerlig betjening sørget 
han så for at Fernando aldri igjen ville 
forlate flokken.8

La meg oppdatere dere på hva 
som har skjedd siden Fernando ble 
reddet, og dele gleden som kommer 
ved å redde bare étt bortkommet får. 

Mens de nærmeste ventet spent, utsatte red-
ningsmennene sin innsats til det ble for sent.
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Fernando giftet seg med sin kjæreste 
Maria i templet. De har nå 5 barn og 13 
barnebarn, som alle er aktive i Kirken. 
Mange andre slektninger og deres 
familier har også sluttet seg til Kirken. 
Sammen har de sendt inn tusenvis av 
sine forfedres navn for å motta tem-
pelordinanser, og velsignelsene bare 
fortsetter å komme.

Fernando er nå biskop for tredje 
gang, og han fortsetter å redde, akkurat 
slik han ble reddet. Han fortalte nylig: 
“I vår menighet har vi 32 aktive unge 
menn i Det aronske prestedømme, og 
21 av dem har blitt reddet bare de siste 
18 månedene.” Som enkeltpersoner, 
familier, quorumer, hjelpeorganisasjoner, 
klasser, hjemmelærere og besøkende 
lærerinner, kan vi gjøre det samme!

Prinsipp nummer 4: Uansett alder, er vi 
alle kalt til å komme andre til unnsetning

President Henry B. Eyring har sagt: 
“Uansett alder, kapasitet, kall i Kirken 
eller sted, er vi alle som én kalt til 

arbeidet med å hjelpe [Frelseren] i 
hans innhøsting av sjeler til han kom-
mer igjen.” 9

Hver dag er det stadig flere av våre 
barn, ungdommer, unge enslige voksne 
og voksne medlemmer i alle aldre som 
følger Frelserens klare oppfordring om 
å komme andre til unnsetning. Takk 
for deres innsats! Jeg skal gi dere noen 
eksempler:

Syv år gamle Amy inviterte venn-
innen Arianna og hennes familie til 
Primærs årlige nadverdsmøteprogram. 
Noen måneder senere ble Arianna og 
familien hennes døpt.

Allan, en ung enslig voksen, følte 
seg inspirert til å dele Kirkens videoer, 
Mormon Messages og skriftsteder med 
alle sine venner ved hjelp av sosiale 
medier.

Søster Reeves begynte å dele evan-
geliet med hver eneste telefonselger 
som ringte.

James inviterte sin venn Shane, som 
ikke er medlem, til datterens dåp.

Spencer sendte sin mindre aktive 
søster en kobling til president 
Russell M. Nelsons konferansetale 
og rapporterte: “Hun leste talen, og 
et vindu åpnet seg.”

Herren har gitt oss alle verktøy vi 
trenger for å redde våre venner som er 
mindre aktive eller utenfor Kirken. Vi 
kan alle klare det!

Jeg oppfordrer dere alle til å følge 
Frelserens oppfordring om å komme 
andre til unnsetning. Vi kan klare det!

Jeg vitner høytidelig om at jeg vet at 
Jesus er den gode hyrde, at han elsker 
oss og at han vil velsigne oss når vi 
kommer andre til unnsetning. Jeg vet 
at han lever. Jeg vet det. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Matteus 18:11, 14; uthevelse tilføyd.
 2. 2 Mosebok 4:10.
 3. 2 Mosebok 4:11–12.
 4. Esekiel 34:4, 10.
 5. Thomas S. Monson, generalautoritetenes 

lederskapsmøte, oktober 2015, brukt med 
tillatelse.

 6. Lære og pakter 84:106.
 7. Se Lukas 15:5.
 8. Se Mervyn B. Arnold, “Styrk dine brødre,” 

Liahona, mai 2004, 46–47.
 9. Henry B. Eyring, “Vi er ett,” Liahona,  

mai 2013.

Fernando Araujo (i midten på begge bildene), som ble reddet av en omtenksom leder da han var 
en ung mann, redder i dag unge menn som biskop (over), og gleder seg over etterkommere som er 
aktive i kirken (øverst).



56 LØRDAG ETTERMIDDAG | 2. APRIL 2016

Vi hadde begynt vår reise i Kirken, 
og vi fant gode venner som tok godt 
imot oss i denne overgangsperioden 
i livet.

Leksjonene for nye medlemmer 
som vi deltok i på våre søndagsmøter 
hver uke, var fantastiske. De fylte oss 
med kunnskap og fikk oss til å ønske 
at uken måtte gå fort, slik at vi kunne 
få mer av denne åndelige næringen 
på søndag.

Min hustru og jeg så ivrig frem til å 
komme til templet for å få vår familie 
beseglet for evigheten. Det skjedde 
ett år og syv dager etter dåpen, og det 
var et fantastisk øyeblikk. Det føltes 
som om evigheten hadde blitt delt ved 
alteret mellom det som kom før og det 
som kom etter beseglingen.

Ettersom jeg hadde bodd lovlig på 
østkysten av USA i noen år, var jeg 
kjent med noen av byene, og de var 
for det meste små.

Når jeg leste eller hørte om opp-
takten til det første syn, ble folke-
mengder nevnt, og dette ga ingen 
mening for meg.

Neste morgen dro min hustru og jeg 
til São Paulo for å delta på en innviel-
sessesjon i templet.

Vi var der, men jeg var egentlig ennå 
ikke i stand til å verdsette denne fantas-
tiske anledningen. Dagen etter deltok 
vi på en områdekonferanse.

Av eldste Jairo Mazzagardi
i De sytti

En god venn av meg som var med-
lem av Kirken, prøvde i mange år 
å lære meg evangeliet om evige 

familier. Det var ikke før jeg deltok på 
åpent hus i São Paulo tempel i oktober 
1978, og kom inn i beseglingsrommet, 
at læren om evige familier kom inn i 
mitt hjerte, og i flere dager ba jeg om å 
få vite om dette var den sanne kirke.

Jeg var ikke religiøs, men hadde blitt 
oppdratt av foreldre som var det, og 
jeg hadde sett det som var godt i andre 
religioner. På dette stadiet av mitt liv 
trodde jeg at alle religioner var aksepta-
ble for Gud.

Etter mitt besøk til åpent hus i temp-
let, søkte jeg svar ved bønn, med tro og 
sikker tillit til at Gud ville gi meg svar på 
hvilken som var hans kirke på jorden.

Etter en stor åndelig kamp, fikk jeg 
endelig et klart svar. Jeg ble oppfordret 
til å bli døpt. Dåpen fant sted 31. okto-
ber 1978, kvelden før en innvielsesse-
sjon i São Paulo tempel.

Jeg skjønte at Herren kjente meg og 
brydde seg om meg da han besvarte 
mine bønner.

Det hellige sted hvor 
gjenopprettelsen  
fant sted
Palmyra var gjenopprettelsens skueplass, hvor Faderens røst  
skulle bli hørt etter nesten to tusen år.
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Spørsmål begynte å dukke opp i 
tankene mine. Hvorfor måtte Kirken 
bli gjenopprettet i USA og ikke i Brasil 
eller Italia, mitt fedreland?

Hvor var alle menneskene som var 
involvert i vekkelsene og i religions-
forvirringen – som alt sammen hadde 
skjedd på et så rolig og fredelig sted?

Jeg spurte mange om det, men fikk 
ikke noe svar. Jeg leste alt jeg kunne 
på portugisisk og deretter på engelsk, 
men fant ingenting som kunne berolige 
meg. Jeg fortsatte å søke.

I oktober 1984 deltok jeg på general-
konferansen som rådgiver i et stavspre-
sidentskap. Etterpå dro jeg til Palmyra 
i New York, ivrig etter å finne svaret.

Da jeg kom dit, prøvde jeg å forstå: 
Hvorfor måtte gjenopprettelsen finne 
sted her, og hvorfor slik en åndelig 
uro? Hvor kom alle menneskene som 
er nevnt i Josephs beretning, fra? Hvor-
for der?

Den gangen var det mest fornuftige 
svaret for meg, at det var fordi den ame-
rikanske grunnloven garanterte frihet.

Den morgenen besøkte jeg Grandin- 
bygningen, hvor den første utgaven av 
Mormons bok ble trykt. Jeg dro til Den 
hellige lund, hvor jeg ba mye.

Det var nesten ingen i gatene i den 
lille byen Palmyra. Hvor var folkemeng-
dene som Joseph hadde nevnt?

Den ettermiddagen bestemte jeg 
meg for å dra til Peter Whitmers gård, 
og da jeg kom dit, fant jeg en mann i 
vinduet i en hytte. Han hadde en intens 
glød i øynene. Jeg hilste på ham, og 
begynte å stille de samme spørsmålene.

Så spurte han meg: “Har du tid?”  
Jeg sa ja.

Han forklarte at innsjøene Erie og 
Ontario, og lenger øst, elven Hudson, 
ligger i dette området.

Tidlig på 1800- tallet bestemte de 
seg for å bygge en kanal for trans-
port, som skulle gå gjennom dette 

området og strekke seg mer enn 480 
kilometer til elven Hudson. Det var et 
stort foretak den gangen, og de hadde 
ikke annet enn menneskers og dyrs 
arbeidskraft.

Palmyra var et senter for noe av 
denne byggingen. Utbyggerne trengte 
dyktige folk, teknikere, familier og 
deres venner. Mange begynte å 
strømme til fra nabobyene og steder 
lenger unna, blant annet Irland, for å 
arbeide på kanalen.

Dette var virkelig et hellig og ånde-
lig øyeblikk, fordi jeg endelig hadde 
funnet folkemengden. De hadde med 
seg sine skikker og sin tro. Da man-
nen nevnte deres tro, ble mitt sinn 
opplyst og mine åndelige øyne ble 
åpnet av Gud.

I det øyeblikket forsto jeg hvordan 
Gud, vår Fader, i sin enorme visdom 
hadde beredt i sin plan et sted å bringe 
den unge Joseph Smith, for å sette ham 
midt i den religiøse forvirringen, fordi 
der, i høyden Cumorah, var de dyre-
bare platene til Mormons bok skjult.

Dette var gjenopprettelsens skue-
plass, hvor Faderens røst skulle bli hørt 
etter nesten to tusen år, i et storartet 

syn hvor han talte til den unge Joseph 
Smith da han gikk til Den hellige 
lund for å be, og hørte: “Dette er min 
elskede Sønn. Hør ham!” 1

Der så han to personer hvis glans 
og herlighet overgår enhver beskri-
velse. Ja, Gud åpenbarte seg for 
menneskene igjen. Mørket som dekket 
jorden, begynte å avta.

Profetiene med hensyn til gjenopp-
rettelsen begynte å bli oppfylt. “Jeg så 
en annen engel, som fløy under det 
høyeste av himmelen. Han hadde et 
evig evangelium å forkynne for dem 
som bor på jorden, for alle nasjoner 
og stammer, tungemål og folk.” 2

Etter noen år ble Joseph ledet til 
profetiene, paktene og ordinansene 
som var nedtegnet av oldtidsprofeter, 
vår kjære Mormons bok.

Jesu Kristi kirke kunne ikke gjen-
opprettes uten det evige evangelium 
som er åpenbart i Mormons bok, som 
et annet testamente om Jesus Kristus, 
Guds Sønn, Guds Lam, som fjernet 
verdens synder.

Kristus sa til sitt folk i Jerusalem:
“Jeg har også andre får, som ikke 

hører til denne kveen.” 3
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“Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner 
mine, og mine kjenner meg.” 4

Da jeg dro fra Whitmers gård, kan 
jeg ikke huske at jeg sa farvel. Jeg 
husker bare tårene som rant nedover 
kinnene mine. Solen gikk ned på en 
vakker himmel.

I mitt hjerte følte jeg en enorm glede 
og fred som roet min sjel. Jeg var fylt av 
takknemlighet.

Nå forsto jeg tydelig hvorfor. Nok en 
gang hadde Herren gitt meg kunnskap 
og lys.

På hjemveien fortsatte skriftsteder å 
strømme inn i mitt sinn – løftene til far 
Abraham om at i hans ætt skulle alle 
jordens familier bli velsignet.5

Og i denne hensikt skulle templer 
bygges slik at den guddommelige 
kraft igjen kunne bli overdratt til 

menneskene på jorden, slik at familier 
kunne bli forenet, ikke til døden skiller 
oss, men for all evighet.

“Det skal skje i de siste dager, da 
skal fjellet der Herrens hus står, være 
grunnfestet på toppen av fjellene og 
høyt hevet over alle høyder. Og alle 
hedningefolk skal strømme til det.” 6

Hvis dere som hører meg, har ube-
svarte spørsmål, ikke gi opp!

Jeg oppfordrer dere til å følge 
profeten Joseph Smiths eksempel, da 
han leste i Jakobs brev 1:5: “Om noen 
av dere mangler visdom, da må han be 
til Gud, for Gud gir alle [villig].”

Det som skjedde ved Cumorah, 
var en viktig del av gjenopprettel-
sen, da Joseph Smith mottok platene 
som inneholdt Mormons bok. 
Denne boken hjelper oss å komme 

nærmere Kristus enn noen annen 
bok på jorden.7

Jeg bærer vitnesbyrd om at Herren 
har oppreist profeter, seere og åpenba-
rere til å lede sitt rike i disse siste dager, 
og at i hans evige plan er familier ment å 
være sammen for evig. Han bryr seg om 
sine barn. Han besvarer våre bønner.

På grunn av sin store kjærlighet, 
sonet Jesus Kristus for våre synder. Han 
er verdens Frelser. Det er mitt vitnes-
byrd i Jesu Kristi hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Joseph Smith – Historie 1:17.
 2. Åpenbaringen 14:6.
 3. Johannes 10:16.
 4. Johannes 10:14.
 5. Se 1 Mosebok 12:3; 17:2–8; Galaterne 3:29; 

1 Nephi 15:14–18; Abraham 2:9–11.
 6. Jesaja 2:2.
 7. Se innledningen til Mormons bok.



59MAI 2016

og bli mer uselviske, velvillige og 
hellige. Vi formanes til å leve slik at vi 
kan “stå ubesmittet for [Herren] på den 
siste dag”.8

Den hellige ånd og prestedømsordinanser
Profeten Joseph Smith oppsummerte 

konsist den avgjørende funksjonen 
prestedømsordinanser har i Jesu Kristi 
evangelium: “Å bli født på ny er noe 
som skjer ved Guds ånd gjennom ordi-
nanser.” 9 Denne skarpsindige uttalelsen 
understreker både Den hellige ånds og 
hellige ordinansers funksjon i proses-
sen for åndelig gjenfødelse.

Den hellige ånd er det tredje med-
lem av Guddommen. Han er en ånd 
i persons skikkelse, og vitner om all 
sannhet. I Skriftene er Den hellige ånd 
omtalt som Talsmannen,10 en lærer 11 og 
en åpenbarer.12 I tillegg er Den hellige 
ånd en helliggjører 13 som renser og 
brenner slagg og ugudelighet ut av 
menneskenes sjeler som ved ild.

Hellige ordinanser står sentralt i 
Frelserens evangelium og i prosessen 

Vi blir formant av profeter og apostler 
til å “[våkne] opp for Gud”,4 bli “født på 
ny” 5 og bli nye skapninger i Kristus 6 
ved å motta de velsignelser som er gjort 
mulig ved Jesu Kristi forsoning. “Den 
Hellige Messias fortjeneste, barm-
hjertighet og nåde” 7 kan hjelpe oss å 
overvinne det naturlige menneskes 
selvsentrerte og egoistiske tendenser, 

Av eldste David A. Bednar
i De tolv apostlers quorum

Noen dyptgripende ord kong 
Benjamin uttalte da han under-
viste om Frelseren og hans 

forsoning, har vært et tilbakevendende 
tema for mine studier og overveielser 
i mange år.

I sin åndelig gripende avskjedstale 
til folket han hadde tjent og elsket, 
forklarte kong Benjamin hvor viktig det 
er å kjenne Guds herlighet og smake 
av hans kjærlighet, å få tilgivelse for 
synd, alltid minnes Guds storhet og be 
daglig, og å stå urokkelig i troen.1 Han 
lovet også at ved å gjøre disse ting, 
“skal dere alltid fryde dere og fylles 
med kjærlighet til Gud og alltid bevare 
en forlatelse for deres synder.” 2

Mitt budskap fokuserer på prinsip-
pet om alltid å bevare en forlatelse for 
våre synder. Sannheten som uttryk-
kes her, kan styrke vår tro på Herren 
Jesus Kristus og gjøre oss til bedre 
disipler. Jeg ber om at Den hellige ånd 
må inspirere og oppbygge oss mens 
vi sammen overveier grunnleggende 
åndelige sannheter.

Åndelig gjenfødelse
I jordelivet opplever vi fysisk fødsel 

og muligheten for åndelig gjenfødelse.3 

Alltid bevare en forlatelse 
for deres synder
Ved Den hellige ånds helliggjørende kraft som vår stadige ledsager,  
kan vi alltid bevare en forlatelse for våre synder.
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med å komme til ham og søke ånde-
lig gjenfødelse. Ordinanser er hellige 
handlinger som har åndelig hensikt, 
evig betydning og er knyttet til Guds 
lover og vedtekter.14 Alle frelsende 
ordinanser og nadverdens ordinans må 
godkjennes av en som har de nødven-
dige prestedømsnøkler.

De frelsende og opphøyende 
ordinanser som forrettes i Herrens 
gjenopprettede kirke, er langt mer enn 
ritualer eller symbolske handlinger. De 
utgjør snarere godkjente kanaler som 
velsignelser og himmelens krefter kan 
strømme inn i vårt liv gjennom.

“Og dette større prestedømme 
forvalter evangeliet og har nøkkelen 
til rikets mysterier, ja, endog nøkkelen 
til kunnskapen om Gud.

Derfor, i dets ordinanser blir gud-
dommelighetens kraft tilkjennegitt,

og uten prestedømmets ordinanser 
og prestedømmets myndighet, blir ikke 

guddommelighetens kraft tilkjennegitt 
for mennesker i kjødet.” 15

Ordinanser som mottas og overhol-
des med integritet, er avgjørende for 
å oppnå guddommelighetens kraft og 
alle velsignelsene som er tilgjengelig på 
grunn av Frelserens forsoning.

Vi kan oppnå og bevare en forlatelse 
for synder gjennom ordinanser

For å forstå prosessen hvorved vi 
kan motta og alltid bevare en forlat-
else for våre synder, må vi først forstå 
det uadskillelige forholdet mellom tre 
hellige ordinanser som gir tilgang til 
himmelens krefter: Dåp ved nedsenk-
ning, håndspåleggelse for Den hellige 
ånds gave og nadverden.

Dåp ved nedsenkning til syndenes 
forlatelse “er den innledende ordinans 
i Jesu Kristi evangelium” 16, og forut 
for den må det være tro på Frelse-
ren og oppriktig omvendelse. Denne 

ordinansen “er et tegn og et bud Gud 
har fastsatt, hvis [hans barn] vil komme 
inn i hans rike”.17 Dåpen forrettes i 
kraft av Det aronske prestedømme. I 
prosessen med å komme til Frelseren 
og gjennomgå åndelig gjenfødelse gir 
dåpen en nødvendig første rensing av 
vår sjel for synd.

Dåpspakten omfatter tre grunnleg-
gende forpliktelser: (1) Å være villig til 
å påta oss Jesu Kristi navn, (2) å alltid 
minnes ham og (3) å holde hans bud. 
Den lovede velsignelse for å overholde 
denne pakten er at “hans Ånd alltid 
kan være hos [oss]”.18 Dermed er dåpen 
den avgjørende forberedelse til å motta 
den godkjente mulighet til stadig å 
bli ledsaget av det tredje medlem av 
Guddommen.

“Dåp [i] vann … må etterfølges av 
Åndens dåp for å være fullstendig.” 19 
Som Frelseren sa til Nikodemus: “Uten 
at en blir født av vann og Ånd, kan han 
ikke komme inn i Guds rike.” 20

Tre uttalelser av profeten Joseph 
Smith understreker den viktige sam-
menhengen mellom ordinansene dåp 
ved nedsenkning til syndenes forlatelse 
og håndspåleggelse for Den hellige 
ånds gave.

Uttalelse 1: “Dåp er en hellig ordinans 
og en forberedelse til å motta Den hel-
lige ånd, og er den kanal og den nøkkel 
som formidler Den hellige ånd.” 21

Uttalelse 2: “Dere kan like gjerne 
døpe en sandsekk som et menneske 
hvis det ikke gjøres med henblikk på 
syndsforlatelse og for å motta Den 
hellige ånd. Dåp i vann er bare en 
halv dåp og er til ingen nytte uten den 
annen halvpart, eller med andre ord 
Den hellige ånds dåp.” 22

Uttalelse 3: “Dåpen i vann er til 
ingen nytte med mindre den ledsa-
ges av dåp med ild og Den hellige 
ånd. De er nødvendigvis uadskillelig 
forbundet.” 23
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Den konsekvente tilknytning mel-
lom omvendelsens prinsipp, ordinan-
sene dåp og mottakelse av Den hellige 
ånds gave, og den strålende velsignel-
sen syndenes forlatelse, er understreket 
gjentatte ganger i Skriftene.

Nephi erklærte: “For porten dere må 
gå inn gjennom, er omvendelse og dåp 
med vann, og så kommer en forlatelse 
for deres synder ved ild og ved Den 
Hellige Ånd.” 24

Frelseren selv erklærte: “Dette er 
befalingen: Omvend dere, alle jordens 
ender, og kom til meg og bli døpt i 
mitt navn, så dere kan bli helliggjort 
ved å motta Den Hellige Ånd, så dere 
kan stå ubesmittet for meg på den 
siste dag.” 25

Håndspåleggelse for Den hellige 
ånds gave er en ordinans som forrettes 
i kraft av Det melkisedekske preste-
dømme. I prosessen med å komme 
til Frelseren og åndelig gjenfødelse, 
skaper det å motta Den hellige ånds 
helliggjørende kraft i vårt liv, mulighet 

for en kontinuerlig rensing av vår sjel 
fra synd. Denne frydefulle velsignelsen 
er viktig ettersom “intet urent kan bo 
hos Gud”.26

Som medlemmer av Herrens gjen-
opprettede kirke blir vi velsignet både 
ved vår innledende rensing for synd i 
forbindelse med dåpen, og ved mulig-
heten for en kontinuerlig rensing for 
synd som muliggjøres ved Den hellige 
ånds veiledning og kraft – det tredje 
medlem av Guddommen.

Tenk over hvor avhengig en bonde 
er av det uforanderlige mønsteret av 
såing og høsting. Å forstå sammen-
hengen mellom såing og høsting er en 
konstant kilde til mening, og påvirker 
alle beslutninger og handlinger en 
bonde gjør i alle årstider. På samme 
måte skulle den uadskillelige forbin-
delsen mellom ordinansene dåp ved 
nedsenkning til syndenes forlatelse og 
håndspåleggelse for Den hellige ånds 
gave påvirke alle aspekter av vårt disip-
pelskap i alle årstider.

Nadverden er den tredje ordinansen 
som er nødvendig for å få tilgang til 
guddommelighetens kraft. For at vi mer 
fullstendig kan holde oss ubesmittet av 
verden, er vi befalt å gå til bønnens hus 
og ofre våre sakramenter på Herrens 
hellige dag.27 Tenk på at symbolene 
på Herrens legeme og blod, brødet og 
vannet, blir både velsignet og helliget. 
“O Gud, du evige Fader, vi ber deg i 
din Sønns Jesu Kristi navn, å velsigne 
og hellige dette brød [eller dette vann] 
for alle deres sjeler som nyter [eller 
drikker] av det.” 28 Å hellige er å gjøre 
rent og hellig. Nadverdens symboler 
helliges til minne om Kristi renhet, vår 
totale avhengighet av hans forsoning 
og vårt ansvar for å overholde våre 
ordinanser og pakter slik at vi kan “stå 
ubesmittet for [ham] på den siste dag”.29

Nadverdens ordinans er en hellig og 
gjentatt oppfordring om å omvende seg 
oppriktig og bli åndelig fornyet. Det 
å ta del i nadverden i seg selv, ettergir 
ikke synder. Men når vi forbereder 
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oss samvittighetsfullt og deltar i denne 
hellige ordinans med et sønderknust 
hjerte og en angrende ånd, er løftet at 
Herrens ånd alltid kan være hos oss. 
Og ved Den hellige ånds helliggjø-
rende kraft som vår stadige ledsager, 
kan vi alltid bevare en forlatelse for 
våre synder.

Vi blir virkelig velsignet hver uke 
ved anledningen til å evaluere vårt liv 
gjennom nadverdens ordinans, fornye 
våre pakter og motta dette paktsløftet.30

Døpt på ny
Noen ganger uttrykker siste- dagers- 

hellige et ønske om å bli døpt på ny 
– for derved å bli like rene og verdige 
som dagen da de mottok sin første 
frelsende ordinans i evangeliet. Det 
er med respekt jeg sier at vår him-
melske Fader og hans elskede Sønn 
ikke mente at vi skal oppleve en slik 
følelse av åndelig fornyelse, oppfrisk-
ning og gjenopprettelse bare én gang 
i vårt liv. Velsignelsene ved å oppnå 
og alltid bevare en forlatelse for våre 
synder gjennom evangeliets ordinan-
ser hjelper oss å forstå at dåpen er et 
utgangspunkt for vår åndelige reise i 
jordelivet. Den er ikke et mål vi skulle 
lengte etter å komme tilbake til om 
og om igjen.

Ordinansene dåp ved nedsenkning, 
håndspåleggelse for Den hellige ånds 
gave og nadverden er ikke isolerte 
og separate foreteelser. De er snarere 
elementer i et innbyrdes beslektet og 
forsterkende mønster av forløsende 
fremgang. Hver påfølgende ordinans 
løfter og forsterker våre åndelige hen-
sikter, ønsker og prestasjoner. Faderens 
plan, Frelserens forsoning og evangeli-
ets ordinanser gir den nåde vi trenger 
for å streve fremover og utvikle oss 
linje på linje og bud på bud mot vårt 
evige mål.

Løfte og vitnesbyrd
Vi er ufullkomne mennesker som 

prøver å leve på jorden i henhold til 
vår himmelske Faders fullkomne plan 
for evig fremgang. Kravene i hans plan 
er strålende, barmhjertige og krevende. 
Vi kan til tider være fulle av beslutt-
somhet og andre ganger føle at vi slett 
ikke strekker til. Vi kan lure på om vi 
åndelig noensinne kan klare å holde 
budet om å stå ubesmittet for ham på 
den siste dag.

Med Herrens hjelp og ved hans 
Ånds kraft til å “lære [oss] alle ting”,31 
kan vi virkelig bli velsignet med å reali-
sere våre åndelige muligheter. Ordi-
nanser innbyr åndelig mening og kraft 

i vårt liv når vi ønsker å bli født på ny 
og følge Kristus.32 Våre svakheter kan 
bli styrket, og vi kan overvinne våre 
begrensninger.

Selv om ingen av oss kan oppnå 
fullkommenhet i dette liv, kan vi bli 
stadig mer verdige og ubesmittet når 
vi blir “renset ved Lammets blod”.33 Jeg 
lover og vitner om at vi vil bli velsignet 
med større tro på Frelseren og større 
åndelig visshet når vi prøver å alltid 
bevare en forlatelse for våre synder og 
til slutt å stå ubesmittet for Herren på 
den siste dag. Dette vitner jeg om i Jesu 
Kristi hellige navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se Mosiah 4:11.
 2. Mosiah 4:12; uthevelse tilføyd.
 3. Se D. Todd Christofferson, “Hvorfor 

ekteskap, hvorfor familie,” Liahona, 
mai 2015, 50–53.

 4. Se Alma 5:7.
 5. Johannes 3:3; Mosiah 27:25.
 6. Se 2 Korinterbrev 5:17.
 7. 2 Nephi 2:8.
 8. 3 Nephi 27:20.
 9. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Joseph Smith (2007), 95.
 10. Se Johannes 14:16–27; Moroni 8:26.
 11. Se Johannes 14:26; Lære og pakter 50:14.
 12. Se 2 Nephi 32:5.
 13. Se 3 Nephi 27:19–21.
 14. Se Veiledning til Skriftene, “Ordinanser,” 

scriptures.lds.org.
 15. Lære og pakter 84:19–21.
 16. Bible Dictionary, “Baptism.”
 17. Læresetninger – Joseph Smith, 91.
 18. Lære og pakter 20:77.
 19. Bible Dictionary, “Baptism.”
 20. Johannes 3:5.
 21. Læresetninger – Joseph Smith, 95–96.
 22. Læresetninger – Joseph Smith, 95.
 23. Læresetninger – Joseph Smith, 90.
 24. 2 Nephi 31:17; uthevelse tilføyd.
 25. 3 Nephi 27:20; uthevelse tilføyd.
 26. 1 Nephi 10:21.
 27. Se Lære og pakter 59:9–12.
 28. Lære og pakter 20:77; se også vers 79.
 29. 3 Nephi 27:20.
 30. Se Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 561; The Teachings of Spencer W. 
Kimball, red. Edward L. Kimball (1982), 
220; N. Eldon Tanner, i Conference Report, 
okt. 1966, 98.

 31. Johannes 14:26.
 32. Se Helaman 3:28–30.
 33. Mormon 9:6.
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For det annet, et utøvende familie-
råd bestående av mor og far.

For det tredje, et begrenset fami-
lieråd bestående av foreldrene og ett 
barn.

For det fjerde, et familieråd på 
tomannshånd bestående av en mor 
eller far og ett barn.

I alle disse formene for familieråd 
må elektroniske enheter slås av slik at 
alle kan se på og lytte til hverandre. 
I løpet av familieråd og ved andre 
passende anledninger kan det være lurt 
å ha en kurv for elektroniske enhe-
ter, slik at når familien samles, kan 
alle – også mamma og pappa – legge 
telefoner, nettbrett og MP3- spillere i 
kurven. Da kan de snakke sammen 
uten å bli fristet til å svare på en poke 
på Facebook, en SMS eller et varsel på 
Instagram, Snapchat eller e- post.

La meg kort fortelle om hvordan 
hver av disse typene familieråd kan 
fungere.

Først det fulle familierådet, som 
omfatter alle familiens medlemmer.

I Kirkens hefte med tittelen Vår 
familie leser vi: “Dette rådet kan møtes 
for å diskutere familieproblemer, 

og dessuten har en tendens til å bringe 
ondskap rett inn i vårt hjem.

Husk at familieråd er noe annet enn 
familiens hjemmeaften, som holdes på 
mandager. Hjemmeaftener fokuserer 
hovedsakelig på undervisning i evange-
liet og familieaktiviteter. Familieråd, 
derimot, kan avholdes på en hvilken 
som helst dag i uken, og de er hoved-
sakelig et møte hvor foreldrene lytter 
– til hverandre og til sine barn.

Jeg tror det er minst fire typer 
familieråd:

For det første, et generelt familieråd 
bestående av hele familien.

Av eldste M. Russell Ballard
i De tolv apostlers quorum

Brødre og søstre, det ironiske ved 
å være foreldre er at vi har en ten-
dens til å bli gode til det når barna 

er voksne. Jeg skal dele med dere noe 
jeg skulle ønske jeg hadde forstått 
bedre da Barbara og jeg begynte å 
oppdra våre dyrebare barn.

I min tjenestegjerning som apostel 
har jeg ofte understreket hvilken styrke 
og betydning som ligger i Kirkens råds-
forsamlinger, heriblant misjons- , stavs- , 
menighets-  og hjelpeorganisasjoners råd.

Jeg tror at rådsforsamlinger er den 
mest effektive måten å oppnå virke-
lige resultater på. I tillegg vet jeg at 
rådsforsamlinger er Herrens måte, og 
at han skapte alle ting i universet ved 
et råd i himmelen, som nevnt i den 
hellige skrift.1

Hittil har jeg imidlertid aldri talt på 
generalkonferansen om det enkleste og 
mest grunnleggende – og kanskje det 
viktigste – av alle råd, familierådet.

Familieråd har alltid vært nødven-
dige. De er faktisk evige. Vi tilhørte 
et familieråd i foruttilværelsen, da vi 
bodde sammen med våre himmelske 
foreldre som deres åndebarn.

Et familieråd som ledes med kjær-
lighet og Kristus- lignende egenskaper, 
vil motvirke innflytelsen fra moderne 
teknologi, som ofte distraherer oss fra 
å tilbringe kvalitetstid med hverandre, 

Familieråd
Når foreldrene er forberedt og barna lytter og deltar i diskusjonen, 
fungerer virkelig familierådet!
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snakke om økonomi, legge planer, 
støtte og styrke hverandre, og be for 
hverandre og samholdet i familien.” 2

Dette rådet bør møtes på et for-
håndsbestemt tidspunkt, og er vanligvis 
mer formelt enn andre typer familieråd.

Det bør begynne med en bønn, eller 
det kan rett og slett være en naturlig 
forlengelse av samtaler som allerede 
er startet i andre sammenhenger. Legg 
merke til at et familieråd kanskje ikke 
alltid har en formell innledning eller 
avslutning.

Når foreldrene er forberedt og barna 
lytter og deltar i diskusjonen, fungerer 
virkelig familierådet!

Uansett hvordan vår egen familie-
situasjon er, er det avgjørende at vi 
forstår hvert familiemedlems unike 
omstendigheter. Selv om vi har samme 
DNA, kan det være situasjoner og 
omstendigheter blant oss som kan 
gjøre oss vesentlig forskjellig fra hver-
andre, og som kan kreve medfølende 
samarbeid i familierådet.

All verdens snakking og deling og 
kjærlighet, vil for eksempel kanskje 
ikke løse et medisinsk problem eller 
en følelsesmessig utfordring som ett 
eller flere familiemedlemmer kan stå 
overfor. I slike stunder blir familierådet 

et sted for fellesskap, lojalitet og kjærlig 
støtte, samtidig som hjelp utenfra søkes 
i innsatsen for å finne løsninger.

Søsken, særlig de eldre, kan være 
effektive veiledere for små barn hvis 
foreldrene vil bruke familierådet til å 
søke deres hjelp og støtte i tider med 
vanskeligheter og press.

På denne måten er en familie 
omtrent som en menighet. Når bisko-
pen engasjerer medlemmer av menig-
hetsrådet, kan han løse problemer og 
utrette mye godt på måter som ville 
ha vært umulig uten deres hjelp. På 
lignende vis må foreldrene involvere 
alle familiens medlemmer i å takle 
utfordringer og motgang. På denne 
måten utnytter man familierådets 
kapasitet. Når rådsmedlemmene føler 
at de er delaktige i en avgjørelse, blir 
de støttespillere, og positive resultater 
kan oppnås.

Ikke alle familieråd består av to for-
eldre og barn. Deres familieråd kan se 
svært annerledes ut enn vårt familieråd 
så ut da vi oppdro våre syv barn. I dag 
består familierådet vårt kun av Barbara 
og meg, med mindre vi har et utvidet 
familieråd som omfatter våre voksne 
barn, deres ektefeller og noen ganger 
våre barnebarn og oldebarn.

De som er enslige og til og med stu-
denter som bor hjemmefra, kan følge 
det guddommelige rådsmønsteret ved å 
komme sammen med venner og andre 
for å rådføre seg med hverandre.

Tenk på hvordan atmosfæren i en 
leilighet ville endre seg hvis romkame-
ratene regelmessig kom sammen for å 
be, lytte, diskutere og planlegge ting 
sammen.

Alle kan tilpasse et familieråd for å 
dra nytte av dette guddommelige møn-
steret som ble fastsatt av vår kjærlige 
himmelske Fader.

Som tidligere nevnt, kan et utvidet 
familieråd være nyttig fra tid til annen. 

Et utvidet familieråd kan bestå av 
besteforeldre og voksne barn som ikke 
bor hjemme. Selv om besteforeldre 
eller voksne barn bor langt unna, kan 
de delta i familieråd via telefon, Skype 
eller Facetime.

Det kan være lurt å vurdere å ha det 
generelle familierådet på søndag, som 
er den første dagen i uken. Familien 
kan gå gjennom uken som har gått, 
og planlegge uken som kommer. 
Dette kan være akkurat det familien 
trenger for å gjøre sabbaten til en god 
opplevelse.

Den andre typen familieråd er 
et utøvende familieråd som bare omfat-
ter foreldrene. I løpet av denne tiden 
sammen kan foreldrene snakke om 
hvert barns fysiske, følelsesmessige og 
åndelige behov og hans eller hennes 
fremgang.

Det utøvende familierådet er også 
et godt tidspunkt for mann og hustru 
til å snakke om sitt personlige forhold 
til hverandre. Da eldste Harold B. Lee 
utførte vår besegling, lærte han oss et 
prinsipp som jeg tror alle par vil ha 
nytte av. Han sa: “Legg dere aldri til å 
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sove uten å knele sammen, holde hver-
andre i hånden og holde bønn. Slike 
bønner inviterer vår himmelske Fader 
til å gi oss råd ved Åndens kraft.”

Den tredje typen familieråd er 
et begrenset familieråd. Her tilbringer 
begge foreldrene tid sammen med 
ett barn om gangen i en formell eller 
uformell ramme. Dette er en mulighet 
til å snakke om å ta avgjørelser på for-
hånd om slike ting som hva han eller 
hun skal og ikke skal gjøre i fremti-
den. Når slike beslutninger tas, kan det 
være lurt å skrive dem ned til fremti-
dig bruk om nødvendig. Hvis deres 
sønn eller datter ser på dere som en 
trofast støttespiller, kan dette rådsmø-
tet fastsette målsettinger for fremtiden. 
Dette er også en tid til å lytte nøye til 
alvorlige bekymringer og utfordringer 
som et barn kan ha opplevd med slike 
ting som mangel på selvtillit, overgrep, 
mobbing eller frykt.

Den fjerde typen familieråd er 
et familieråd på tomannshånd, som 
omfatter en av foreldrene og ett barn. 
Slike familieråd er vanligvis noe som 
bare skjer. Moren eller faren og barnet 
kan for eksempel benytte seg av ufor-
melle anledninger mens de kjører bil 
eller gjør husarbeid. En utflukt med ett 
barn og enten far eller mor kan være 
en spesiell anledning til å knytte ånde-
lige og følelsesmessige bånd. Planlegg 
disse på forhånd slik at barna kan 
regne med og se frem til en spesiell 
stund alene med mor eller far.

Brødre og søstre, det var en tid da 
veggene i vårt hjem sørget for all den 
beskyttelse vi trengte mot ytre inntren-
gere og innflytelser. Vi låste dørene, 
lukket vinduene og stengte portene, og 
vi følte oss trygge, sikre og beskyttet i 
vårt eget lille fristed fra omverdenen.

Den tiden er nå forbi. De fysiske 
veggene, dørene, gjerdene og por-
tene som omgir våre boliger, kan ikke 

hindre den usynlige invasjonen fra 
Internett, Wi- Fi, mobiltelefoner og 
nettverk. De kan trenge inn i vårt hjem 
med bare et par klikk og tastetrykk.

Heldigvis har Herren gjort det mulig 
å motvirke invasjonen av negativ 
teknologi som kan distrahere oss fra 
å tilbringe kvalitetstid med hverandre. 
Han har gjort dette ved å gi oss råds-
systemet for å styrke, beskytte, verne 
og gi næring til våre mest dyrebare 
relasjoner.

Barn har desperat behov for foreldre 
som er villige til å lytte til dem, og fami-
lierådet kan være en tid hvor familie-
medlemmene kan lære å forstå og være 
glad i hverandre.

Alma sa: “Søk råd hos Herren i alt 
du foretar deg, og han vil lede deg 
til det gode.” 3 Å invitere Herren til å 
være en del av familierådet ved hjelp 
av bønn, vil forbedre vårt forhold til 
hverandre. Med vår himmelske Faders 
og vår Frelsers hjelp kan vi bli mer tål-
modige, omtenksomme, hjelpsomme, 
tilgivende og forståelsesfulle hvis vi ber 
om hjelp. Med deres hjelp kan vi gjøre 
hjemmet vårt til en liten del av himme-
len her på jorden.

Et familieråd som følger samme 
mønster som rådene i himmelen, som 

er fylt med Kristus- lignende kjærlighet 
og veiledet av Herrens ånd, vil hjelpe 
oss å beskytte familien mot distrak-
sjoner som stjeler vår dyrebare tid 
sammen, og beskytte oss mot verdens 
onder.

Kombinert med bønn vil et familie-
råd invitere Frelserens tilstedeværelse, 
slik han lovet: “For hvor to eller tre er 
samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant 
dem.” 4 Å innby Herrens ånd til å være 
en del av deres familieråd, gir ubeskri-
velige velsignelser.

Husk til slutt at et familieråd som 
holdes regelmessig, vil hjelpe oss å 
oppdage familieproblemer tidlig og 
ta dem ved roten. Rådsmøtene vil gi 
hvert familiemedlem en følelse av 
verdi og betydning, og ikke minst vil 
de hjelpe oss å fungere bedre og bli 
lykkeligere i våre dyrebare relasjoner 
innenfor veggene i vårt hjem. Måtte 
vår himmelske Fader velsigne alle 
våre familier når vi rådfører oss med 
hverandre. Det ber jeg om i vår Herre 
Jesu Kristi navn. Amen. ◼
NOTER
 1. Se Abraham 4:26; 5:2–3.
 2. Our Family: A Practical Guide for Building 

a Gospel Centered Home (hefte, 1980), 6.
 3. Alma 37:37.
 4. Matteus 18:20.
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følte jeg deres tilstedeværelse. Åndelig 
hørte jeg deres bønner. Deres budskap 
var kort og tydelig: “Bror Nelson, vi er 
ikke beseglet til noen! Kan du hjelpe 
oss? ” Kort tid senere fikk jeg vite at 
deres mor hadde gått bort, men deres 
far og yngre bror var fortsatt i live.

Oppmuntret av Laural Ann og Gay 
Lynns bønner, prøvde jeg igjen å kon-
takte deres far, som jeg fant ut bodde 
hos sin sønn Shawn. Denne gangen 
var de villige til å møte meg.

I juni knelte jeg bokstavelig talt 
foran Jimmy, som nå var 88 år gammel, 
og hadde en åpenhjertig samtale med 
ham. Jeg snakket om døtrenes bønner, 
og sa at det ville være en ære for meg 
å utføre beseglingsordinanser for fami-
lien hans. Jeg forklarte også at det ville 
kreve tid og mye innsats fra hans og 
Shawns side å bli klare og verdige til å 
komme inn i templet, ettersom ingen 
av dem hadde mottatt sin begavelse.

Herrens ånd var tydelig gjennom 
hele dette møtet. Og da både Jimmy og 
Shawn takket ja til tilbudet mitt, ble jeg 

I nesten 60 år har jeg blitt hjemsøkt av 
denne situasjonen, og har sørget på 
vegne av bror og søster Hatfield. Jeg 
prøvde flere ganger å få kontakt med 
dem, uten å lykkes.

Så en natt i mai i fjor ble jeg vekket 
av disse to små jentene fra den andre 
siden av sløret. Selv om jeg ikke så eller 
hørte dem med mine fysiske sanser, 

Prestedømmets fellesmøte | 2. april 2016

Av president Russell M. Nelson
President for De tolv apostlers quorum

For seks måneder siden, på general-
konferansen i oktober 2015, talte 
jeg til søstrene i Kirken om deres 

guddommelige rolle som Guds kvinner. 
Nå ønsker jeg å tale til dere brødre om 
deres guddommelige rolle som Guds 
menn. Når jeg reiser over hele verden, 
undrer jeg meg over den styrke og rene 
godhet som menn og gutter i denne 
kirken viser. Det er rett og slett umulig 
å anslå hvor mange hjerter dere har 
leget og liv dere har forbedret. Takk!

I mitt forrige konferansebudskap 
fortalte jeg om min rystende opplevelse 
for mange år siden, da jeg som hjerte-
kirurg ikke var i stand til å redde livet til 
to små søstre. Med tillatelse fra deres far 
ønsker jeg å si mer om denne familien.

Medfødt hjertesykdom rammet 
tre av Ruth og Jimmy Hatfields barn. 
Deres første sønn, Jimmy jr., døde uten 
en sikker diagnose. Jeg kom inn i bil-
det da foreldrene søkte hjelp for sine 
to døtre, Laural Ann og hennes yngre 
søster Gay Lynn. Jeg ble sønderknust 
da begge jentene døde etter operasjo-
nen.1 Forståelig nok ble Ruth og Jimmy 
åndelig knust.

Etter hvert fant jeg ut at de næret 
langvarig bitterhet mot meg og Kirken. 

Prisen for 
prestedømskraft
Er vi villige til å be, faste, studere, søke, tilbe og tjene som  
Guds menn, slik at vi kan ha prestedømskraft?

President Russell M. Nelson og søster Wendy Nelson ved Payson Utah tempel sammen  
med medlemmer av Jimmy Hatfields familie.
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overlykkelig! De arbeidet flittig sammen 
med sin stavspresident, biskop, hjem-
melærere og menighetens misjonsle-
der, så vel som unge misjonærer og et 
misjonærektepar. Og så, i Payson Utah 
tempel for ikke lenge siden, hadde jeg 
det store privilegium å besegle Ruth 
til Jimmy og deres fire barn til dem. 
Wendy og jeg gråt da vi deltok i denne 
storslagne opplevelsen. Mange hjerter 
ble helbredet den dagen!

Ved nærmere ettertanke har jeg 
undret meg over Jimmy og Shawn og 
hva de var villige til å gjøre. De har blitt 
helter for meg. Hvis jeg kunne få mitt 
hjertes ønske oppfylt, ville det være 
at alle menn og unge menn i denne 
kirken ville vise samme mot, styrke 
og ydmykhet som denne faren og søn-
nen. De var villige til å tilgi og gi slipp 
på gamle krenkelser og vaner. De var 
villige til å underkaste seg veiledning 
fra sine prestedømsledere slik at Jesu 
Kristi forsoning kunne rense og foredle 

dem. Hver av dem var villig til å bli en 
mann som verdig bærer prestedømmet 
“etter Guds helligste orden”.2

Å bære betyr å understøtte vekten 
av det som holdes. Det er en hellig 
tillit å bære prestedømmet, som er 
Guds veldige kraft og myndighet. Tenk 
på dette: Det prestedømme som er 
overdratt til oss, er den samme kraft og 
myndighet som Gud skapte denne og 
utallige verdener ved, styrer himme-
len og jorden ved, og opphøyer sine 
lydige barn ved.3

Wendy og jeg var nylig på et møte 
hvor organisten var klar til å spille 
åpningssalmen. Han hadde blikket 
på notene og fingrene på tangentene. 
Han begynte å trykke på tangentene, 
men det kom ingen lyd. Jeg hvisket til 
Wendy: “Han har ikke strøm.” Jeg reg-
net med at noe hadde stoppet strøm-
men av elektrisk kraft til orgelet.

Brødre, på samme måte er jeg redd 
det er altfor mange menn som har 

mottatt prestedømmets myndighet, men 
mangler prestedømmets kraft, fordi 
strømmen av denne kraften har blitt 
blokkert av synder som latskap, uærlig-
het, stolthet, umoral eller overdrevent 
fokus på det som hører verden til.

Jeg er redd det er altfor mange 
prestedømsbærere som har gjort lite 
eller ingenting for å utvikle sin evne 
til å få tilgang til himmelens krefter. 
Jeg er bekymret for alle som er urene 
i sine tanker, følelser eller handlinger, 
eller som fornedrer sin hustru eller sine 
barn, og dermed stenger av prestedøm-
mets kraft.

Jeg frykter at altfor mange dessverre 
har overgitt sin handlefrihet til motstan-
deren og sier med sin oppførsel: “Jeg 
bryr meg mer om å oppfylle mine egne 
ønsker enn om å bære Frelserens kraft 
for å velsigne andre.”

Jeg frykter, brødre, at noen blant 
oss en dag kan komme til å våkne 
og innse hva prestedømmets kraft 
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egentlig er, og oppleve den dype 
anger over at de har brukt langt mer 
tid til å søke makt over andre, eller 
makt i sitt yrke, enn fullt ut å lære å 
utøve Guds kraft.4 President George 
Albert Smith sa at “vi er ikke her for å 
fordrive tiden i dette livet, for så å gå 
videre til en opphøyet tilværelse. Vi er 
her for å kvalifisere oss hver dag til de 
stillinger som vår Fader forventer at 
vi skal fylle heretter.” 5

Hvorfor skulle noen mann kaste 
bort sitt liv og ta til takke med Esaus 
linsevelling,6 når han har blitt betrodd 
muligheten til å motta alle Abrahams 
velsignelser? 7

Jeg ber inntrengende hver enkelt 
av oss om å leve opp til våre privi-
legier som prestedømsbærere. I en 
kommende tid vil bare de menn som 

har tatt sitt prestedømme på alvor, ved 
flittig å søke å bli undervist av Herren 
selv, være i stand til å velsigne, veilede, 
beskytte, styrke og helbrede andre. 
Bare en mann som har betalt prisen for 
prestedømmets kraft, vil være i stand til 
å bringe mirakler til dem han er glad i, 
og beskytte sitt ekteskap og sin familie, 
nå og i all evighet.

Hva er prisen for å utvikle en slik 
prestedømskraft? Frelserens senior-
apostel Peter – den samme Peter som 
sammen med Jakob og Johannes over-
dro Det melkisedekske prestedømme 
til Joseph Smith og Oliver Cowdery 8 – 
erklærte egenskaper vi skulle søke for 
å “få del i guddommelig natur”.9

Han nevnte tro, dyd, kunnskap, 
måtehold, tålmodighet, gudfryktighet, 
broderlig vennlighet, nestekjærlighet 

og flid.10 Og glem ikke ydmykhet! 11 Jeg 
spør: Hvordan ville våre familiemed-
lemmer, venner og kolleger si at vi lig-
ger an med hensyn til å utvikle disse og 
andre åndelige gaver? 12 Jo mer utviklet 
disse egenskapene er, desto større blir 
vår prestedømskraft.

Hvordan kan vi ellers øke vår kraft 
i prestedømmet? Vi må be fra hjertet. 
Høflige resitasjoner av tidligere og 
kommende aktiviteter, krydret med 
noen forespørsler om velsignelser, kan 
ikke utgjøre den type samtale med 
Gud som gir varig kraft. Er dere villige 
til å be om å få vite hvordan dere skal 
be om mer kraft? Herren vil undervise 
dere.

Er dere villige til å granske Skrif-
tene og nyte Kristi ord 13 – til å studere 
oppriktig for å få mer kraft? Hvis dere 
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ønsker å se deres hustrus hjerte smelte, 
la henne finne dere på Internett mens 
dere studerer Kristi lære 14 eller leser i 
Skriftene!

Er dere villige til å arbeide i tem-
plet regelmessig? Herren liker å gjøre 
sin egen undervisning i sitt hellige 
hus. Tenk dere hvor glad han ville bli 
om dere ba ham om å undervise dere 
om prestedømmets nøkler, myndighet 
og kraft når dere opplever Det melki-
sedekske prestedømmes ordinanser 
i det hellige tempel.15 Tenk hvilken 
økning i prestedømskraft som kunne 
bli deres.

Er dere villige til å følge president 
Thomas S. Monsons eksempel på tje-
neste for andre? I flere tiår har han tatt 
den lange veien hjem, etter å ha blitt 
tilskyndet til å komme til noens dør og 
deretter hørt ord som: “Hvordan visste 
du at det var årsdagen for vår datters 
død?” eller “Hvordan visste du at det 
var fødselsdagen min?” Og hvis dere 
virkelig ønsker mer prestedømskraft, 
vil dere verne om og ta vare på deres 
hustru, og verdsette både henne og 
hennes råd.

Hvis alt dette høres overdrevent ut, 
kan dere overveie hvor annerledes vårt 
forhold til vår hustru, våre barn og våre 
arbeidskolleger ville være om vi var 
like opptatt av å få kraft i prestedøm-
met som vi var av å ha fremgang i vårt 
yrke eller å øke saldoen på vår bank-
konto. Hvis vi ydmykt fremstiller oss 
for Herren og ber ham om å undervise 
oss, vil han vise oss hvordan vi kan øke 
vår tilgang til hans kraft.

I disse siste dager vet vi det vil være 
jordskjelv på forskjellige steder.16 Kan-
skje et av disse forskjellige stedene vil 
være i vårt eget hjem, der følelsesmes-
sige, økonomiske eller åndelige “jord-
skjelv” kan finne sted. Prestedømskraft 
kan roe havene og reparere sprekker i 
jorden. Prestedømmets kraft kan også 

roe sinn og reparere sprekker i hjertet 
til dem vi har kjær.

Er vi villige til å be, faste, studere, 
søke, tilbe og tjene som Guds menn, 
slik at vi kan ha den slags prestedøms-
kraft? Fordi to små jenter var så ivrige 
etter å bli beseglet til sin familie, var 
faren og broren deres villige til å betale 
prisen for å bære Det hellige melkise-
dekske prestedømme.

Mine kjære brødre, vi har fått en hel-
lig tillit – Guds myndighet til å velsigne 
andre. Måtte hver og en av oss reise oss 
som den mann Gud forutordinerte oss 
til å være – rede til å bære Guds pres-
tedømme tappert, ivrige etter å betale 
den pris som kreves for å vokse i vår 
kraft i prestedømmet. Med denne kraf-
ten kan vi bidra til å forberede verden 
for vår Frelser Jesu Kristi annet komme. 
Dette er hans kirke, som ledes i dag 
av hans profet, president Thomas S. 
Monson, som jeg er inderlig glad i, og 
oppholder. Dette er mitt vitnesbyrd i 
Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Russell M. Nelson, “En oppfordring  

til mine søstre,” Liahona, nov. 2015, 96.
 2. Lære og pakter 84:18.
 3. Se Prestedømmets plikter og velsignelser: 

Grunnhåndbok for prestedømsbærere, del 
A og B (2000); se også Alma 13:7–8; Lære 
og pakter 84:17–20, 35–38; Moses 1:33, 35.

 4. Se Lære og pakter 121:36.
 5. George Albert Smith, i Conference Report, 

april 1905, 62; se også The Teachings of 
George Albert Smith, red. Robert og Susan 
McIntosh (1996), 17.

 6. Se 25 Mosebok 1:29–34.
 7. Se 1 Mosebok 12:3; 17:2–8; Galaterne 3:29; 

1 Nephi 15:14–18; Abraham 2:9–11.
 8. Se Lære og pakter 128:20. Frelseren, Moses 

og Elijah (som noen ganger kalles Elias) ga 
først nøklene til Peter, Jakob og Johannes 
på fjellet da Jesus ble forklaret for dem 
(se Matteus 17:1–4; Markus 9:2–9; Lukas 
9:28–30; Lære og pakter 63:21).

 9. 2 Peter 1:4.
 10. Se 2 Peter 1:5–10.
 11. Se Lære og pakter 4:6 (merk: her, i en 

åpenbaring til Joseph Smith, føyde Herren 
ydmykhet til Peters liste).

 12. Se 1 Korinterbrev 12:4–11; Moroni 10:8–17; 
Lære og pakter 46:11.

 13. Se 2 Nephi 32:3.
 14. Se 2 Nephi 31:2–21.
 15. Se Lære og pakter 84:19–20.
 16. Se Lære og pakter 45:33.



70 PRESTEDØMMETS FELLESMØTE | 2. APRIL 2016

å komme tilbake – ikke for meg selv 
denne gangen, men for min hustru og 
mine barn. Jeg ville at de skulle opp-
leve det jeg hadde opplevd.

I årenes løp har jeg hatt mange 
muligheter til å lede mine sønner og 
andre unge menn til fjelltopper, akkurat 
slik min far ledet meg. Disse erfarin-
gene har tilskyndet meg til å tenke over 
hva det vil si å lede – og hva det vil si 
å følge.

Jesus Kristus, den beste lederen og den 
beste til å følge

Om jeg spurte: “Hvem er den beste 
lederen som noensinne har levd?” hva 
ville dere svare? Svaret er naturligvis 
Jesus Kristus. Han setter det full-
komne eksempel på enhver tenkelig 
lederegenskap.

Men hva om jeg spurte dere: 
“Hvem er den beste til å følge som 
noensinne har levd?” – ville ikke 
svaret igjen være Jesus Kristus? Han 
er den beste lederen fordi han er den 
beste til å følge – han følger sin Fader 
fullkomment i alle ting.

til Windy.” Nok en gang salet vi opp 
hestene og satte av sted opp fjellsiden. 
Jeg var nå en erfaren rytter i 30- årene, 
men jeg ble overrasket over at jeg følte 
den samme nervøsiteten som jeg hadde 
følt som tolv år gammel gutt. Men pappa 
visste veien, og jeg fulgte etter ham.

Til slutt nådde vi toppen av Windy. 
Utsikten var forfriskende, og jeg fikk en 
overveldende følelse av at jeg ønsket 

Av Stephen W. Owen
Unge menns øverste president

Da jeg var 12 år gammel, tok far 
meg med på jakt i fjellet. Vi 
våknet kl. 03.00, salet på hestene 

og satte av sted opp en skogkledd 
fjellside i stummende mørke. Selv om 
jeg elsket å jakte sammen med far, var 
jeg litt nervøs akkurat da. Jeg hadde 
aldri vært i disse fjellene før, og jeg 
kunne ikke se stien – eller noe særlig 
annet, for den saks skyld! Det eneste 
jeg kunne se, var den lille lommelykten 
far hadde, som kastet et svakt lys på 
furutrærne foran oss. Hva om hesten 
min skled og falt – kunne han engang 
se hvor han gikk? Men denne tanken 
trøstet meg: “Pappa vet hvor han skal. 
Hvis jeg følger ham, vil det gå bra.”

Og alt gikk bra. Til slutt kom solen 
frem, og vi hadde en flott dag sammen. 
Da vi begynte på hjemveien, pekte 
far på en majestetiske skrånende topp 
som skilte seg ut fra de andre. “Det 
er Windy Ridge,” sa han. “Der er det 
virkelig bra å jakte.” Umiddelbart visste 
jeg at jeg ønsket å komme tilbake og 
bestige Windy Ridge en dag.

I årene som fulgte, hørte jeg ofte 
far snakke om Windy Ridge, men vi 
dro aldri tilbake – før jeg en dag, 20 år 
senere, ringte pappa og sa: “La oss dra 

De beste ledere er de 
som er best til å følge
Det vil være tider da veien foran oss virker mørk, men fortsett  
å følge Frelseren. Han kjenner veien. Han er faktisk veien.
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Verden lærer oss at ledere må være 
mektige og handlekraftige. Herren 
lærer oss at de må være saktmodige. 
Verdens ledere oppnår makt og innfly-
telse ved sitt talent, sin dyktighet og sin 
rikdom. Kristus- lignende ledere oppnår 
makt og innflytelse “ved overtalelse, 
ved langmodighet, ved mildhet og sakt-
modighet og ved oppriktig kjærlighet”.1

I Guds øyne har de beste lederne 
alltid vært de beste til å følge.

La meg fortelle om to opplevelser 
jeg har hatt sammen med unge menn 
i Kirken, som har undervist meg i å 
lede og å følge.

Vi er alle ledere
Nylig deltok min hustru og jeg på 

et nadverdsmøte i en annen menighet. 
Like før møtet begynte, kom en ung 
mann bort til meg og spurte om jeg 
ville hjelpe til med å dele ut nadverden. 
Jeg sa: “Det vil jeg gjerne.”

Jeg satte meg sammen med de 
andre diakonene og spurte en som satt 
ved siden av meg: “Hva er min opp-
gave?” Han sa at jeg skulle begynne 
å dele ut bakerst i kirkesalen på de 
midterste radene, og at han ville være 
på den andre siden av de samme 
radene, og at vi sammen skulle 
arbeide oss fremover.

Jeg sa: “Jeg ikke har gjort dette på 
lenge.”

Han svarte: “Det går bra. Du klarer 
deg fint. Jeg følte det på samme måte 
da jeg begynte.”

Senere holdt den yngste diakonen 
i quorumet, ordinert bare noen uker 
før, tale på nadverdsmøtet. Etter møtet 
samlet de andre diakonene seg rundt 
ham for å fortelle ham hvor stolte de 
var av ham.

Da jeg snakket med dem den dagen, 
fant jeg ut at hver uke tar medlemmer 
av alle quorumer i Det aronske preste-
dømme i denne menigheten, kontakt 

med andre unge menn og inviterer 
dem til å delta i sitt quorum.

Disse unge mennene var alle gode 
ledere. De hadde helt klart noen fan-
tastiske bærere av Det melkisedekske 
prestedømme bak kulissene, foreldre 
og andre som veiledet dem i deres 
plikter. Omsorgsfulle voksne som disse, 
ser unge menn ikke bare slik de er, 
men slik de kan bli. Når de snakker 
med, eller om de unge mennene, dve-
ler de ikke ved deres svakheter. I stedet 
legger de vekt på de gode lederegen-
skapene de viser.

Unge menn, det er slik Herren ser 
dere. Jeg oppfordrer dere til å se dere 
selv på denne måten. Det vil være 
tider i livet deres da dere er kalt til å 
lede. Andre ganger vil det forventes at 
dere følger. Men mitt budskap til dere 

i dag er at uavhengig av deres kall, er 
dere alltid en leder, og dere er alltid 
en som følger. Lederskap er et uttrykk 
for disippelskap – det handler ganske 
enkelt om å hjelpe andre å komme til 
Kristus, som er det sanne disipler gjør. 
Hvis dere prøver å følge Kristus, kan 
dere hjelpe andre å følge ham, og dere 
kan være en leder.

Deres evne til å lede kommer ikke 
som et resultat av en utadvendt per-
sonlighet, motivasjonsferdigheter eller 
talent til å holde tale. Den kommer 
av deres beslutning om å følge Jesus 
Kristus. Den kommer av deres ønske 
om å være, med Abrahams ord, “en 
som enda mer hengivent [følger] rett-
ferdighet”.2 Hvis dere klarer det, selv 
om dere ikke gjør det perfekt, men 
prøver – da er dere en leder.
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Tjeneste i prestedømmet er lederskap
Ved en annen anledning var jeg på 

New Zealand og besøkte en alenemor 
med tre tenåringsbarn. Den eldste 
sønnen var 18 år, og hadde mottatt Det 
melkisedekske prestedømme sønda-
gen før. Jeg spurte om han hadde fått 
anledning til å utøve dette prestedøm-
met ennå. Han sa: “Jeg er ikke sikker 
på hva det betyr.”

Jeg fortalte ham at han nå hadde 
myndighet til å gi en prestedømsvelsig-
nelse til trøst eller helbredelse. Jeg så 
på moren hans, som ikke hadde hatt en 
bærer av Det melkisedekske preste-
dømme ved sin side på mange år. “Jeg 
syns det ville være fantastisk,” sa jeg, 
“om du ville gi din mor en velsignelse.”

Han svarte: “Jeg vet ikke hvordan.”
Jeg forklarte at han kunne legge hen-

dene på sin mors hode, si navnet hen-
nes, si at han gir henne en velsignelse 
i kraft av Det melkisedekske preste-
dømme, si det Ånden legger i hans sinn 
og hjerte, og avslutte i Jesu Kristi navn.

Dagen etter fikk jeg en e- post fra 
ham. I den sto det blant annet: “I kveld 
har jeg velsignet mamma… Jeg følte 
meg veldig nervøs og uskikket, så jeg 

ba hele tiden for å være sikker på at jeg 
hadde Ånden med meg, for jeg kunne 
ikke gi en velsignelse uten. Da jeg 
begynte, glemte jeg helt meg selv og 
mine svakheter… Jeg [forventet ikke] 
den enorme åndelige og følelsesmes-
sige kraften jeg følte… Etterpå kom 
kjærlighetens ånd så sterkt at jeg ikke 
kunne styre følelsene, så jeg klemte 
mamma og gråt som et barn… Selv nå 
som jeg skriver dette, [føler jeg] Ånden 
[så sterkt at] jeg aldri ønsker å synde 
igjen… Jeg elsker dette evangeliet.” 3

Er det ikke inspirerende å se hvor-
dan en tilsynelatende alminnelig ung 
mann kan utrette store ting ved tjeneste 
i prestedømmet, selv om han føler seg 
uskikket? Jeg fikk nylig vite at denne 
unge eldsten har fått et misjonskall 
og skal dra til opplæringssenteret for 
misjonærer neste måned. Jeg tror han 
vil lede mange sjeler til Kristus fordi 
han har lært å følge Kristus i sin pres-
tedømstjeneste – først i sitt eget hjem, 
hvor hans eksempel vil ha stor innfly-
telse på hans 14 år gamle bror.

Brødre, enten vi er klar over det 
eller ikke, ser andre opp til oss – fami-
liemedlemmer, venner og til og med 

fremmede. Det er ikke nok for å oss 
prestedømsbærere å bare komme til 
Kristus. Vår plikt er nå å “innby alle 
til å komme til Kristus”.4 Vi kan ikke 
være fornøyd med å motta ånde-
lige velsignelser selv. Vi må lede de 
menneskene vi er glad i, til de samme 
velsignelsene – og som Jesu Kristi 
disipler må vi elske alle. Frelserens 
befaling til Peter er også en befaling 
til oss: “Når du en gang omvender 
deg, så styrk dine brødre.” 5

Følg mannen fra Galilea
Det vil være tider da veien foran 

oss virker mørk, men fortsett å følge 
Frelseren. Han vet veien. Han er faktisk 
veien.6 Jo mer oppriktig dere kommer 
til Kristus, desto sterkere vil dere ønske 
å hjelpe andre å oppleve det dere har 
opplevd. Et annet ord på denne følel-
sen er nestekjærlighet, “som [Faderen] 
har skjenket alle som er sanne etterføl-
gere av hans Sønn Jesus Kristus.” 7 Da 
vil dere oppdage at ved selve hand-
lingen å følge Kristus, leder dere også 
andre til ham, for slik president Tho-
mas S. Monson har sagt: “Ved å følge 
mannen fra Galilea, vår Herre Jesus 
Kristus – vil vår personlige innflytelse 
til det gode kunne føles uansett hvor 
vi er og uansett kall.” 8

Jeg bærer vitnesbyrd om at dette er 
Kristi sanne kirke. Vi blir ledet av en 
Guds profet, president Monson – en 
stor leder som også er en som i sann-
het følger Frelseren. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Lære og pakter 121:41.
 2. Abraham 1:2.
 3. Privat korrespondanse. Rettskrivning 

og tegnsetting standardisert.
 4. Lære og pakter 20:59; uthevelse tilføyd.
 5. Lukas 22:32.
 6. Se Johannes 14:6.
 7. Moroni 7:48.
 8. Thomas S. Monson, “Din personlige  

innflytelse,” Liahona, mai 2004, 20.
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og familie. Medlemmer av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige er kjent 
over hele verden for å ha noen av de 
beste ekteskapene og familiene som 
finnes. Jeg tror dette delvis skyldes den 
dyrebare sannhet som ble gjengitt av 
Joseph Smith, at ekteskap og familier 
er ment å være evige. Familier er ikke 
bare til for å få ting til å gå glattere her 
på jorden, for så å bli satt til side når vi 
kommer til himmelen. De er tvert imot 
himmelens orden. De gjenspeiler et 
himmelsk mønster og ligner på Guds 
evige familie.

Men sterke ekteskap og familie-
forhold oppstår ikke bare fordi vi er 
medlem av Kirken. De krever konstant 
og bevisst arbeid. Læren om evige 
familier må inspirere oss til å vie vår 
beste innsats til å bevare og berike vårt 
ekteskap og vår familie. Jeg beundrer 
og berømmer dem som har bevart og 

trenger, er ting av evig betydning – 
ekteskap, familie og verdinormer – en 
annen sak. Da kan holdningen at man 
erstatter det opprinnelige til fordel for 
det moderne medføre dyp sorg.

Jeg er takknemlig for at jeg tilhø-
rer en kirke som verdsetter ekteskap 

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

For mange år siden da jeg var i 
Frankfurt Tyskland tempel, la 
jeg merke til et eldre ektepar 

som holdt hverandre i hånden. Den 
omsorgsfulle ømhet og hengivenhet 
de viste hverandre, varmet mitt hjerte.

Jeg er ikke helt sikker på hvorfor 
dette gjorde så sterkt inntrykk. Kanskje 
det var det vakre ved den kjærlighet 
disse to følte for hverandre – et over-
bevisende symbol på utholdenhet og 
engasjement. Det var tydelig at dette 
paret hadde vært sammen i lang tid, 
og at deres hengivenhet for hverandre 
fortsatt var levende og sterk.

Bruk- og- kast- samfunnet
Jeg tror en annen grunn til at jeg har 

husket dette gripende synet så lenge, er 
kontrasten til noen av dagens holdnin-
ger. I så mange samfunn rundt om i 
verden synes alt å kunne byttes ut. Så 
snart noe begynner å gå i stykker eller 
slites ut – eller når vi rett og slett blir 
lei av det – kaster vi det og erstatter det 
med en oppgradering, noe nyere og 
blankere.

Vi gjør dette med mobiltelefoner, 
klær, biler – og tragisk nok til og med 
forhold.

Selv om det kan være nyttig å rydde 
bort materielle ting vi ikke lenger 

Ros til dem som bevarer
Når vi tar etter Frelserens kjærlighet, vil han visselig velsigne og 
begunstige våre rettskafne anstrengelser for å bevare vårt ekteskap 
og styrke vår familie.



78 PRESTEDØMMETS FELLESMØTE | 2. APRIL 2016

gitt næring til disse viktige og evige 
forholdene.

I dag ønsker jeg å rose dem som 
bevarer.

Vi må bevare vårt ekteskap
I årenes løp har jeg utført beseg-

lingsordinansen for mange håpefulle 
og kjærlige par. Jeg har aldri møtt noen 
som, når de så på hverandre over alte-
ret, trodde de ville ende opp skilt eller 
sønderknust.

Dessverre er det noen som gjør det.
Etter hvert som dagene går og den 

romantiske kjærligheten endrer farge, 
er det noen som langsomt slutter å 
tenke på den andres lykke og begyn-
ner å se de små feilene. I et slikt miljø 
blir noen forledet av den tragiske 
konklusjonen at deres ektefelle ikke er 
smart nok, morsom nok eller ung nok. 
Og på et eller annet vis begynner de å 
tro at dette gir dem grunn til å begynne 
å lete andre steder.

Brødre, hvis dette er i nærheten av 
å beskrive dere, advarer jeg og sier at 
dere er på en vei som fører til ødelagte 
ekteskap, ødelagte hjem og knuste 
hjerter. Jeg ber dere innstendig om å 
stoppe nå, snu og komme tilbake til 
den trygge sti av integritet og lojalitet 

mot pakter. De samme prinsippene 
gjelder naturligvis for våre kjære søstre.

Så vil jeg bare si noe til de av våre 
enslige brødre som følger bedraget 
at de først må finne “den perfekte 
kvinnen” før de kan innlede et seriøst 
forhold eller gifte seg.

Mine kjære brødre, om det fantes en 
perfekt kvinne, tror dere virkelig at hun 
ville være så interessert i dere?

I Guds plan for lykke søker vi ikke 
en som er fullkommen, men en som 
vi, gjennom et helt liv, kan samarbeide 
med for å skape et kjærlig, varig og 
mer fullkomment forhold. Det er målet.

Brødre, de som bevarer ekteskapet, 
forstår at dette er noe som fordrer tid, 
tålmodighet og fremfor alt velsignel-
sene ved Jesu Kristi forsoning. Det 
krever at dere er vennlige, ikke mis-
unner, ikke søker deres eget, ikke blir 
lett provosert og ikke tenker ondt, men 
gleder dere over sannheten. Med andre 
ord krever det nestekjærlighet, Kristi 
rene kjærlighet.1

Alt dette vil ikke bare skje på et øye-
blikk. Gode ekteskap bygges sten for 
sten, dag etter dag gjennom et helt liv.

Og det er godt nytt.
For uansett hvor flatt deres for-

hold måtte være akkurat nå, hvis dere 

fortsetter å legge til småstein i form av 
godhet, medfølelse, lytting, offer, forstå-
else og uselviskhet, vil det til slutt bli til 
en stor pyramide.

Hvis det ser ut til å ta en evighet, 
husk: Lykkelige ekteskap er ment å 
vare for evig! Så “bli ikke trette av å 
gjøre godt, for dere legger grunnvollen 
til et stort [ekteskap], og ut av små ting 
kommer det som er stort.” 2

Arbeidet foregår kanskje gradvis, 
men det behøver ikke å være trist. 
Faktisk, med fare for å si det opplagte, 
forekommer skilsmisser sjeldent når 
mannen og hustruen er lykkelige.

Så vær lykkelige!
Og brødre, overrask deres hus-

tru ved å gjøre ting som gjør henne 
lykkelig.

De som bevarer ekteskapet, velger 
lykke. Selv om det er sant at noen typer 
kronisk depresjon krever spesialisert 
behandling, er jeg glad i disse kloke 
ordene av Abraham Lincoln: “De fleste 
mennesker er omtrent så lykkelige 
som de bestemmer seg for å være.” Det 
passer til motstykket i Skriftene: “Let, 
så skal dere finne.” 3

Hvis vi ser etter ufullkommenheter 
i vår ektefelle eller irritasjonsmomenter 
i vårt ekteskap, vil vi med sikkerhet 
finne dem, ettersom alle har noen. På 
den annen side, hvis vi ser etter det 
gode, vil vi med sikkerhet finne det, for 
alle har mange gode egenskaper også.

De som bevarer ekteskap, luker 
bort ugresset og vanner blomstene. 
De gleder seg over de små handlinger 
av velvilje som vekker dyp neste-
kjærlighet. De som bevarer ekteskap, 
bevarer fremtidige generasjoner.

Brødre, husk hvorfor dere ble 
forelsket.

Arbeid hver dag for å gjøre ekteska-
pet sterkere og lykkeligere.

Mine kjære venner, la oss gjøre vårt 
aller beste for å bli regnet blant de 
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hellige og lykkelige sjeler som bevarer 
sitt ekteskap.

Vi må bevare våre familier
I dag ønsker jeg også å rose dem 

som bevarer sitt familieforhold. Enhver 
familie må bevares.

Så flott som det enn er at denne 
kirken er kjent for sine sterke familier, 
kan vi ofte føle at dette må gjelde for 
alle siste- dagers- hellige familier unntatt 
vår. Men realiteten er at det ikke finnes 
fullkomne familier.

Alle familier opplever vanskelige 
stunder.

For eksempel når foreldrene deres 
ber dere om å ta en “selfie” av dem, 
eller når grandtante insisterer på at 
dere fortsatt er enslige fordi dere er litt 

for kresne, eller når deres påståelige 
svoger mener at hans politiske syn er 
evangeliets syn, eller når faren deres 
arrangerer et familieportrett med alle 
kledd som figurer i favorittfilmen hans.

Og dere får Chewbacca- drakten.
Familier er sånn.
Vi har kanskje de samme genene, 

men vi er ikke like. Vi har unike ånder. 
Vi blir påvirket på forskjellige måter av 
våre erfaringer. Og alle blir forskjellige 
som følge av dette.

Istedenfor å forsøke å tvinge alle inn 
i vår egen form, kan vi velge å glede 
oss over disse forskjellene og sette pris 
på dem, fordi de gjør livet rikere og 
fullt av overraskelser.

Noen ganger tar imidlertid våre 
familiemedlemmer valg eller gjør ting 

som er tankeløse, sårende eller umoral-
ske. Hva skal vi gjøre i disse tilfellene?

Det finnes ikke én løsning som dek-
ker enhver situasjon. De som bevarer 
sin familie, klarer det fordi de snakker 
med sin ektefelle og sin familie søker 
Herrens vilje og lytter etter tilskyndelser 
fra Den hellige ånd. De vet at det som 
er riktig for én familie, kanskje ikke er 
riktig for en annen.

Det finnes imidlertid noe som er 
riktig i hvert tilfelle.

I Mormons bok lærer vi om et folk 
som hadde oppdaget hemmeligheten 
bak lykke. I mange generasjoner var 
det “ingen stridigheter… Og det kunne 
sikkert ikke være noe lykkeligere folk 
blant alle mennesker skapt ved Guds 
hånd.” Hvordan klarte de det? “På 
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grunn av Guds kjærlighet som bodde 
i menneskenes hjerter.” 4

Uansett hvilke problemer deres 
familie står overfor, og uansett hva dere 
må gjøre for å løse dem, er begyn-
nelsen og slutten på løsningen neste-
kjærlighet, Kristi rene kjærlighet. Uten 
denne kjærlighet kan selv tilsynela-
tende fullkomne familier streve. Med 
den lykkes til og med familier med 
store utfordringer.

“Kjærligheten faller aldri bort.” 5

Det er sant for å bevare ekteskap! 
Det er sant for å bevare familier!

Sett stolthet til side
Nestekjærlighetens store fiende er 

stolthet. Stolthet er en av de viktigste 
grunnene til at ekteskap og familier 
strever. Stoltheten er oppfarende, 
uvennlig og misunnelig. Stoltheten 
overdriver sin egen styrke og ignorerer 
andres gode egenskaper. Stoltheten er 
egoistisk og lett å provosere. Stoltheten 
forutsetter onde hensikter der ingen 
finnes, og skjuler sine egne svakheter 
bak finurlige bortforklaringer. Stolthe-
ten er kynisk, pessimistisk, sint og utål-
modig. Dersom nestekjærlighet er Kristi 

rene kjærlighet, er stolthet virkelig 
Satans grunntrekk.

Stolthet er kanskje en utbredt 
menneskelig brist. Men den er ikke 
en del av vår åndelige arv, og den 
har ingen plass blant bærere av Guds 
prestedømme.

Livet er kort, brødre. Anger kan vare 
lenge – og noen ganger ha konsekven-
ser som påvirker evigheten.

Måten dere behandler deres hustru 
eller barn eller foreldre eller søsken på, 
kan påvirke kommende generasjoner. 
Hvilken arv vil dere gi deres etterkom-
mere? En preget av strenghet, hevn, 
sinne, frykt eller isolasjon? Eller en pre-
get av kjærlighet, ydmykhet, tilgivelse, 
medfølelse, åndelig vekst og samhold?

Vi må huske at “dommen skal være 
uten barmhjertighet mot dem som ikke 
har vist barmhjertighet”.6

Av hensyn til deres familieforhold, 
av hensyn til deres sjel, vær barmhjer-
tige, for “barmhjertighet roser seg mot 
dommen”.7

Sett stolthet til side.
At dere oppriktig ber deres barn, 

deres hustru, deres familie eller deres 
venner om unnskyldning, er ikke et 

tegn på svakhet, men på styrke. Er 
det viktigere å ha rett enn å skape en 
atmosfære av omsorg, helbredelse og 
kjærlighet?

Bygg broer. Ikke riv dem ned.
Selv om det ikke er deres feil –  

kanskje spesielt når det ikke er deres feil 
– la kjærligheten overvinne stoltheten.

Hvis dere gjør dette, vil enhver 
motgang dere opplever, gå over, og på 
grunn av Guds kjærlighet som finnes 
i dere, vil strid svinne hen. Disse prin-
sippene for å bevare forhold til andre, 
gjelder for oss alle, uavhengig av om vi 
er gift, skilt, etterlatt eller enslig. Vi kan 
alle bidra til å bevare sterke familier.

Den største kjærlighet
Brødre, i våre anstrengelser for å 

bevare ekteskap og familier, som i 
alt annet, la oss følge Hans eksempel 
som bevarer oss. Frelseren vant “vår 
sjel med kjærlighet”.8 Jesus Kristus er 
vår Herre. Hans verk er vårt verk. Det 
er et frelsesverk, og det begynner i 
vårt hjem.

Kjærlighet i frelsesplanen er uselvisk 
og søker andres beste. Slik er den kjær-
lighet vår himmelske Fader har til oss.

Når vi tar etter Frelserens kjærlighet, 
vil han visselig velsigne og begunstige 
våre rettskafne anstrengelser for å 
bevare vårt ekteskap og styrke vår 
familie. 

Måtte Herren velsigne dere i deres 
utrettelige og rettskafne anstrengelser 
for å bli regnet blant dem som bevarer. 
Dette er min bønn i Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼
NOTER
 1. Se 1 Korinterbrev 13:4–7; se også  

Moroni 7:47.
 2. Lære og pakter 64:33.
 3. Matteus 7:7; Lukas 11:9; 3 Nephi 14:7.
 4. Se 4 Nephi 1:15–16.
 5. 1 Korinterbrev 13:8; se også Moroni 7:46.
 6. Jakobs brev 2:13, engelsk standardversjon.
 7. Jakobs brev 2:13, engelsk standardversjon.
 8. “O Gud, du kjære Fader,” Salmer, nr. 108.
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å gi oss privilegiet å leve evig slik vår 
himmelske Fader lever. Denne frelses-
planen tilbød oss et liv i jordelivet, hvor 
vi skulle bli prøvet. Vi ble lovet at på 
grunn av Jesu Kristi forsoning, hvis vi 
adlød evangeliets lover og prestedøms-
ordinanser, skulle vi få evig liv, den 
største av alle hans gaver.

Evig liv er den slags liv som Gud vår 
evige Fader lever. Gud har sagt at hans 
gjerning og herlighet er “å tilveiebringe 
mennesket udødelighet og evig liv” 
(Moses 1:39). Den viktigste hensikten 
for enhver prestedømsbærer er derfor å 
bistå i arbeidet med å hjelpe andre å gå 
fremover til evig liv.

Enhver anstrengelse i prestedømmet 
og enhver prestedømsordinans er ment 
å hjelpe vår himmelske Faders barn å 
bli forandret ved Jesu Kristi forsoning, 
så de kan å bli medlem av fullkom-
mengjorte familieenheter. Det følger 
av dette at “det store arbeidet for hvert 
menneske er å ha tro på evangeliet, 
holde budene og skape og fullkom-
mengjøre en evig familieenhet”,2 og å 
hjelpe andre å gjøre det samme.

Siden det er sant, skulle alt vi gjør, 
ha celestialt ekteskap som sitt fokus 
og formål. Det betyr at vi må arbeide 

Millioner av prestedømsbærere i mer 
enn 110 land er samlet til dette møtet. 
Kanskje profeten Joseph forutså denne 
tiden og den strålende fremtiden som 
ligger foran oss.

Mitt budskap i kveld er et forsøk på 
å beskrive denne fremtiden og hva vi 
må gjøre for å være en del av planen 
for lykke som vår himmelske Fader har 
beredt for oss. Før vi ble født, bodde vi 
i en familie sammen med vår opp-
høyde og evige himmelske Fader. Han 
foreskrev en plan som gjør det mulig 
for oss å gå videre og utvikle oss og 
bli ham lik. Han gjorde det av kjærlig-
het til oss. Formålet med planen var 

Av president Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det første presidentskap

Jeg er takknemlig for å være sam-
men med dere i kveld på general-
konferansens prestedømsmøte i 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 
Dette er et stort øyeblikk i Kirkens histo-
rie. I Kirtland, Ohio for 182 år siden var 
alle prestedømsbærerne kalt til å møtes 
i en tømret skolebygning på litt over 4 
x 4 meter. På dette møtet skal profeten 
Joseph Smith ha sagt: “Dere vet ikke 
mer om Kirkens og rikets fremtid enn et 
spedbarn på mors fang. Dere forstår det 
ikke… Det er bare en liten håndfull av 
prestedømmet dere ser her i kveld, men 
denne kirken skal fylle Nord-  og Syd- 
Amerika – den skal fylle verden.” 1

Evige familier
Vår prestedømsforpliktelse er å sette vår familie og familiene  
til andre rundt oss i sentrum for vår omtanke.
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for å bli beseglet til en evig ledsager i 
Guds tempel. Vi må også oppmuntre 
andre til å inngå og holde paktene som 
binder en mann og hustru sammen 
med sin familie, i dette liv og i den 
kommende verden.

Hvorfor skulle dette bety så mye 
for oss alle – unge eller gamle, diakon 
eller høyprest, sønn eller far? Det er 
fordi vår prestedømsforpliktelse er å 
sette vår familie, og familiene til andre 
rundt oss, i sentrum for vår omtanke. 
Alle store avgjørelser skulle bygge på 
virkningen den vil ha på en fami-
lies evne til å kvalifisere seg for livet 
sammen med vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus. Det finnes ingenting 
i vår prestedømstjeneste som er vikti-
gere enn dette.

La meg fortelle dere hva dette kan 
bety for en diakon som lytter i kveld, 
som medlem av en familieenhet og 
som quorumsmedlem.

I hans familie er det kanskje 
regelmessig familiebønn eller hyppig 
familiens hjemmeaften, eller kanskje 
ikke. Hvis hans far, som forstår disse 
forpliktelsene, kaller familien sammen 
til bønn eller skriftlesing, kan diakonen 
skynde seg å komme og delta med et 
smil. Han kan oppmuntre sine brødre 
og søstre til å delta, og rose dem når 
de gjør det. Han kan be sin far om en 
velsignelse når skolen begynner, eller 
andre ganger når han kan trenge det.

Han har kanskje ikke en slik trofast 
far. Men selve ønsket i hans hjerte om 
disse opplevelsene, vil bringe him-
melens krefter til andre rundt ham på 
grunn av hans tro. De vil søke det fami-
lielivet denne diakonen ønsker av hele 
sitt hjerte.

Læreren i Det aronske prestedømme 
kan se i sine hjemmelæreroppdrag en 
mulighet til å hjelpe Herren å forandre 
en families liv. Herren antydet dette i 
Lære og pakter:

“Lærerens plikt er alltid å våke over 
kirken, være til hjelp for medlemmene 
og styrke dem,

og se til at det ikke er noen ugude-
lighet i kirken, ei heller hårdhet mot 
hverandre, ei heller løgn og baktalelse 
eller ond tale” (L&p 20:53–54).

Presten i Det aronske preste-
dømme får på lignende måte denne 
formaningen:

“En prests plikt er å forkynne, 
undervise, forklare, formane og døpe, 
og forrette nadverden,

og å besøke hvert enkelt medlems 
hjem og formane dem til å be høyt og 
i lønndom og ivareta alle plikter over-
for familien” (L&p 20:46–47).

Dere lurer kanskje på, slik jeg gjorde 
da jeg var en ung lærer og prest, hvor-
dan i all verden jeg kunne heve meg til 
disse utfordringene. Jeg var aldri sikker 
på hvordan jeg kunne formane på en 
måte som ville påvirke en familie i ret-
ning av evig liv uten å fornærme eller 
tilsynelatende kritisere. Jeg har lært at 
den eneste formaning som forandrer 
hjerter, kommer fra Den hellige ånd. 
Det skjer oftest når vi bærer vitnesbyrd 
om Frelseren, som var og er det per-
fekte familiemedlem. Når vi fokuserer 
på vår kjærlighet til ham, vil harmoni 
og fred vokse i hjemmene vi besøker. 
Den hellige ånd vil ledsage oss i vår 
tjeneste for familier.

Den unge prestedømsbæreren kan, 
ved måten han ber, ved måten han 

snakker og ved måten han oppmuntrer 
familiens medlemmer, bringe Frelse-
rens innflytelse og eksempel inn i deres 
sinn og hjerte.

En klok prestedømsleder viste 
meg at han forsto dette. Han ba min 
unge sønn om å ta ledelsen under et 
hjemmelærerbesøk. Han sa at familien 
kanskje ville motsette seg hans for-
maninger, men han trodde at en gutts 
enkle undervisning og vitnesbyrd med 
større sannsynlighet ville trenge inn 
deres hårde hjerter.

Hva kan den unge eldsten gjøre for 
å bidra til å skape evige familier? Han 
skal kanskje snart dra ut på misjons-
marken. Han kan be av hele sitt hjerte 
om at han må være i stand til å finne, 
undervise og døpe familier. Jeg husker 
fremdeles en kjekk ung mann med sin 
vakre brud og deres to nydelige små 
jenter som satt sammen med meg og 
min misjonærledsager en dag. Den 
hellige ånd kom og vitnet for dem 
at Jesu Kristi evangelium hadde blitt 
gjengitt. De trodde nok til at de til og 
med spurte om vi kunne gi deres to 
små jenter en velsignelse, slik de hadde 
sett det bli gjort på et av våre nadverds-
møter. De hadde allerede et ønske om 
at barna skulle bli velsignet, men de 
forsto ennå ikke at de høyere velsignel-
sene bare ville være mulig i Guds tem-
pler etter at de hadde inngått pakter.

Det er fortsatt vondt å tenke på dette 
paret og de små jentene, som sannsyn-
ligvis nå har vokst opp uten løftet om 
en evig familie. Foreldrene hadde i det 
minste en anelse om de velsignelser 
som kunne gjøres tilgjengelig for dem. 
Mitt håp er at de på en eller annen 
måte, et eller annet sted fremdeles må 
få muligheten til å kvalifisere seg til å 
bli en evig familie.

Andre eldster som drar ut på 
marken, vil få den enda mer gledelige 
erfaringen som min sønn Matthew fikk. 
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Han og hans ledsager fant en enke 
med elleve barn som levde i enkle kår. 
Han ønsket for dem det dere ønsker 
– å ha en evig familie. For min sønn 
virket dette umulig, eller i det minste 
usannsynlig, akkurat da.

Jeg besøkte den lille byen flere år 
etter at min sønn hadde døpt enken, og 
hun inviterte meg til å møte familien sin 
i kirken. Jeg måtte vente en stund fordi 
de fleste av hennes barn, med hennes 
mange barnebarn, kom fra flere forskjel-
lige møtehus i området. Én sønn virket 
trofast i et biskopsråd, og mange av hen-
nes barn hadde blitt velsignet ved tem-
pelpakter og hun er beseglet i en evig 
familie. Da jeg sa farvel til denne kjære 
søsteren, la hun armene rundt midjen 
min (hun var svært lav, så hun rakk meg 
så vidt til midjen) og sa: “Vær så snill og 

be Mateo komme tilbake til Chile før jeg 
dør.” På grunn av disse trofaste eldstene 
hadde hun fått den glade forventning 
om den største av alle Guds gaver.

Det er ting en eldste, når han vender 
hjem fra sin misjon, må gjøre for å være 
tro mot sin plikt til å søke evig liv for 
seg selv og for dem han er glad i. Det 
finnes ingen viktigere forpliktelse i tid 
eller evighet enn ekteskap. Dere har hørt 
kloke råd om å prioritere ekteskap i de 
tidlige planene etter misjonen. Den tro-
faste prestedømstjener vil gjøre det klokt.

Når han vurderer ekteskap, vil han 
skjønne at han velger foreldre til sine 
barn, og hvilken arv de vil få. Han vil 
gjøre valget etter oppriktig søken og 
ydmyk overveielse. Han vil sørge for at 
den han gifter seg med, deler hans ide-
aler for familien og hans overbevisning 

om Herrens hensikt med ekteskapet, 
og at hun er en person som han er 
villig til betro med sine barns lykke.

President N. Eldon Tanner ga kloke 
råd: “De foreldre dere burde respektere 
mer enn noen andre, er foreldrene til 
deres kommende barn. Disse barna har 
rett til de beste foreldrene det er mulig 
for dere å gi dem – rene foreldre.” 3 
Renhet vil være deres beskyttelse, og 
deres barns beskyttelse. Dere skylder 
dem denne velsignelsen.

Det er noen ektemenn og fedre som 
lytter i kveld. Hva kan dere gjøre? Mitt 
håp er at dere har fått et større ønske 
om å gjøre de nødvendige endringer 
for at dere og deres familie kan bo 
i det celestiale rike en dag. Som en 
prestedømsfar kan dere, med deres 
hustru ved dere side, påvirke hvert 
familiemedlem og oppmuntre dem til 
å se frem til den dagen. Dere vil delta 
på deres nadverdsmøter sammen med 
familien, dere vil holde familiemøter 
der Den hellige ånd er invitert, dere vil 
be sammen med deres hustru og fami-
lie, og dere vil forberede dere til å ta 
familien med til templet. Dere vil gå 
sammen med dem på veien til et evig 
hjem for familien.

Dere vil behandle deres hustru 
og barn slik vår himmelske Fader har 
behandlet dere. Dere vil følge Frelse-
rens eksempel og ledelse for å lede 
deres familie på hans måte.

“Ingen makt eller innflytelse kan 
eller bør utøves i kraft av preste-
dømmet – uten ved overtalelse, ved 
langmodighet, ved mildhet og saktmo-
dighet og ved oppriktig kjærlighet,

ved vennlighet og ren kunnskap 
som storlig skal utvide sjelen, uten 
hykleri og uten svik.

Irettesett i tide, klart og tydelig når 
Den Hellige Ånd tilskynder, og vis 
deretter større kjærlighet mot den som 
du har irettesatt, for at han ikke skal 
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betrakte deg som sin fiende” (L&p 
121:41–43).

Herren har fortalt prestedømsfedre 
hva slags ektemenn de skulle være. 
Han sier: “Du skal elske din hustru 
av hele ditt hjerte, og holde deg til 
henne og ingen annen” (L&p 42:22). 
Når Herren taler til både mann og 
hustru, befaler han: “Du skal ikke … 
drive hor… eller gjøre noe lignende” 
(L&p 59:6).

For ungdom har Herren fastsatt 
normen. “Dere barn: Vær lydige mot 
deres foreldre i alle ting, for det er til 
behag for Herren” (Kolosserne 3:20), 
og “du skal hedre din far og din mor” 
(2 Mosebok 20:12).

Når Herren taler til alle i familien, 
er hans råd å elske og støtte hverandre.

Han ber oss om å “arbeide for å 
fullkommengjøre … hvert medlem” av 
familien, om å “styrke den svake, gjen-
vinne [den] villfarne og glede oss over 
deres fornyede åndelige styrke”.4

Herren ber oss også om å gjøre 
alt vi kan for å hjelpe våre avdøde 

slektninger å få være sammen med oss 
i vårt evige hjem.

Den høyprestenes gruppeleder som 
har arbeidet hardt med å hjelpe andre 
å finne sine forfedre og ta navnene 
med til templet, redder dem som har 
gått foran oss. Det vil være takknem-
lighet i den kommende verden til disse 
høyprestene, og til dem som utfører 
ordinansene, fordi de ikke glemte sin 
familie som venter i åndeverden.

Profeter har sagt: “Den aller viktigste 
del av Herrens verk som du noensinne 
kommer til å utføre, vil du utføre innen-
for veggene i ditt eget hjem. Hjemme-
undervisning, biskopsrådets arbeid 
og andre plikter i kirken er alle viktige, 
men det viktigste arbeidet foregår 
innenfor veggene i ditt hjem.” 5

Hjemme og i vår prestedømstjeneste 
vil den største verdien ligge i de små 
handlinger som hjelper oss og dem vi 
er glad i, å arbeide mot evig liv. Disse 
handlingene kan virke små i dette livet, 
men de vil bringe evige velsignelser i 
evigheten.

Hvis vi er trofaste i vår tjeneste for 
å hjelpe vår himmelske Faders barn å 
komme hjem til ham, vil vi kvalifisere 
oss til den hilsen vi alle så inderlig 
ønsker å høre når vi er ferdig med 
vår jordiske tjeneste. Dette er ordene: 
“Vel gjort, du gode og tro tjener! Du 
har vært tro over lite, jeg vil sette deg 
over meget. Gå inn til din herres glede” 
Matteus 25:21).

Blant dette “meget” er løftet om en 
uendelig etterslekt. Min bønn er at vi 
alle må kvalifisere oss og hjelpe andre 
til å kvalifisere seg til denne himmelske 
velsignelse i hjemmet til vår Fader og 
hans elskede Sønn Jesus Kristus. I Jesu 
Kristi hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Joseph Smith (2007), 137.
 2. Bruce R. McConkie, i Conference Report, 

april 1970, 26.
 3. N. Eldon Tanner, Church News, 19. april 

1969, 2.
 4. Bruce R. McConkie, i Conference Report, 

april 1970, 27.
 5. Harold B. Lee, Decisions for Successful 

Living (1973), 248–49.
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et løftets barn. Dere er en mann med 
stor kraft. Dere er en Guds sønn.

Denne dyrebare gaven av preste-
dømskraft medfører ikke bare høytidelig 
ansvar, men også spesielle velsignelser 
for oss selv og andre. Måtte vi, uansett 
hvor vi måtte befinne oss, alltid være 
verdige til å påkalle dets kraft, for vi vet 
aldri når vi får behov for og anledning 
til å gjøre det.

Under den 2. verdenskrig tjeneste-
gjorde en venn av meg i det sydlige 
Stillehavet da flyet hans ble skutt ned 
over havet. Han og de andre beset-
ningsmedlemmene klarte å hoppe i 
fallskjerm fra det brennende flyet og 
blåse opp redningsflåtene, og klamret 
seg til disse flåtene i tre dager.

Den tredje dagen oppdaget de det 
som de visste var et redningsfartøy. Det 
kjørte forbi dem. Neste morgen kjørte det 
igjen forbi dem. De begynte å bli fortvilet 
da de forsto at dette var den siste dagen 
redningsfartøyet ville være i området.

Da talte Den hellige ånd til min 
venn: “Du har prestedømmet. Befal 
redningsmennene å plukke dere opp.”

Han fulgte tilskyndelsen: “I Jesu 
Kristi navn og i kraft av prestedømmet, 
snu og plukk oss opp.”

Etter få minutter var fartøyet ved 
siden av dem og hjalp dem opp på 
dekk. En trofast og verdig prestedøms-
bærer, i sin ytterste nød, hadde utøvd 
dette prestedømmet til velsignelse for 
seg selv og andre.

Måtte vi bestemme oss her og nå 
for alltid å være forberedt på nødens 
stund, på anledninger til å tjene og 
anledninger til å velsigne.

Når vi nå avslutter dette preste-
dømsmøtet, sier jeg til dere at dere 
er “en utvalgt ætt, et kongelig preste-
skap” (1 Peter 2:9). Måtte vi alltid være 
verdige til disse guddommelige lovord, 
det ber jeg om av hele mitt hjerte i Jesu 
Kristi, vår Frelsers navn. Amen. ◼

til alle de strålende velsignelser vår 
himmelske Fader har i vente for oss – 
og for andre gjennom oss.

Uansett hvor dere går, går pres-
tedømmet med dere. Står dere på 
hellige steder? Før dere setter dere 
selv og deres prestedømme i fare ved 
å driste dere inn på steder eller delta 
i aktiviteter som hverken er verdige 
dere eller dette prestedømmet, stopp 
opp og tenk over konsekvensene. 
Husk hvem dere er og hva Gud 
forventer at dere skal bli. Dere er 

Av president Thomas S. Monson

Mine elskede brødre, jeg ber om 
at Ånden må veilede mine ord 
i kveld. En felles tråd binder oss 

sammen. Vi har blitt betrodd å bære 
Guds prestedømme og å handle i hans 
navn. Vi har fått en hellig tillit. Det 
forventes mye av oss.

Vi leser i Lære og pakter 121, 
vers 36: “Prestedømmets rettigheter er 
uadskillelig forbundet med himmelens 
krefter.” For en storartet gave vi har fått. 
Det er vårt ansvar å vokte og beskytte 
dette prestedømmet og å være verdige 

En hellig tillit
Denne dyrebare gaven av prestedømskraft medfører ikke bare  
høytidelig ansvar, men også spesielle velsignelser for oss selv og andre.
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gjør, vil i stor grad avgjøre hvorvidt vi 
når vårt mål.

De fleste av dere er kjent med Alice 
i Lewis Carrolls klassiske roman Alice i 
Eventyrland. Dere husker at hun kom-
mer til et veiskille med to stier. Begge 
fører videre, men i motsatte retninger. 
Mens hun overveier hvilken vei hun 
skal gå, møter hun en katt, og Alice 
spør den: “Hvilken sti skal jeg ta?”

Katten svarer: “Det kommer an på 
hvor du vil hen. Hvis du ikke vet hvor 
du vil, spiller det egentlig ingen rolle 
hvilken sti du tar.” 1

I motsetning til Alice, vet vi hvor vi 
vil, og det spiller en rolle hvilken vei vi 
tar, for veien vi følger i dette liv, fører 
til vårt mål i det neste liv.

Måtte vi velge å bygge opp i oss selv 
en storartet og sterk tro som vil være 
vårt mest effektive forsvar mot Satans 
planer – ekte tro, den slags tro som vil 
holde oss oppe og styrke vårt ønske 
om å velge det rette. Uten en slik tro 
kommer vi ingensteds. Med den kan 
vi nå våre mål.

Selv om det er viktig at vi velger 
med omhu, vil vi noen ganger gjøre 
dumme valg. Omvendelsens gave, som 
vår Frelser har gitt oss, gjør oss i stand 
til å korrigere vår kurs, slik at vi kan 
vende tilbake til den vei som vil føre 
oss til den celestiale herlighet vi søker.

Måtte vi ha mot til å utfordre det 
som er populært. Måtte vi alltid velge 
det vanskeligere rette istedenfor det 
lettere gale.

Når vi tenker på de valgene vi gjør 
hver dag – om vi skal foreta det ene 
eller det andre valget – hvis vi velger 
Kristus, vi vil ha gjort det rette valget.

Måtte vi gjøre det. Det er min inder-
lige og ydmyke bønn i Jesu Kristi, vår 
Herre og Frelsers navn. Amen. ◼

NOTE
 1. Tilpasset fra Lewis Carroll,  

Alice i eventyrland (1898), 89.

for de velsignelser vi mottar i disse 
hellige hus.

Brødre og søstre, jeg er takknemlig 
for muligheten til å dele noen tanker 
med dere i dag.

I det siste har jeg tenkt på valg. Det 
har blitt sagt at historien dreier om små 
hengsler. Det gjør også menneskenes liv. 
Valgene vi tar, bestemmer vår fremtid.

Da vi forlot vår førjordiske tilværelse 
og trådte inn i jordelivet, fikk vi med 
oss handlefrihetens gave. Vårt mål er å 
oppnå celestial herlighet, og valgene vi 

Av president Thomas S. Monson

Brødre og søstre, før jeg begynner 
mitt formelle budskap i dag, vil 
jeg bekjentgjøre fire nye templer 

som i kommende måneder og år vil bli 
bygget på følgende steder: Quito, Ecu-
ador; Harare, Zimbabwe; Belém, Brasil 
og et tempel nummer to i Lima, Peru.

Da jeg ble medlem av De tolv 
apostlers quorum i 1963, var det 12 
templer i drift i hele Kirken. Etter innvi-
elsen av Provo sentrum tempel for to 
uker siden, er det nå 150 templer i drift 
på verdensbasis. Vi er så takknemlige 

Valg
Måtte vi alltid velge det vanskeligere rette istedenfor det lettere gale.

Søndag formiddag | 3. april 2016
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Jesus Kristus som gjorde det hele 
mulig. Jeg takket ham for min sønn, og 
jeg lot min himmelske Fader vite at om 
han trengte å bringe min lille Ethan til 
hans himmelske hjem, var det i orden. 
Jeg stolte fullstendig på min himmelske 
Fader, og jeg visste at jeg ville få se 
Ethan igjen. Jeg var så takknemlig for 
at jeg i en krisesituasjon hadde kunn-
skap OG tro på at evangeliet var sant. 
Jeg følte fred.” 1

Ethan tilbragte mange uker på syke-
huset og fikk medisinsk behandling 
av spesialister. Hans nærmestes bønner, 
faste og tro, kombinert med denne 
pleien, gjorde ham i stand til å forlate 
sykehuset og komme hjem til familien. 
Han er sunn og frisk i dag.

Dette avgjørende øyeblikket for 
Michele bekreftet for henne at det hun 
hadde lært hele sitt liv, var mer enn 
bare ord. Det er sant.

Blir vi noen ganger så vant til de 
velsignelser vi har fått som medlemmer 
av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige, at vi ikke fullt ut klarer å forstå 
hvor mirakuløst og stort det er å være 
en disippel i Herrens sanne kirke? Er 

leksjoner om familier som leder i Unge 
kvinner, og jeg har fortalt mine barn 
historier om evige familier på familiens 
hjemmeaften. Jeg VISSTE det, men 
TRODDE jeg det? Svaret kom like raskt 
som spørsmålet dukket opp i tankene 
mine: Ånden bekreftet for mitt hjerte 
og sinn det jeg allerede visste – jeg 
TRODDE det!

I samme øyeblikk utøste jeg mitt 
hjerte i bønn til min himmelske Fader 
og takket ham for den kunnskap og 
tro jeg hadde om at familier virkelig er 
evige. Jeg takket ham for hans Sønn 

Av Bonnie L. Oscarson
Unge kvinners øverste president

Den 30. mars, for bare et år siden, 
ble to år gamle Ethan Carnesecca 
fra American Fork i Utah innlagt 

på sykehus med lungebetennelse og 
væske rundt lungene. To dager senere 
hadde tilstanden hans blitt så alvorlig 
at han måtte flys med helikopter til 
Primary Children’s Hospital i Salt Lake 
City. Hans bekymrede mor Michele fikk 
lov til å sitte i forsetet og bli med søn-
nen sin. Hun fikk et headset slik at hun 
kunne kommunisere med de andre i 
helikopteret. Hun kunne høre første-
hjelperne arbeide på sin syke lille gutt, 
og siden hun var pediatrisk sykepleier 
selv, visste Michele nok til å forstå at 
Ethan var i alvorlige vanskeligheter.

I dette avgjørende øyeblikket la 
Michele merke til at de fløy rett over 
Draper Utah tempel. Fra luften så hun 
ut over dalen og kunne også se Jordan 
River tempel, Oquirrh Mountain tempel 
og til og med Salt Lake tempel i det 
fjerne. En tanke slo henne: “Tror du det 
eller ikke?”

Hun sier om denne opplevelsen:
“Jeg hadde lært om templets velsig-

nelser og [at] ‘familier er evige’ i Primær 
og i Unge kvinner. Jeg delte budskapet 
om familier med de gode mennes-
kene i Mexico på min misjon. Jeg er 
beseglet til min evige ledsager for tid 
og all evighet i templet. Jeg har holdt 

Tror jeg?
Hvis disse tingene er sanne, har vi det største budskap om håp  
og hjelp som verden noensinne har kjent til.
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vi noensinne skyldig i å være likeglad 
med hensyn til den største gaven vi 
kan tilbys i dette liv? Frelseren selv sa: 
“Hvis du holder mine bud og holder ut 
til enden, skal du få evig liv som er den 
største av alle Guds gaver.” 2

Vi tror at denne kirken er mer enn 
bare et godt sted å gå på søndager og 
å lære å bli et godt menneske. Det er 
mer enn bare en flott kristen foren-
ing hvor vi kan omgås mennesker 
av god moralsk anseelse. Det er ikke 
bare et knippe gode grunntanker som 
foreldre kan lære sine barn hjemme, 
slik at de kan bli ansvarlige, hyggelige 
mennesker. Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige er uendelig mye mer 
enn alt dette.

Tenk et øyeblikk på de dyptgri-
pende påstandene vi fremsetter som 
religion. Vi tror at den samme kirken 
som Jesus Kristus opprettet mens han 
var på jorden, har blitt gjenopprettet 
av en profet kalt av Gud i vår tid, og 
at våre ledere har den samme kraft 
og myndighet til å handle i Guds navn 
som oldtidens apostler hadde. Det 
kalles Guds prestedømme. Vi hevder 
at vi ved denne gjengitte myndighet 
kan motta frelsende ordinanser som 
dåp, og ha Den hellige ånds rensende 
og foredlende gave med oss til enhver 
tid. Vi har apostler og profeter som 
leder og veileder denne kirken ved 

hjelp av prestedømsnøkler, og vi tror 
at Gud taler til sine barn gjennom disse 
profetene.

Vi tror også at denne prestedøms-
kraften gjør det mulig å inngå pakter 
og motta ordinanser i hellige templer, 
som en dag vil gjøre oss i stand til å 
vende tilbake til Guds nærhet og bo 
hos ham for evig. Vi hevder også at 
familier ved denne kraft kan bli forenet 
for evigheten når par inngår den nye 
og evige ekteskapspakt i hellige byg-
ninger som vi tror er Guds hus i bok-
stavelig forstand. Vi tror at vi kan motta 
disse frelsende ordinansene, ikke bare 
for oss selv, men også for våre forfedre 
som levde på jorden uten å ha mulig-
heten til å delta i disse nødvendige 
frelsende ordinansene. Vi tror at vi kan 
utføre ordinanser for våre forfedre som 
stedfortredere i disse samme hellige 
templene.

Vi tror at vi gjennom en profet og 
ved Guds kraft har mottatt ytterligere 
hellig skrift som føyer sitt vitnesbyrd 
til Bibelens om at Jesus Kristus er 
verdens Frelser.

Vi hevder at Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige er Guds rike og 
den eneste sanne kirke på jorden. 
Den heter Jesu Kristi Kirke fordi han 
står som overhode. Det er hans kirke, 
og alt dette er mulig på grunn av hans 
sonoffer.

Vi tror ikke disse særtrekkene er 
å finne noe annet sted eller i noen 
annen organisasjon i verden. Så gode 
og oppriktige som andre religioner og 
kirkesamfunn enn er, har ingen av dem 
myndighet til å gi de frelsende ordinan-
ser som er tilgjengelig i Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige.

Vi har kunnskap om disse tingene, 
men tror vi dem? Hvis disse tingene er 
sanne, har vi det største budskap om 
håp og hjelp som verden noensinne 
har kjent til. Å tro dem har evig betyd-
ning for oss og for dem vi elsker.

For å tro må vi få evangeliet fra 
hodet og inn i hjertet! Det er mulig for 
oss å bare utføre de ytre handlinger 
ved å etterleve evangeliet, fordi det er 
forventet eller fordi det er den kulturen 
vi har vokst opp i, eller fordi det er en 
vane. Noen har kanskje ikke opplevd 
det kong Benjamins folk følte etter 
hans overbevisende preken: “De ropte 
alle med én røst og sa: Ja, vi tror alle 
de ord som du har talt til oss, og vi vet 
også at de er pålitelige og sanne på 
grunn av Den Allmektige Herres Ånd 
som har bevirket en stor forandring i 
oss – eller i våre hjerter – så vi ikke har 
lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig 
å gjøre godt.” 3

Vi trenger alle å prøve å få vårt hjerte 
og vår natur endret slik at vi ikke lenger 
ønsker å følge verdens levemåte, men 
å behage Gud. Sann omvendelse er en 
prosess som foregår over en periode, og 
innebærer villighet til å utøve tro. Den 
kommer når vi gransker Skriftene iste-
denfor Internett. Den kommer når vi er 
lydige mot Guds bud. Omvendelse kom-
mer når vi hjelper menneskene rundt 
oss. Den kommer når vi ber oppriktig, 
besøker templet regelmessig og trofast 
utfører våre gudgitte ansvarsoppgaver. 
Det krever konsekvent og daglig innsats.

Jeg blir ofte spurt: “Hva er den 
største utfordringen vår ungdom står 
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overfor i dag?” Jeg svarer at jeg tror det 
er den alltid tilstedeværende påvirk-
ningen fra “den store og rommelige 
bygningen” i deres liv.4 Hvis Mormons 
bok ble skrevet spesielt for vår tid, kan 
vi ikke overse relevansen for oss alle av 
budskapene i Lehis syn om livets tre og 
innflytelsen fra dem som peker fingre 
og spotter fra den store og rommelige 
bygningen.

Det mest hjerteskjærende for meg 
er beskrivelsen av dem som allerede 

har kjempet seg gjennom den mørke 
tåken på den snevre og smale sti, 
klamret seg til jernstangen, nådd sitt 
mål og har begynt å smake på den 
rene og velsmakende frukten på livets 
tre. Da sier Skriftene at de pent kledde 
menneskene i den store og rommelige 
bygningen “hånte og pekte fingre mot 
dem som hadde kommet og som spiste 
av frukten.

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.” 5

Disse versene beskriver dem av oss 
som allerede har Jesu Kristi evange-
lium i vårt liv. Enten vi ble født inn i 
den eller måtte kjempe oss gjennom 
den mørke tåken for å finne den, har vi 
smakt av denne frukten, som er “meget 
verdifull og [svært] ønskelig” 6 og kan 
gi oss evig liv, “den største av alle Guds 
gaver”. Vi må bare fortsette å nyte og 
ikke ense dem som gjør narr av våre 
trosoppfatninger eller dem som har 
lyst til å så tvil eller dem som finner feil 
ved Kirkens ledere og lære. Det er et 
valg vi gjør daglig – å velge tro fremfor 
tvil. Eldste M. Russell Ballard har opp-
fordret oss: “Hold dere i båten, bruk 
redningsvest, og hold fast med begge 
hender.” 7

Som medlemmer av Herrens sanne 
kirke er vi allerede i båten. Vi trenger 
ikke å lete gjennom verdens filosofier 
etter sannheten som vil gi oss trøst, 
hjelp og veiledning til å komme oss 
trygt gjennom livets prøvelser – vi har 
den allerede! Akkurat slik Ethans mor 
kunne granske sine rotfestede trosopp-
fatninger og frimodig erklære i en krise: 
“Jeg tror det,” kan også vi!

Jeg bærer vitnesbyrd om at vårt 
medlemskap i Herrens rike er en gave 
av uvurderlig verdi. Jeg vitner om at 
de velsignelser og den fred Herren har 
i vente for dem som er lydige og tro-
faste, overgår alt som menneskesinnet 
kan fatte. Jeg bærer dette vitnesbyrd i 
Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Personlig dagbokoppføring delt med  

Bonnie L. Oscarson.
 2. Lære og pakter 14:7.
 3. Mosiah 5:2.
 4. 1 Nephi 8:26.
 5. 1 Nephi 8:27–28; uthevelse tilføyd.
 6. 1 Nephi 15:36.
 7. M. Russell Ballard, “Hold deg i båten, 

og hold fast,” Liahona, nov. 2014, 92.
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læresetninger, prinsipper eller handle-
måter som undervises av profeter, seere 
og åpenbarere. Likevel har vi blitt lovet 
fred – på én betingelse.

I Johannesevangeliet underviste 
Frelseren at til tross for livets prøvelser, 
kan vi være ved godt mot. Vi kan ha et 
sikkert håp, og vi trenger ikke frykte, 
for han erklærte: “Dere skal ha fred i 
meg.” 3 Tro på Jesus Kristus og hans 
sonoffer er, og vil alltid være, evange-
liets første prinsipp, og den grunnvoll 
som vårt håp om “fred i denne verden 
og evig liv i den kommende verden” 
er bygget på.4

I vår søken etter fred midt i hverda-
gens utfordringer, har vi fått et enkelt 
mønster for å holde våre tanker foku-
sert på Frelseren, som sa: “Lær av meg, 
og lytt til mine ord, gå frem i min Ånds 
saktmodighet, og du skal ha fred i meg. 
Jeg er Jesus Kristus.” 5

Lær, lytt og gå – tre trinn med et løfte.

om vi også har vanskelig for å tenke 
på Jesus.

Trygghet, fred i samvittigheten og 
fred i hjertet avgjøres ikke av vår evne 
til å unngå prøvelser, sorg eller hjer-
tesorg. Til tross for våre oppriktige 
bønner, vil ikke ethvert uvær endre 
kurs eller alle skavanker bli helbredet, 
og vi vil kanskje ikke helt forstå alle 

Av biskop W. Christopher Waddell
Annenrådgiver i Det presiderende biskopsråd

For noen år siden ble vår datter og 
svigersønn kalt til å samarbeide 
om å undervise en Primær- klasse 

med fem aktive fire år gamle gutter. 
Datteren vår var den utpekte læreren, 
og svigersønnen vår den som skulle 
holde orden, og de gjorde sitt beste for 
å opprettholde en viss ro midt under 
sporadisk kaos, for å undervise barna 
i evangeliets prinsipper.

Under en spesielt vanskelig leksjon, 
etter en rekke advarsler til en energisk 
liten gutt, eskorterte svigersønnen vår 
fireåringen ut av klasserommet. Da de 
kom utenfor rommet og han skulle 
snakke med den lille gutten om opp-
førselen hans og behovet for å finne 
foreldrene, stoppet denne lille gutten 
vår svigersønn før han fikk sagt et ord, 
og med løftet hånd og sterke følelser 
utbrøt han: “Noen ganger er det van-
skelig for meg å tenke på Jesus!”

På vår reise gjennom jordelivet, selv 
om vårt tiltenkte mål er strålende og 
reisen kan være spennende, opplever 
vi alle prøvelser og sorg underveis. 
Eldste Joseph B. Wirthlin sa: “Sorgen 
kommer før eller siden til oss alle. En 
eller annen gang må alle oppleve den. 
Ingen er fritatt.” 1 “Herren skjermer i sin 
visdom ingen mot sorg eller fortvi-
lelse.” 2 Hvorvidt vi ferdes på veien i 
fred, avhenger imidlertid i stor grad av 

Et mønster for fred
Den fred vi søker, krever at vi handler – ved å lære om Jesus Kristus,  
ved å lytte til hans ord og ved å gå med ham.
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Første trinn: “Lær av meg”
I Jesaja leser vi: “Mange folkeslag 

skal gå av sted og si: Kom, la oss gå 
opp til Herrens berg, til Jakobs Guds 
hus, så han kan lære oss sine veier.” 6

I det stadig økende antallet templer 
over hele verden lærer vi om Jesus 
Kristus og hans rolle i Faderens plan 
som denne verdens Skaper, som vår 
Frelser og Forløser, og som kilden til 
vår fred.

President Thomas S. Monson har 
sagt: “Verden kan være et krevende 
og vanskelig sted… Hvis dere og jeg 
kommer til Guds hellige hus, og hvis 
vi husker på de pakter vi inngår der, 
vil vi bli bedre i stand til å utholde 
enhver prøvelse og overvinne enhver 
fristelse. I dette hellige tilfluktssted vil 
vi finne fred.” 7

På et stavskonferanseoppdrag mens 
jeg virket i Syd- Amerika for noen år 
siden, møtte jeg et par som sørget over 
sin lille sønns død.

Det var i et intervju under konfe-
ransen at jeg første gang møtte bror 
Tumiri og fikk høre om hans tap. 
Mens vi snakket sammen, fortalte 
han at ikke bare var han fryktelig lei 
seg på grunn av sin sønns død, men 
han var også knust ved tanken på å 
aldri få se ham igjen. Han forklarte 
at de som relativt nye medlemmer av 
Kirken hadde spart nok penger til å 
dra til templet én gang, før deres lille 
gutt var født, og hadde blitt beseg-
let som ektepar og fått sine to døtre 
beseglet til seg. Han beskrev så at de 
hadde spart penger til å dra tilbake til 
templet, men ennå ikke hadde vært i 
stand til å ta med seg den lille gutten 
for å bli beseglet til ham også.

Idet jeg ante en mulig misforståelse, 
forklarte jeg at han ville få se sønnen 
sin igjen hvis han holdt seg trofast, 
fordi beseglingsordinansen som hadde 
knyttet ham til hans hustru og døtre, 

også var tilstrekkelig til å knytte ham til 
sønnen, som var blitt født i pakten.

Overrasket spurte han om dette vir-
kelig var sant, og da jeg bekreftet at det 
var det, spurte han om jeg ville være 
villig til å snakke med hans hustru, som 
hadde vært utrøstelig i de to ukene 
siden deres sønns død.

Søndag ettermiddag, etter konferan-
sen, møtte jeg søster Tumiri og forklarte 
denne strålende læren for henne også. 
Ettersom smerten av tapet fremdeles 
var ny, men et håp nå var tent, spurte 
hun med tårer i øynene: “Vil jeg virke-
lig få holde min lille gutt i armene mine 
igjen? Er han virkelig min for alltid?” Jeg 
forsikret henne om at hvis hun holdt 
sine pakter, ville beseglingskraften som 
finnes i templet, som trer i kraft på 
grunn av Jesu Kristi myndighet, virkelig 
la henne være sammen med sønnen og 
holde ham i armene igjen.

Selv om søster Tumiri var sønder-
knust på grunn av sin sønns død, forlot 
hun møtet vårt med takknemlighetstå-
rer og fylt med fred på grunn av tem-
plets hellige ordinanser, som er gjort 
mulig av vår Frelser og Forløser.

Hver gang vi går i templet – i alt vi 
hører, gjør og sier, i enhver ordinans vi 
deltar i og i enhver pakt vi inngår – blir 
vi vist veien til Jesus Kristus. Vi føler 
fred når vi hører hans ord og lærer av 
hans eksempel. President Gordon B. 
Hinckley sa: “Reis til Herrens hus og 
føl der Hans ånd og kommuniser med 
ham, så vil du føle en fred som du ikke 
finner noe annet sted.” 8

Andre trinn: “Lytt til mine ord”
I Lære og pakter leser vi: “Enten ved 

min egen røst eller ved mine tjeneres 
røst, det være det samme.” 9 Fra Adams 
dager og ned gjennom tidene til vår 
nåværende profet, Thomas Spencer 
Monson, har Herren talt gjennom sine 
bemyndigede representanter. De som 
velger å lytte og gi akt på Herrens ord 
slik de blir gitt gjennom hans profeter, 
vil finne trygghet og fred.

I Mormons bok finner vi mange 
eksempler på hvor viktig det er å følge 
profetenes råd og å stå sammen med 
profeten, herunder en lærdom vi finner 
i Lehis syn om livets tre, som finnes i 
1 Nephi kapittel 8. Aldri har den store 
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og rommelige bygningen vært mer 
overfylt, eller støyen fra dens åpne 
vinduer mer villedende, spottende 
og forvirrende enn i vår tid. I dette 
skriftstedet leser vi om to folkegrup-
per og deres reaksjon på ropene fra 
bygningen.

Fra og med vers 26 leser vi:
“Og jeg så meg også omkring, og 

på den andre siden av elven med vann 
fikk jeg øye på en stor og rommelig 
bygning…

Og den var full av folk… De var 
meget fint kledd, og de hånte og pekte 
fingre mot dem som hadde kommet og 
som spiste av frukten.

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.” 10

I vers 33 leser vi om andre som 
hadde en annen reaksjon på finger-
pekingen og spottingen som kom fra 
bygningen. Profeten Lehi forklarer at de 
i bygningen “pekte … på meg i forakt 
og også på dem som spiste av frukten, 
men vi brydde oss ikke om dem”.11

En viktig forskjell mellom dem som 
skammet seg, falt fra og ble borte, og 
dem som ikke brydde seg om spottin-
gen fra bygningen, og sto sammen med 
profeten, finnes i to setninger: først “da 
de hadde spist”, og “dem som spiste”.’

Den første gruppen hadde kom-
met til treet og en stund stått sammen 
med profeten, men bare spist litt 
av frukten. Fordi de ikke fortsatte å 
spise, lot de seg påvirke av spottin-
gen fra bygningen, og de trakk seg 
bort fra profeten og inn på forbudte 
stier, der de gikk seg vill.

I motsetning til dem som spiste og 
gikk sin vei, har vi dem som stadig 
spiste av frukten. Disse ignorerte rabal-
deret fra bygningen, sto sammen med 
profeten og nøt den sikkerhet og fred 
som fulgte. Vår plikttroskap overfor 

Herren og hans tjenere kan ikke bare 
gjelde på deltid. I så fall gjør vi oss 
sårbare for dem som ønsker å ødelegge 
vår fred. Når vi lytter til Herren gjen-
nom hans bemyndigede tjenere, står 
vi på hellige steder og kan ikke rokkes.

Satan tilbyr falske løsninger som 
kan synes å gi svar, men bringer oss 
enda lenger bort fra den fred vi søker. 
Han tilbyr en luftspeiling som ser ut 
til å ha legitimitet og sikkerhet, men 
som til slutt, i likhet med den store og 
rommelige bygningen, vil kollapse og 
ødelegge alle som søker fred innenfor 
dens vegger.

Sannheten finnes i en enkel Primær- 
sang: “Lytt til profeten: Hold alle budene. 
Da vil vi føle trygghet og fred.” 12

Tredje trinn: “Gå frem i min Ånds 
saktmodighet”

Uansett hvor langt vi måtte vandre 
bort fra stien, oppfordrer Frelseren 
oss til å vende tilbake og gå med ham. 
Denne invitasjonen til å gå med Jesus 
Kristus er en invitasjon til å følge ham 
til Getsemane og fra Getsemane til 
Golgata og fra Golgata til graven i 
hagen. Det er en invitasjon til å iaktta 
og anvende hans store sonoffer, hvis 
rekkevidde er like individuell som den 
er altomfattende. Det er en invitasjon 

til å omvende seg, til å anvende hans 
rensende kraft og til å gripe fatt i hans 
kjærlige, utstrakte armer. Det er en 
invitasjon til å føle fred.

Vi har alle på et eller annet tidspunkt 
i vårt liv følt den smerte og hjertesorg 
som kommer av synd og overtredelse, 
for “dersom vi sier at vi ikke har synd, 
da bedrar vi oss selv, og sannheten 
er ikke i oss.” 13 Men selv “om [våre] 
synder er som purpur”, skal de bli hvite 
som snø” hvis vi anvender Jesu Kristi 
forsoning og går med ham ved opprik-
tig omvendelse.14 Selv om vi har vært 
tynget av skyldfølelse, skal vi få fred.

Alma den yngre ble tvunget til å 
stå ansikt til ansikt med sine synder 
da en Herrens engel viste seg for 
ham. Han beskrev sin opplevelse 
med følgende ord:

“Min sjel var i høyeste grad opprørt 
og sønderrevet av alle mine synder…

Ja, jeg forsto at jeg hadde gjort opp-
rør mot min Gud, og at jeg ikke hadde 
holdt hans hellige bud.” 15

Så alvorlige som hans synder enn 
var, og midt i denne ildprøven, fortset-
ter han:

“[ Jeg husket] også å ha hørt min far 
profetere til folket om en Jesus Kristus 
som skulle komme, en Guds Sønn som 
skulle sone for verdens synder…
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Andre, herunder mer enn noen få 
familieforskere, forsømmer det eller for-
akter det. Mange andre er ikke spesielt 
imot det, men de er heller ikke spesielt 
opptatt av det. Mange skulle ønske vi 
kunne ta hensyn til det, men mener at 
vårt samfunn rett og slett ikke lenger 
kan eller vil.” 1

Som kirkesamfunn tror vi på fedre. 
Vi tror på “idealet om mannen som 
setter familien først”.2 Vi tror at “etter 
guddommelig forordning skal fedre 
presidere over sin familie i kjærlighet 
og rettferdighet, og de er ansvarlige for 
å sørge for livets nødvendigheter og 
beskyttelse for sin familie”.3 Vi tror at i 
deres utfyllende familieplikter, “er fedre 

Av eldste D. Todd Christofferson
i De tolv apostlers quorum

Jeg taler i dag om fedre. Fedre er 
avgjørende i den guddommelige 
plan for lykke, og jeg ønsker å gi 

oppmuntring til dem som strever med 
å utføre dette kallet godt. Å berømme 
og oppmuntre farskap og fedre er ikke 
å bringe skam over eller se bort fra 
noen. Jeg fokuserer i dag ganske enkelt 
på det gode som menn kan gjøre i den 
viktigste funksjon en mann kan ha – 
som ektemann og far.

David Blankenhorn, forfatter av 
Fatherless America, har sagt: “I dag er 
det amerikanske samfunn fundamen-
talt splittet og ambivalent med hensyn 
til farskap. Noen tenker ikke engang 
over det. Andre blir fornærmet av det. 

Fedre
Jeg fokuserer i dag på det gode som menn kan gjøre i den viktigste 
funksjon en mann kan ha – som ektemann og far.

[ Jeg ropte] i mitt hjerte: O Jesus, 
du Guds Sønn, ha barmhjertighet 
med meg.” 16

“Og ikke før jeg ropte ut til Herren, 
Jesus Kristus, og ba om barmhjertig-
het, fikk jeg forlatelse for mine synder. 
Men se, jeg ropte til ham, og jeg fant 
fred for min sjel.” 17

I likhet med Alma vil også vi finne 
fred for vår sjel hvis vi går med Jesus 
Kristus, omvender oss fra våre synder 
og anvender hans helbredende kraft.

Den fred vi søker, krever mer enn 
et ønske. Den krever at vi handler 
– ved å lære av ham, ved å lytte til 
hans ord og ved å gå med ham. Vi 
har kanskje ikke mulighet til å kon-
trollere alt som skjer rundt oss, men 
vi kan kontrollere hvordan vi bruker 
mønsteret for fred som Herren har 
gitt – et mønster som gjør det lett å 
tenke ofte på Jesus.

Jeg vitner om at Jesus Kristus er 
“veien, sannheten og livet” 18, og at 
bare gjennom ham kan vi oppnå 
sann fred i dette liv og evig liv i den 
kommende verden. I Jesu Kristi navn. 
Amen. ◼

NOTER
 1. Joseph B. Wirthlin, “Ta det som det kom-

mer, og nyt det,” Liahona, nov. 2008, 27.
 2. Joseph B. Wirthlin, “Ta det som det kom-

mer, og nyt det,” 26.
 3. Johannes 16:33; uthevelse tilføyd.
 4. Lære og pakter 59:23.
 5. Lære og pakter 19:23–24.
 6. Jesaja 2:3.
 7. Thomas S. Monson, “Det hellige tempel – et 

fyrtårn for verden,” Liahona, mai 2011, 93.
 8. Gordon B. Hinckley, i “Fryd dere over tem-

plets velsignelser,” Liahona, des. 2002, 33.
 9. Lære og pakter 1:38.
 10. 1 Nephi 8:26–28; uthevelse tilføyd.
 11. 1 Nephi 8:33; uthevelse tilføyd.
 12. “Hold alle budene,” Barnas sangbok, 68; 

uthevelse tilføyd.
 13. 1 Johannes 1:8.
 14. Jesaja 1:18.
 15. Alma 36:12–13.
 16. Alma 36:17–18.
 17. Alma 38:8; uthevelse tilføyd.
 18. Johannes 14:6.
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og mødre forpliktet til å hjelpe hver-
andre som likeverdige partnere.” 4 Vi 
mener at fedre slett ikke er overflødige, 
men unike og uerstattelige.

Noen ser farsrollens nytte i et 
samfunnsperspektiv, noe som knytter 
menn til sitt avkom, driver dem til å 
være gode borgere og tenke på andres 
behov, og supplerer “mors investering 
i barn med fars investering i barn… 
Kort sagt er nøkkelen for menn å være 
fedre. Nøkkelen for barn er å ha fedre. 
Nøkkelen for samfunnet er å skape 
fedre.” 5 Selv om disse hensynene 
utvilsomt er sanne og viktige, vet vi 
at farskap er mye mer enn en sam-
funnskonstruksjon eller et produkt av 
evolusjonen. Rollen som far er av gud-
dommelig opprinnelse fra og med en 
Fader i himmelen, og i denne jordiske 
tilværelse, med far Adam.

Det fullkomne, guddommelige 
uttrykk for farskap er vår himmelske 
Fader. Hans karakter og egenskaper 
omfatter overveldende godhet og 
fullkommen kjærlighet. Hans gjerning 
og herlighet er hans barns utvikling, 
lykke og evige liv.6 Fedre i denne falne 
verden kan ikke sammenlignes med 
Majesteten i det høye, men på sitt beste 
prøver de å etterligne ham, og de arbei-
der virkelig i hans verk. De blir hedret 
med en bemerkelsesverdig og tanke-
vekkende tillit.

Farskapet utsetter oss menn for våre 
egne svakheter og vårt behov for å 
forbedre oss. Farskap krever offer, men 
det er en kilde til makeløs tilfredsstil-
lelse og glede. Igjen er det fremste for-
bilde vår himmelske Fader, som elsket 
oss, sine åndebarn, så høyt at han ga 
oss sin enbårne Sønn for vår frelse og 
opphøyelse.7 Jesus sa: “Ingen har større 
kjærlighet enn denne at han setter sitt 
liv til for sine venner.” 8 Fedre viser den 
slags kjærlighet når de legger ned sitt 
liv dag etter dag når de arbeider for 
å forsørge sin familie.

Kanskje det mest grunnleggende 
arbeidet en far kan gjøre, er å vende 
sine barns hjerte til deres himmelske 
Fader. Hvis en far ved sitt eksempel 
og sine ord kan vise hvordan troskap 
til Gud ser ut i hverdagen, vil denne 
faren ha gitt sine barn nøkkelen til fred 
i dette liv og evig liv i den kommende 
verden.9 En far som leser Skriftene for 
og sammen med sine barn, gjør dem 
kjent med Herrens røst.10

I Skriftene finner vi en gjentatt 
vektlegging av foreldrenes plikt til å 
undervise sine barn:

“Og videre, i den grad foreldre i 
Sion eller i noen av hennes organi-
serte staver har barn, og de ikke lærer 
dem å forstå læren om omvendelse, 
tro på Kristus den levende Guds Sønn 
og om dåp og Den Hellige Ånds gave 

ved håndspåleggelse når de er åtte år 
gamle, skal synden være på foreldrenes 
hoder…

Og de skal også lære sine barn å be 
og vandre rettskaffent for Herren.” 11

I 1833 refset Herren medlemmene 
av Det første presidentskap fordi de 
ikke hadde viet nok oppmerksomhet 
til å undervise sine barn. Til den ene 
sa han nærmere bestemt: “Du har ikke 
lært dine barn lys og sannhet ifølge 
budene, og den onde har ennå makt 
over deg, og dette er grunnen til din 
lidelse.” 12

Fedre skal undervise hver genera-
sjon om Guds lov og gjerninger på nytt. 
Som salmisten sa:

“Han har reist et vitnesbyrd i Jakob 
og satt en lov i Israel, som han bød 
våre fedre å kunngjøre for sine barn,

for at den kommende slekt, de barn 
som skulle bli født, skulle lære å kjenne 
dem, så de igjen kunne stå fram og 
fortelle dem for sine barn.

Slik skulle de sette sitt håp til Gud 
og ikke glemme Guds gjerninger, men 
holde hans bud.” 13

Fedre viser kjærlighet når de arbeider for å 
forsørge sin familie.

Farskap krever offer, men det er en kilde til 
uforlignelig tilfredsstillelse.
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Å undervise i evangeliet er så 
absolutt en felles plikt for fedre og 
mødre, men Herren er tydelig på at han 
forventer at fedre leder an i å gjøre det 
til en høy prioritet. (Og la oss huske at 
uformelle samtaler mens vi arbeider og 
leker sammen, og å lytte, er viktige ele-
menter i undervisning.) Herren forven-
ter at fedre former sine barn, og barn 
ønsker og trenger et forbilde.

Selv var jeg velsignet med en 
eksemplarisk far. Jeg husker at da 
jeg var rundt 12 år gammel, var far 
kandidat til bystyret i vårt nokså lille 
samfunn. Han gjennomførte ingen 
omfattende valgkamp – alt jeg husker, 
er at pappa fikk mine brødre og meg til 
å dele ut flygeblader fra dør til dør, som 
oppfordret folk til å stemme på Paul 
Christofferson. Det var mange voksne 
jeg leverte et flygeblad til, som bemer-
ket at Paul var en god og ærlig mann, 
og at de ikke ville ha noe problem med 
å stemme på ham. Mitt unge guttehjerte 
svulmet av stolthet over far. Det ga meg 
selvtillit og et ønske om å følge i hans 
fotspor. Han var ikke fullkommen – 
det er ingen – men han var rettskaffen 
og god og et eksempel for en sønn å 
strekke seg etter.

Disiplinering og irettesettelse er en 
del av undervisningen. Paulus sa: “For 
den Herren elsker, den tukter han.” 14 
Men ved disiplinering må en far utvise 
særlig aktsomhet så det ikke finnes noe 
som kan minne om overgrep. Over-
grep er aldri berettiget. Når en far gir 
irettesettelse, må hans motivasjon være 
kjærlighet og hans veiledning Den 
hellige ånd:

“Irettesett i tide, klart og tydelig 
når Den Hellige Ånd tilskynder, og vis 
deretter større kjærlighet mot den som 
du har irettesatt, for at han ikke skal 
betrakte deg som sin fiende,

så han kan vite at din trofasthet er 
sterkere enn dødens bånd.” 15

Disiplinering i det guddommelige 
mønster handler ikke så mye om å 
straffe som om å hjelpe en man er glad 
i, på veien til selvbeherskelse.

Herren har sagt at “alle barn har 
krav på underhold av sine foreldre 
inntil de er myndige”.16 Å forsørge er en 
hellig aktivitet. Å forsørge familien, selv 
om det vanligvis medfører tid borte fra 
familien, er ikke uforenlig med farskap 
– det er avgjørende for å være en god 
far. “Arbeid og familie er overlappende 
områder.” 17 Dette rettferdiggjør natur-
ligvis ikke en mann som forsømmer sin 
familie for karrieren, eller på den andre 
ytterligheten, en som ikke vil anstrenge 
seg og er tilfreds med å legge ansvaret 
på andre. Husk kong Benjamins ord:

“Dere vil ikke tillate at deres barn 
går sultne eller nakne, heller ikke vil 
dere tillate at de overtrer Guds lover 
og slåss og tretter med hverandre…

Men dere vil lære dem å vandre på 
sannhetens og sindighetens veier, dere 
vil lære dem å elske hverandre og tjene 
hverandre.” 18

Vi er klar over smerten til menn som 
ikke klarer å finne måter og muligheter 
som er tilstrekkelig til å forsørge sin 
familie. Det er ingen skam for dem 
som på et gitt tidspunkt, til tross for sin 
beste innsats, ikke klarer å oppfylle alle 
en fars plikter og funksjoner. “Uførhet, 
død eller andre forhold kan nødven-
diggjøre individuell tilpasning. Andre 
slektninger skulle gi sin støtte når det 
er behov for det.” 19

Å elske sine barns mor – og vise 
denne kjærligheten – er to av de beste 
tingene en far kan gjøre for sine barn. 
Dette bekrefter og styrker det ekteska-
pet som er grunnlaget for deres familie-
liv og sikkerhet.

Noen menn er enslige fedre, fos-
terfedre eller stefedre. Mange av dem 
anstrenger seg og gjør sitt aller beste i 
en ofte vanskelig rolle. Vi hedrer dem 

som gjør alt som kan gjøres i kjærlig-
het, tålmodighet og selvoppofrelse 
for å dekke den enkeltes og familiens 
behov. Vi må ikke glemme at Gud selv 
betrodde en fosterfar med sin enbårne 
Sønn. Utvilsomt går litt av æren til Josef 
for den kjensgjerning at da Jesus vok-
ste, “gikk [han] frem i visdom og alder 
og i velvilje hos Gud og mennesker.” 20

På grunn av død, oppgivelse eller 
skilsmisse er det dessverre noen barn 
som ikke har en far som bor sammen 
med seg. Noen kan ha fedre som 
er fysisk tilstede, men følelsesmes-
sig fraværende eller på andre måter 
uoppmerksomme eller lite støttende. 
Vi oppfordrer alle fedre til å gjøre det 
bedre og bli bedre. Vi ber media og 
underholdningskanaler om å skildre 
hengivne og dyktige fedre som virkelig 
elsker sin hustru og veileder sine barn 

En far som leser i Skriftene for og sammen med 
sine barn, gjør dem kjent med Herrens røst.

Herren forventer at fedre former sine barn, 
og barn ønsker og trenger et forbilde.
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på intelligent vis, istedenfor rotekop-
pene og bajasene, eller “gutta som 
skaper trøbbel”, slik fedre altfor ofte 
fremstilles.

Til barn i en vanskelig familiesitu-
asjon sier vi: Dette gjør ikke dere noe 
mindre. Utfordringer er til tider en 
indikasjon på Herrens tillit til dere. Han 
kan hjelpe dere, direkte og gjennom 
andre, å takle det dere står overfor. 
Dere kan bli den generasjonen, kanskje 
den første i deres familie, der guddom-
melige mønstre som Gud har fastsatt 
for familier, virkelig tar form og velsig-
ner alle generasjoner etter dere.

Unge menn, med tanke på den 
rollen dere vil ha som forsørger og 
beskytter, ber vi dere forberede dere 
nå ved å være flittige på skolen, og 

planlegge videre utdannelse. Utdan-
nelse, enten ved et universitet, en 
yrkesrettet skole, læretid eller et 
lignende program, er nøkkelen til å 
utvikle de ferdigheter og evner dere 
trenger. Benytt anledninger til å omgås 
med folk i alle aldre, også barn, og lær 
å utvikle sunne og givende forhold. Det 
betyr vanligvis å snakke ansikt til ansikt 
med mennesker, og noen ganger gjøre 
ting sammen, ikke bare å perfeksjonere 
SMS- ferdighetene deres. Lev slik at dere 
som mann vil bringe renhet til deres 
ekteskap og deres barn.

Til hele den oppvoksende gene-
rasjon sier vi: Uansett hvordan dere 
rangerer deres egen far på skalaen bra, 
bedre, best (og jeg antar rangeringen 
stiger etter hvert som dere blir eldre 

og klokere), bestem dere for å gjøre 
ære på ham og deres mor ved deres 
eget liv. Husk en fars lengsel og håp 
som uttrykt av Johannes: “Større glede 
har jeg ikke enn dette at jeg hører mine 
barn vandrer i sannheten.” 21 Deres rett-
skaffenhet er den største heder noen 
far kan motta.

Til mine brødre, fedre i denne 
kirken, sier jeg: Jeg vet at dere gjerne 
skulle vært en mer fullkommen far. Jeg 
vet at jeg skulle ønske jeg var det. Men 
til tross for våre begrensninger, la oss 
gå fremover. La oss legge til side de 
overdrevne forestillingene om indivi-
dualisme og selvstendighet i dagens 
kultur, og tenke først på andres lykke 
og velbefinnende. Til tross for vår util-
strekkelighet, vil vår himmelske Fader 
visselig foredle oss og få våre enkle 
anstrengelser til å bære frukt. Jeg blir 
oppmuntret av en historie som sto i 
New Era for noen år siden. Forfatteren 
fortalte følgende:

“Da jeg var ung, bodde vår lille 
familie i en ett- roms leilighet i andre 
etasje. Jeg sov på sofaen i stuen…

Far, en stålarbeider, dro svært tidlig 
på jobb hver dag. Hver morgen brettet 
han dynen rundt meg og stoppet opp 
et øyeblikk. Jeg halvsov da jeg følte at 
far sto ved siden av sofaen og så på 
meg. Da jeg sakte våknet, syntes jeg 
det var pinlig å ha ham der. Jeg prøvde 
å late som jeg fremdeles sov… Jeg fant 
ut at da han sto ved siden av sengen 
min, ba han med all oppmerksomhet, 
energi og fokus – for meg.

Hver morgen ba pappa for meg. 
Han ba om at jeg måtte ha en god 
dag, at jeg måtte være trygg, at jeg 
måtte lære og forberede meg til 
fremtiden. Og siden han ikke kunne 
være sammen med meg før mot 
kvelden, ba han for lærerne og ven-
nene som jeg skulle være sammen 
med den dagen…
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I begynnelsen forsto jeg egentlig 
ikke hva pappa gjorde disse morge-
nene da han ba for meg. Men da jeg 
ble eldre, begynte jeg å føle hans kjær-
lighet og interesse for meg og alt jeg 
gjorde. Det er et av mine beste minner. 
Det var ikke før mange år senere, etter 
at jeg var gift og hadde egne barn, og 
gikk inn på rommene deres mens de 
sov og ba for dem, at jeg forsto fullt ut 
hva far følte for meg.” 22

Alma vitnet for sin sønn:
“Se, jeg sier til deg at det er 

[Kristus] som visselig skal komme… 
Ja, han kommer for å forkynne det 
glade budskap om frelse til sitt folk.

Og nå, min sønn, dette var den tje-
nestegjerning du var kalt til, å forkynne 
dette glade budskap til dette folk for å 
berede deres sinn – eller rettere sagt … 
så de kan berede sine barns sinn til å 
høre ordet ved hans komme.” 23

Dette er fedres tjenestegjerning i 
dag. Måtte Gud velsigne og gjøre dem i 
stand til det, i Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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For 180 år siden i dag, 3. april 1836, 
fikk profeten Joseph Smith og Oliver 
Cowdery se et strålende syn i Kirtland 
tempel. Dette fant sted bare en uke 
etter innvielsen av dette templet. I dette 
synet så de Herren stå på forhøynin-
gens brystvern i templet. Frelseren 
erklærte blant annet:

“La hele mitt folks hjerter fryde seg, 
de som med sin styrke har bygget dette 
hus til mitt navn.

For se, jeg har godtatt dette hus, 
og mitt navn skal være her, og jeg vil 

Av eldste Quentin L. Cook
i De tolv apostlers quorum

Fremrullingen av Herrens frelses-
plan i denne evangelieutdelingen 
i tidenes fylde, overgår nesten vår 

fatteevne.1 Et eksempel på dette er 
president Thomas S. Monsons bekjent-
gjørelse av 4 nye templer på dette 
konferansemøtet. Da president Monson 
ble kalt som apostel i 1963, var det 12 
templer i drift i verden.2 Etter innvielsen 
av Provo City tempel, er det nå 150, og 
det vil være 177 når alle bekjentgjorte 
templer er innviet. Vi har god grunn til 
glede oss i ydmykhet.

Se deg selv i templet
Jeg ber om at hver enkelt av oss må hedre Frelseren og gjøre  
nødvendige endringer for å se oss selv i hans hellige templer.
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åpenbare meg for mitt folk i barmhjer-
tighet i dette hus.” 3

Ved denne hellige anledning viste 
oldtidsprofeter seg, heriblant Elijah, 
som overdro nøklene som var nødven-
dig for tempelordinanser.

Vi kan ane hvilke gledesscener 
som utspiller seg i Quito i Ecuador, 
Harare i Zimbabwe, Belém i Brasil 
og Lima i Peru, både blant medlem-
mer og misjonærer, basert på det som 
skjedde i Bangkok i Thailand for et år 
siden, da det templet ble bekjentgjort. 
Søster Shelly Senior, gift med davæ-
rende president for Thailand Bangkok 
misjon, David Senior, sendte e- post 
til familie og venner for å si at etter 
at hun og hennes mann hadde hørt 
president Monson bekjentgjøre dette 
templet, hadde det vært “12 søvnløse 
timer og mange gledestårer”. De ringte 
sine misjonsassistenter kl. 23.30 og 
informerte dem. Assistentene ringte 
alle misjonærene. Det ble rapportert 
at “hele misjonen var våken midt på 
natten og hoppet i sengene sine”. 
Søster Senior ba humoristisk familie 
og venner: “Vær så snill å ikke si noe 
til Misjonæravdelingen!” 4

Den dype åndelige reaksjonen til 
medlemmene i Thailand var like sterk. 
Jeg er sikker på at det har vært ånde-
lige forberedelser i hjerter og hjem, 
og tilkjennegivelser fra himmelen for 
å forberede de hellige der disse nylig 
bekjentgjorte templene skal bygges.

Søster Senior i Thailand fikk laget 
noen spesielle håndspeil til sin egen 
undervisning, spesielt overfor søstre. 
Det var et tempel risset inn i speilet 
med ordene: “Se deg selv i templet.” 
Når folk så seg i speilet, så de seg i 
templet. Eldste og søster Senior lærte 
undersøkere og medlemmer å se seg 
selv i templet og gjøre de nødvendige 
endringer i livsstil og åndelige forbere-
delser for å nå dette målet.

Min utfordring i dag er at hver 
enkelt av oss, uansett hvor vi bor, må 
se oss selv i templet. President Monson 
har sagt: “Før dere har gått inn i 
Herrens hus og mottatt alle velsignel-
sene som venter dere der, har dere 
ikke mottatt alt Kirken har å tilby. De 
viktigste og største velsignelsene ved 
medlemskap i Kirken er de velsignelser 
vi mottar i Guds templer.” 5

Til tross for mangelen på rettferdig-
het i verden i dag, lever vi i en hellig 
tid. Profeter har med kjærlighet og 
lengsel beskrevet vår tid i århundrer.6

Profeten Joseph Smith siterte både 
Obadja 7 i Det gamle testamente og 
Første Peters brev 8 i Det nye testa-
mente, og takket for Guds store hensikt 
med å sørge for dåp for de døde og å 
la oss være frelsere på Sions berg.9

Herren har begunstiget vårt folk og 
gitt oss ressurser og profetisk veiled-
ning, slik at vi kan være tapre med 
hensyn til å ivareta vårt tempelansvar 
for både levende og døde.

På grunn av Jesu Kristi gjengitte 
evangelium forstår vi hensikten med 
livet, Faderens plan for sine barns 
frelse, Frelserens forløsende offer og 
familiers sentrale plass i himmelens 
organisasjon.10

Kombinasjonen av et økt antall 
templer og avansert teknologi for å 
ivareta vårt hellige ansvar knyttet til 

slektshistorie og arbeidet for våre forfe-
dre, gjør dette til den mest velsignede 
tid i historien. Jeg fryder meg over våre 
ungdommers usedvanlige trofasthet 
med hensyn til å kartotekføre og finne 
sine forfedre, og deretter utføre dåp og 
bekreftelse i templet. Dere er bokstave-
lig talt noen av frelserne på Sions berg 
som det er profetert om.

Hvordan kan vi forberede oss til templet?
Vi vet at rettferdighet og helliggjø-

relse er nødvendige bestanddeler av 
forberedelsene til templet.

I Lære og pakter kapittel 97 leser 
vi: “Og såfremt mitt folk bygger et hus 
til meg i Herrens navn og ikke lar noe 
urent komme inn der og ikke lar det  
bli besmittet, skal min herlighet hvile 
over det.” 11

Frem til 1891 undertegnet Kirkens 
president hver tempelanbefaling for 
å beskytte templets hellighet. Dette 
ansvaret ble deretter delegert til bisko-
per og stavspresidenter.

Det er vårt store ønske at Kirkens 
medlemmer vil leve slik at de er 
verdig til en tempelanbefaling. Dere 
må ikke se på templet som et fjernt 
og kanskje uoppnåelig mål. I sam-
arbeid med sin biskop kan de fleste 
medlemmer oppfylle alle kravene i 
løpet av relativt kort tid, hvis de er fast 
bestemt på å kvalifisere seg og fullt ut 
omvende seg fra overtredelser. Dette 
innbefatter å være villig til å tilgi oss 
selv og ikke fokusere på våre ufull-
kommenheter eller synder som noe 
som for alltid diskvalifiserer oss fra å 
tre inn i et hellig tempel.

Frelserens forsoning ble utført for 
alle Guds barn. Hans sonoffer tilfreds-
stiller rettferdighetens krav for alle dem 
som virkelig omvender seg. Skriftene 
beskriver dette svært vakkert:

“Om deres synder er som purpur, 
skal de bli hvite som snø.” 12

Spesiallagde håndspeil hjalp medlemmer 
i Thailand å se seg selv i templet.
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“For jeg vil … ikke lenger komme 
deres synd i hu.” 13

Vi forsikrer om at det å etterleve 
rettferdige prinsipper vil gi dere og 
deres familie lykke, tilfredsstillelse og 
fred.14 Medlemmer, både voksne og 
unge,15 bekrefter selv sin verdighet når 
de svarer på spørsmålene for tempelan-
befaling. Det grunnleggende kravet er å 
styrke vårt vitnesbyrd om Gud Faderen, 
hans Sønn Jesus Kristus og gjengivelsen 
av hans evangelium, og å oppleve Den 
hellige ånds betjening.

Templets velsignelser er tallrike
Templets viktigste velsignelser er 

opphøyelsens ordinanser. Evangeliets 
plan dreier seg om opphøyelse, og 
omfatter å inngå og holde hellige pakter 
med Gud. Med unntak av dåp og bekref-
telse blir disse ordinansene og paktene 
utført og mottatt i templet for levende. 
For de avdøde blir alle frelsende ordi-
nanser og pakter mottatt i templet.

Brigham Young sa: “Det er ikke noe 
Herren kunne gjøre for menneskenes 
frelse som han har unnlatt å gjøre… 
Alt som kan gjøres for deres frelse, 
uavhengig av dem, er blitt gjort i og 
av Frelseren.” 16

Kirkens ledere organiserer staver, 
menigheter, quorumer, hjelpeorga-
nisasjoner, misjoner og så videre i 
våre møtehus og andre bygninger. 
Herren organiserer evige familier bare 
i templer.

Det er klart at de som har et søn-
derknust hjerte og en angrende ånd, 
og som virkelig har omvendt seg fra 
sine synder, er helt akseptable for 
Herren i hans hellige hus.17 Vi vet at 
“Gud gjør ikke forskjell på folk.” 18 En 
av de fantastiske tingene jeg elsker ved 
templet, er at blant dem som deltar, 
finnes ikke noe skille med hensyn til 
rikdom, rang eller stilling av noe slag. 
Vi er alle like for Gud. Alle er kledd i 

hvitt for å tilkjennegi at vi er et rent og 
rettferdig folk.19 Alle sitter side ved side 
med et ønske i sitt hjerte om å være 
verdige sønner og døtre av en kjærlig 
himmelsk Fader.

Bare tenk på at kvinner og menn 
over hele verden gjennom “hellige 
ordinanser og pakter som er til-
gjengelig i hellige templer … kan 
vende tilbake til Guds nærhet og … 
bli evig forenet.” 20 De gjør dette i et 
vakkert og hellig beseglingsrom som 
er tilgjengelig for alle tempelverdige 
medlemmer. Når de har inngått disse 
paktene, kan de “se seg selv” i tem-
plets speil som er vendt mot hveran-
dre. “Sammen reflekterer speilene i 
templet bilder bakover og fremover, 
tilsynelatende i all evighet.” 21 Disse 
speilbildene hjelper oss å tenke på 
foreldre, besteforeldre og alle tidligere 
generasjoner. De hjelper oss å aner-
kjenne de hellige paktene som knytter 
oss til alle generasjoner som følger. 
Dette er utrolig viktig, og det begyn-
ner når dere ser dere selv i templet.

President Howard W. Hunter rådet 
oss til å “overveie de mektige læreset-
ningene i den store innvielsesbønnen 
for Kirtland tempel, en bønn profe-
ten Joseph Smith sa ble gitt ham ved 

åpenbaring. Det er en bønn som fort-
satt blir besvart for oss som enkeltper-
soner, for oss som familier og for oss 
som et folk på grunn av prestedømmets 
kraft som Herren har gitt oss til bruk i 
sine hellige templer.” 22 Vi gjør lurt i å 
studere Lære og pakter kapittel 109 og 
å følge president Hunters formaning 
om å “la Herrens tempel bli det store 
symbol på [vårt] medlemskap”.23

Templet er også et sted for tilflukt, 
takksigelse, undervisning og forståelse, 
“så [vi] kan bli fullkommengjort … i 
alle ting som hører til Guds rike på 
jorden”.24 I hele mitt liv har det vært 
et sted for ro og fred i en verden som 
bokstavelig talt er i opprør.25 Det er 
herlig å legge verdens bekymringer 
bak seg i disse hellige omgivelsene.

I templet og når vi deltar i slekts-
forskning, føler vi ofte tilskyndelser 
og Den hellige ånds påvirkning.26 I 
templet blir sløret mellom oss og dem 
som er på den andre siden, noen gan-
ger svært tynt. Vi får ytterligere hjelp 
i vår innsats med å være frelsere på 
Sions berg.

I et tempel i Mellom- Amerika for 
mange år siden, hjalp hustruen til en 
av våre nå emeritus- generalautoriteter 
en far, en mor og deres barn å motta 
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evige pakter i beseglingsrommet, der 
templets speil finnes. Da de var ferdige 
og så inn i disse speilene, la hun merke 
til at det var et ansikt i speilet som ikke 
var i rommet. Hun spurte moren og 
fikk vite at en datter hadde gått bort, 
og følgelig ikke var fysisk tilstede. Den 
avdøde datteren ble deretter tatt med 
i den hellige ordinansen ved stedfor-
treder.27 Aldri undervurder den bistand 
som gis i templer fra den andre siden 
av sløret.

Dere skal vite hvor inderlig vi 
ønsker at alle må gjøre nødvendige 
endringer for å kvalifisere seg til temp-
let. Vurder ydmykt hvor dere står i livet, 
søk Åndens veiledning og snakk med 
biskopen om å forberede dere til tem-
plet. President Thomas S. Monson har 
sagt: “Det finnes intet viktigere mål for 
dere å arbeide mot enn å bli verdige til 
å komme inn i templet.” 28

Frelseren “er den urokkelige 
hovedhjørnestenen for vår tro  
og sin kirke”

Jeg hadde det privilegium å delta 
sammen med president Henry B. 
Eyring på gjeninnvielsen av Suva 
Fiji tempel for to måneder siden. Det 
var en spesiell og hellig anledning. 
President Eyrings mot og sterke ånde-
lige tilskyndelser gjorde det mulig å 
gjennomføre gjeninnvielsen på tross 
av den verste syklonen som noensinne 
er registrert på den sydlige halvkule. 
Fysisk og åndelig beskyttelse ble gitt til 
ungdom, misjonærer og medlemmer.29 
Herrens hånd var helt tydelig. Gjeninn-
vielsen av Suva Fiji tempel var en til-
flukt fra stormen. Når vi opplever livets 
stormer, ser vi ofte at Herrens hånd gir 
evig beskyttelse.

Den opprinnelige innvielsen av 
Suva Fiji tempel 18. juni 2000 var 
også bemerkelsesverdig. Da temp-
let nærmet seg fullførelse, ble noen 

parlamentsmedlemmer tatt som gisler 
av en gruppe opprørere. Sentrum av 
Suva ble plyndret og brent. Forsvaret 
erklærte unntakstilstand.

Som områdepresident reise jeg 
sammen med de fire stavspresidentene 
på Fiji og møtte de militære lederne i 
Dronning Elizabeth- kasernen. Da vi 
hadde forklart den foreslåtte innvielsen, 
var de positive, men opptatt av sikker-
heten til president Gordon B. Hinckley. 
De anbefalte en liten innvielse uten 
arrangementer utenfor templet, slik som 
hjørnestensseremonien. De understre-
ket at alle som befant seg utenfor temp-
let, kunne være et mulig mål for vold.

President Hinckley godkjente én 
liten innvielsessesjon med bare det 
nye tempelpresidentskapet og noen få 
lokale ledere. Ingen andre ble invitert 
på grunn av faren. Han sa imidlertid 
ettertrykkelig: “Hvis vi innvier templet, 
skal vi ha hjørnestensseremonien fordi 
Jesus Kristus er hovedhjørnestenen, og 
dette er hans kirke.”

Da vi faktisk gikk ut for å gjennom-
føre hjørnestensseremonien, var det 
ingen ikke- medlemmer, barn, medier 
eller andre tilstede. Men en trofast 
profet viste sitt tapre og urokkelige 
engasjement for Frelseren.

Senere sa president Hinckley om 
Frelseren: “Ingen er hans like. Ingen 
har noensinne vært det. Ingen vil 
noensinne bli det. Takk Gud for den 
gave hans elskede Sønn er, han som ga 
sitt liv for at vi kunne leve, som er den 
urokkelige hovedhjørnestenen i vår tro 
og i hans kirke.” 30

Brødre og søstre, jeg ber om at hver 
enkelt av oss må hedre Frelseren og 
gjøre nødvendige endringer for å se 
oss selv i hans hellige templer. Hvis 
vi gjør det, kan vi utføre hans hellige 
hensikter og forberede oss og våre 
familier til alle velsignelsene Herren og 
hans kirke kan skjenke i dette liv og i 
evigheten. Jeg bærer mitt sikre vitnes-
byrd om at Frelseren lever. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
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NOTER

 1. Se Lære og pakter 112:30–32.
 2. Det 12. tempel, London England tempel, 

ble innviet 7. september 1958.
 3. Lære og pakter 110:6–7.
 4. Shelly Senior, e- post, 6. april 2015.
 5. Thomas S. Monson, “Det hellige tempel – et 

fyrtårn for verden,” Liahona, mai 2011, 93.
 6. Se Jesaja 2:2.
 7. Se Obadja 1:21.
 8. Se 1 Peter 4:6.
 9. Se Læresetninger fra Kirkens presidenter 

– Joseph Smith (2007), 409.
 10. Se Læresetninger fra Kirkens presidenter 

– Wilford Woodruff (2004), 177, 192–93.
 11. Lære og pakter 97:15; se også vers 17.
 12. Jesaja 1:18.
 13. Jeremia 31:34.
 14. Se Lære og pakter 59:23.
 15. I tillegg til anbefalingen for voksne som 

har mottatt sin begavelse, kan verdige 
ungdommer og voksne som ikke har 
mottatt sin begavelse, få en anbefaling 
for begrenset bruk for å utføre dåp for 
de døde. Begge anbefalinger krever mot-
takerens underskrift som en bekreftelse 
på egen verdighet. En anbefaling for 
begrenset bruk er gyldig i ett år, og gir 
biskopsrådet anledning til å snakke med 
alle om deres verdighet hvert år.

 16. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Brigham Young (1997), 32.

 17. Se Lære og pakter 58:42.
 18. Apostlenes gjerninger 10:34; se også 

Moroni 8:12; Lære og pakter 1:35; 38:16.
 19. Se Lære og pakter 100:16.
 20. “Familien: En erklæring til verden,”  

Liahona, nov. 2010, 129.
 21. Gerrit W. Gong, “Templets evighetsspeil – 

et vitnesbyrd om familier,” Liahona,  
nov. 2010, 37.

 22. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Howard W. Hunter (2015), 183.

 23. Læresetninger – Howard W. Hunter, 178.
 24. Se Lære og pakter 97:13–14.
 25. Se Lære og pakter 45:26–27.
 26. Vi kaller ofte dette for Elijahs ånd. Presi-

dent Russell M. Nelson har sagt at Elijahs 
ånd er “en tilkjennegivelse av Den hellige 
ånd som bærer vitnesbyrd om familiens 
guddommelige natur” (“En ny innhøst-
ing,” Lys over Norge, juli 1998, 34).

 27. Delt med tillatelse.
 28. Thomas S. Monson, “Det hellige tempel 

– et fyrtårn for verden,” 93.
 29. Misjonærer og ungdom som ble hentet 

fra de ytre øyene, ble trygt innkvartert 
i Kirkens skoler og andre av Kirkens 
bygninger, og var beskyttet mot de verste 
aspektene av syklonen Winston.

 30. Gordon B. Hinckley, “Fire hjørnestener 
i vår tro,” Liahona, feb. 2004, 4–5.

I løpet av svært kort tid var byen som 
en gang hadde tilnavnet “Smykkeskri-
net”, helt utradert. Erich Kästner, en tysk 
forfatter, skrev dette om ødeleggelsene: 
“I tusen år ble hennes skjønnhet bygget. 
I løpet av en natt ble den fullstendig 
tilintetgjort.” 1 I min barndom kunne jeg 
ikke forestille meg hvordan ødeleggel-
sene etter en krig som vårt eget folk 
hadde startet, noensinne kunne overvin-
nes. Verden rundt oss syntes fullstendig 
håpløs og uten fremtid.

I fjor fikk jeg anledning til å vende 
tilbake til Dresden. Sytti år etter krigens 
slutt er den nok en gang et “smykke-
skrin” av en by. Ruinene har blitt ryddet 
bort, og byen er gjenoppbygget og til 
og med forbedret.

Under mitt besøk så jeg den vakre 
lutherske kirken Frauenkirche, eller 
Vår Frues kirke. Da den ble bygget på 
1700- tallet, hadde den vært en av Dres-
dens skinnende juveler, men krigen 
hadde redusert den til en ruinhaug. 
Slik ble den værende i mange år, til det 
endelig ble bestemt at Frauenkirche 
skulle gjenoppbygges.

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

Et av mine uforglemmelige barn-
domsminner begynner med en 
hylende flyalarm i det fjerne som 

vekker meg. Ikke lenge etterpå hører 
jeg en annen lyd, snerringen og sum-
mingen av propeller, som gradvis blir 
sterkere til luften dirrer. Mor har gitt oss 
god opplæring, så vi barn griper hver 
vår sekk og løper opp bakken til et til-
fluktsrom. Mens vi skynder oss gjennom 
den bekmørke natten, faller grønne og 
hvite bluss fra himmelen for å markere 
mål for bombeflyene. Merkelig nok ble 
alle disse blussene kalt juletrær.

Jeg er fire år gammel, og jeg er vitne 
til en verden i krig.

Dresden
Ikke langt fra der familien min 

bodde, lå byen Dresden. De som 
bodde der, opplevde kanskje tusen 
ganger mer enn det jeg så. Massive ild-
stormer forårsaket av tusenvis av tonn 
med eksplosiver, feide gjennom Dres-
den, ødela mer enn 90 prosent av byen 
og etterlot seg lite annet enn ruiner og 
aske i kjølvannet.

Han vil løfte deg  
på sine skuldre og  
bære deg hjem
Akkurat som den gode hyrde finner sine bortkomne får, hvis dere  
bare vil oppløfte deres hjerte til verdens Frelser, vil han finne dere.
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Stener fra den ødelagte kirken 
hadde blitt lagret og katalogisert, og ble 
om mulig brukt i gjenoppbyggingen. 
I dag kan man se disse brannsotede 
steinene som arr på ytterveggene. Disse 
“arrene” er ikke bare en påminnelse 
om denne bygningens krigshistorie, 
men også et monument for håp – et 
fantastisk symbol på menneskenes 
evne til å skape nytt liv av aske.

Mens jeg har tenkt på Dresdens 
historie og undret meg over deres 
oppfinnsomhet og besluttsomhet ved 
å restaurerte det som hadde vært så 
fullstendig ødelagt, følte jeg Den hel-
lige ånds behagelige innflytelse. Hvis 
mennesker kan ta ruinene og lev-
ningene av en sønderknust by og gjen-
oppbygge et imponerende byggverk 
som strekker seg mot himmelen, hvor 
mye mer er ikke vår allmektige Fader i 
stand til å restaurere sine barn som har 
falt, strevd eller kommet på avveie?

Det spiller ingen rolle hvor full-
stendig ødelagt livet vårt kan virke. 
Det spiller ingen rolle hvor purpur-
røde våre synder er, hvor dyp vår 
bitterhet er, eller hvor ensom, forlatt 
eller knust vi måtte føle oss. Selv de 
som er uten håp, som lever i for-
tvilelse, som har misbrukt sin tillit, 
oppgitt sin integritet eller vendt seg 
bort fra Gud, kan gjenoppbygges. 
Med unntak av de sjeldne fortapel-
sens sønner, finnes intet liv så knust 
at det ikke kan gjenopprettes.

Evangeliets gledelige nyhet er 
denne: På grunn av den evige plan 
for lykke som vår kjærlige himmelske 
Fader har tilveiebragt, og ved Jesu Kristi 
altomfattende forsoning, kan vi ikke 
bare bli forløst fra vår falne tilstand og 
bli gjenopprettet til renhet, men vi kan 
også overgå vår jordiske fatteevne og 
bli arvinger til det evige liv og få del i 
Guds ubeskrivelige herlighet.

Lignelsen om det bortkomne får
Under Frelserens virke mislikte de 

religiøse lederne på hans tid at Jesus 
tilbragte tid med folk som de hadde 
gitt merkelappen “syndere”.

For dem kunne det kanskje se ut 
som han tolererte eller gikk god for 
syndig oppførsel. Kanskje de trodde 
at den beste måten å hjelpe syndere å 
omvende seg på, var ved å fordømme, 
latterliggjøre og vanære dem.

Da Frelseren oppfattet hva farise-
erne og de skriftlærde tenkte, fortalte 
han en historie:

“Om noen av dere har hundre sauer 
og mister én av dem, vil han da ikke 
forlate de nittini i ødemarken og gå av 
sted og lete etter den som er kommet 
bort, til han finner den?

Og når han har funnet den, leg-
ger han den på sine skuldre og er 
veldig glad.” 2

I århundrenes løp har denne 
lignelsen tradisjonelt blitt tolket som 
en oppfordring til å gjøre noe for å 

bringe tilbake det bortkomne fåret og 
strekke oss ut til de villfarne. Selv om 
dette absolutt er på sin plass og godt, 
lurer jeg på om det ikke ligger noe 
mer bak.

Er det mulig at Jesu hensikt først 
og fremst var å undervise om den gode 
hyrdes arbeid?

Er det mulig at han vitnet om Guds 
kjærlighet til sine villfarne barn?

Er det mulig at Frelserens budskap 
var at Gud er fullstendig oppmerksom 
på dem som har kommet bort – og at 
han vil finne dem, strekke seg ut til 
dem og redde dem?

Hvis det er slik, hva må fåret gjøre 
for å kvalifisere seg til denne guddom-
melige hjelp?

Må fåret vite hvordan den bruker 
en komplisert sekstant til å beregne 
koordinatene? Må den være i stand 
til å bruke en GPS til å definere sin 
posisjon? Trenger den kompetanse til 
å lage en app som vil tilkalle hjelp? 
Trenger fåret anbefalinger fra en garan-
tist før den gode hyrde vil komme den 
til unnsetning?

Nei. Absolutt ikke! Fåret er verdig til 
guddommelig redning ganske enkelt 
fordi det er elsket av den gode hyrde.

For meg er lignelsen om det bort-
komne får noen av de mest håpefulle 
vers i all hellig skrift.

Vår Frelser, den gode hyrde, kjen-
ner og elsker oss. Han kjenner og 
elsker dere.

Han vet når dere har kommet bort, 
og han vet hvor dere er. Han kjenner 
deres sorg. Deres stille bønner. Deres 
frykt. Deres tårer.

Det spiller ingen rolle hvordan dere 
kom bort – om det var på grunn av 
deres egne dårlige valg eller omsten-
digheter utenfor deres kontroll.

Det som betyr noe, er at dere er 
hans barn. Og at han elsker dere. Han 
elsker sine barn.

Hvis en ødelagt by som Dresden i Tyskland kan gjenoppbygges, hvor mye mer er ikke vår  
allmektige Fader i stand til å gjenoppbygge sine barn som har falt, strevd eller kommet bort?
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Fordi han elsker dere, vil han finne 
dere. Han vil legge dere på sine skuldre 
og glede seg. Og når han kommer hjem 
med dere, vil han si til alle og enhver: 
“Gled dere med meg, for jeg har funnet 
igjen sauen som jeg hadde mistet.” 3

Hva må vi gjøre?
Dere tenker kanskje: Hva er haken? 

Jeg må da vel gjøre mer enn bare å 
vente på å bli reddet.

Selv om vår kjærlige Fader ønsker 
at alle hans barn skal komme tilbake 
til ham, vil han ikke tvinge noen til 
himmelen.4 Gud vil ikke redde oss 
mot vår vilje.

Hva må vi så gjøre?
Hans invitasjon er enkel:
“Vend om til meg.” 5

“Kom til meg.” 6

“Hold dere nær til meg, og jeg vil 
holde meg nær til dere.” 7

Det er slik vi viser ham at vi ønsker 
å bli reddet.

Det krever litt tro. Men fortvil ikke. 
Hvis dere ikke klarer å mønstre tro 
akkurat nå, begynn med håp.

Hvis dere ikke kan si at dere vet at 
Gud finnes, kan dere håpe at han gjør 
det. Dere kan ønske å tro.8 Det er nok 
til å begynne med.

Så handler dere i tråd med dette 
håpet og strekker dere ut til vår him-
melske Fader. Gud vil gi sin kjærlighet 
til dere, og hans arbeid med å redde 
og forvandle vil begynne.

Etter hvert vil dere se hans hånd i 
deres liv. Dere vil føle hans kjærlighet. 

Og ønsket om å vandre i hans lys og 
følge hans vei vil vokse for hvert skritt 
dere tar, i tro.

Vi kaller disse skrittene i tro for 
“lydighet”.

Det er ikke et populært ord nå 
til dags. Men lydighet er et verdsatt 
begrep i Jesu Kristi evangelium, fordi 
vi vet at “hele menneskeheten kan 
bli frelst gjennom Kristi forsoning 
ved å adlyde evangeliets lover og 
ordinanser”.9

Etter hvert som vi vokser i tro, må vi 
også vokse i trofasthet. Tidligere siterte 
jeg en tysk forfatter som sørget over 
ødeleggelsen av Dresden. Han skrev 
også ordene “Es gibt nichts Gutes, 
ausser: Man tut es.” For dem som ikke 
snakker det celestiale språk, kan dette 
oversettes med: “Det finnes ikke noe 
godt med mindre man gjør det.” 10

Dere og jeg kan snakke svært 
veltalende om åndelige ting. Vi kan 
imponere folk med vår skarpe intel-
lektuelle tolkning av religiøse emner. 
Vi kan snakke henrykt om religion og 
“drømme om himmelens hjem”.11 Men 
hvis vår tro ikke endrer måten vi lever 
på – hvis våre trosoppfatninger ikke 
påvirker våre daglige beslutninger – er 
vår religion forgjeves, og vår tro er, om 
ikke død, så absolutt ikke frisk, og står 
i fare for til slutt å ebbe ut.12

Lydighet er selve livsnerven i troen. 
Det er ved lydighet at vi samler lys i 
vår sjel.

Men noen ganger tror jeg vi misfor-
står lydighet. Vi kan se på lydighet som 
et mål i seg selv, snarere enn et middel 
for å nå et mål. Eller vi kan hamre løs 
på budenes jernambolt med vår meta-
foriske hammer av lydighet i et forsøk 
på å forme dem vi er glad i, ved stadig 
oppvarming og gjentatt hamring, til en 
helligere, himmelsk materie.

Det finnes utvilsomt tider da vi tren-
ger et strengt kall til omvendelse. Det 

Brannsotede steiner som ble brukt under restaureringen av den lutherske kirken Frauenkirche,  
står som et storartet symbol på menneskets evne til å skape nytt liv av aske.
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finnes sikkert noen som bare kan nås 
på denne måten.

Men det finnes kanskje en annen 
metafor som kan forklare hvorfor vi 
adlyder Guds bud. Kanskje er ikke 
lydighet først og fremst prosessen med 
å bøye, vri og hamre vår sjel til noe vi 
ikke er. Det er snarere prosessen som 
hjelper oss å oppdage hva vi egentlig 
er laget av.

Vi er skapt av den allmektige Gud. 
Han er vår himmelske Fader. Vi er bok-
stavelig talt hans åndebarn. Vi er laget 
av overjordisk materiale som er ytterst 
dyrebart og svært raffinert, og dermed 
bærer vi i oss guddommelighetens 
materiale.

Her på jorden blir imidlertid våre 
tanker og handlinger belemret med det 
som er fordervet, vanhellig og urent. 
Verdens støv og urenhet tilsmusser vår 
sjel, noe som gjør det vanskelig å opp-
fatte og huske vår fødselsrett og hensikt.

Men alt dette kan ikke forandre 
hvem vi egentlig er. Vår natur er fortsatt 
grunnleggende guddommelig. Og i 
samme øyeblikk som vi velger å vende 
vårt hjerte til vår kjære Frelser og setter 
foten på disippelens vei, skjer det noe 
mirakuløst. Guds kjærlighet fyller vårt 
hjerte, sannhetens lys fyller vårt sinn, vi 
begynner å miste lysten til å synde, og 
vi ønsker ikke lenger å vandre i mørke.13

Vi ser ikke på lydighet som en 
straff, men som en frigjørende vei til 
vår guddommelige fremtid. Og gradvis 
begynner denne jordens forgjengelig-
het, støv og begrensninger å falle bort. 
Til slutt kommer den kostelige, evige 
ånd av det himmelske vesen i oss til 
syne, og vi utstråler godhet av natur.

Du er verdig til å reddes
Mine kjære brødre og søstre, mine 

kjære venner, jeg vitner om at Gud ser 
oss slik vi virkelig er – og i hans øyne 
er vi verdige til å reddes.

Dere kan føle at livet deres ligger i 
ruiner. Dere har kanskje syndet. Dere 
er kanskje redde, sinte, sørgende eller 
forpint av tvil. Men akkurat som den 
gode hyrde finner sine bortkomne 
får, hvis dere bare vil oppløfte deres 
hjerte til verdens Frelser, vil han 
finne dere.

Han vil redde dere.
Han vil løfte dere opp og legge dere 

på sine skuldre.
Han vil bære dere hjem.
Hvis jordiske hender kan forvandle 

skrot og ruiner til et vakkert gudshus, 
så kan vi føle trygghet og ha tillit til at 
vår kjærlige himmelske Fader kan og 
vil gjenoppbygge oss. Hans plan er å 
bygge oss opp til noe langt større enn 
det vi var – langt større enn noe vi 
kan forestille oss. For hvert skritt i tro 

på disippelens vei, kan vi vokse til de 
personer av evig herlighet og uendelig 
glede som vi var ment å bli.

Dette er mitt vitnesbyrd, min velsig-
nelse og min ydmyke bønn, i vår Herre 
Jesu Kristi hellige navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Se Erich Kästner, Als ich ein kleiner Junge 

war (1996), 51–52.
 2. Lukas 15:4–5.
 3. Lukas 15:6.
 4. Se “Til alle har vår Herre gitt,” Salmer, nr. 132.
 5. Joel 2:12.
 6. Matteus 11:28.
 7. Lære og pakter 88:63.
 8. Se Alma 32:27.
 9. 3. trosartikkel.
 10. Erich Kästner, Es gibt nichts Gutes, ausser: 

Man tut es (1950).
 11. “Har på jorden jeg gjort noe godt i dag?” 

Salmer, nr. 173.
 12. Se Jakobs brev 2:26.
 13. Se Johannes 8:12.
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Gud Faderen.6 Han lærer oss “rikets 
fredelige ting” 7 og får oss til å “være 
rike på håp”.8 Han “leder [oss] til å gjøre 
godt… [og] til å dømme rettferdig”.9 
Han gir “enhver … en [åndelig] gave … 
for at alle kan ha nytte av det.” 10 Han 
“gir [oss] kunnskap” 11 og vil “minne 
[oss] om alt”.12 Ved Den hellige ånd 
kan vi “bli helliggjort” 13 og motta en 
“forlatelse for [våre] synder”.14 Han er 
“Talsmannen”, den samme som ble 
“lovet [Frelserens] disipler”.15

La meg minne oss alle om at Den 
hellige ånd ikke er gitt for å kontrollere 
oss. Noen av oss søker uklokt Den 
hellige ånds veiledning for hver minste 
lille beslutning. Dette bagatelliserer 
hans hellige funksjon. Den hellige ånd 
respekterer handlefrihetens prinsipp. 
Han taler mildt til vårt sinn og vårt 
hjerte om mange viktige ting.16

Hver enkelt av oss kan føle Den 
hellige ånds innflytelse forskjellig. Hans 
tilskyndelser vil bli følt i forskjellig grad 
av intensitet i tråd med våre individu-
elle behov og omstendigheter.

I disse siste dager bekrefter vi at 
bare profeten kan motta åpenbaring 

Den hellige ånd gir personlig 
åpenbaring for å hjelpe oss å ta viktige 
beslutninger om slike ting som utdan-
nelse, misjon, karriere, ekteskap, barn, 
hvor vi skal bo med familien og så 
videre. I slike saker forventer vår him-
melske Fader at vi bruker vår handle-
frihet, studerer situasjonen i vårt sinn 
ifølge evangeliets prinsipper, og frem-
legger en avgjørelse for ham i bønn.

Personlig åpenbaring er viktig, men 
det er bare en del av Den hellige ånds 
arbeid. Slik Skriftene bekrefter, vitner 
Den hellige ånd også om Frelseren og 

Av eldste Robert D. Hales
i De tolv apostlers quorum

Mine kjære brødre og søstre, jeg 
taler i dag som en Herrens tje-
ner, men også som oldefar. Til 

dere og til mine kjære etterkommere 
vil jeg undervise og bære vitnesbyrd 
om Den hellige ånds bemerkelsesver-
dige gave.

Jeg begynner med å takke for Kristi 
lys, som er gitt “til hvert menneske som 
kommer til verden”.1 Alle har nytte av 
dette hellige lyset. Det er “i alt og gjen-
nom alt” 2, og det gir oss mulighet til å 
skjelne mellom rett og galt.3

Men Den hellige ånd er noe annet 
enn Kristi lys. Han er det tredje med-
lemmet av Guddommen, en adskilt 
ånd i persons skikkelse med hellige 
ansvarsoppgaver, og er ett i hensikt 
med Faderen og Sønnen.4

Som medlemmer av Kirken kan vi 
oppleve å bli ledsaget av Den hellige 
ånd hele tiden. Gjennom det gjengitte 
prestedømme blir vi døpt ved nedsenk-
ning til syndenes forlatelse og deretter 
bekreftet som medlem av Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige. I denne 
ordinansen får vi Den hellige ånds gave 
ved håndspåleggelse av prestedømsbæ-
rere.5 Deretter kan vi motta og beholde 
Den hellige ånds veiledning ved alltid 
å minnes Frelseren, holde hans bud, 
omvende oss fra våre synder og ta ver-
dig del i nadverden på sabbatsdagen.

Den hellige ånd
Jeg vil uttrykke min kjærlighet og takknemlighet til vår himmelske Fader 
for Den hellige ånd, som han åpenbarer sin vilje og støtter oss gjennom.
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gjennom Den hellige ånd for hele Kir-
ken. Noen glemmer dette, som da Aron 
og Miriam prøvde å overtale Moses 
til å være enig med dem. Men Herren 
underviste dem og oss. Han sa:

“Når det gjelder en profet som dere, så 
gir jeg, Herren, meg til kjenne for ham…

Munn til munn taler jeg med ham.” 17

Noen ganger frister Satan oss med 
falske forestillinger som vi kan for-
veksle med Den hellige ånd. Jeg vitner 
om at trofasthet i å adlyde budene og å 
holde våre pakter vil beskytte oss mot 
å bli bedratt. Gjennom Den hellige ånd 
vil vi være i stand til å skjelne de falske 
profeter som forfekter en lære som er 
menneskebud.18

Når vi mottar Den hellige ånds 
inspirasjon for oss selv, er det klokt å 
huske at vi ikke kan motta åpenbaring 
for andre. Jeg vet om en ung mann 
som fortalte en ung kvinne: “Jeg har 
hatt en drøm om at du skal bli min 
hustru.” Den unge kvinnen tenkte på 
denne påstanden og svarte: “Når jeg får 
den samme drømmen, skal jeg komme 
og snakke med deg.”

Vi kan alle bli fristet til å la våre per-
sonlige ønsker overvinne Den hellige 
ånds veiledning. Profeten Joseph Smith 
ba inntrengende vår himmelske Fader 
om tillatelse til å låne bort de første 
116 sidene av Mormons bok til Martin 
Harris. Joseph syntes det var en god 

idé. Til å begynne med ga ikke Den 
hellige ånd ham bekreftende følel-
ser. Til slutt lot Herren Joseph låne ut 
sidene likevel. Martin Harris mistet dem. 
En stund holdt Herren tilbake profetens 
evne til å oversette, og Joseph fikk en 
smertefull, men verdifull lærdom som 
formet resten av hans tjeneste.

Den hellige ånd står sentralt i gjen-
opprettelsen. Med hensyn til da han 
leste Jakobs brev 1:5 som gutt, fortalte 
profeten Joseph: “Aldri har et skriftsted 
gått så rett til hjertet på noe menneske 
som tilfellet da var med meg.” 19 Kraften 
som Joseph Smith beskrev, var Den 
hellige ånds innflytelse. Som følge av 
dette gikk Joseph inn i et skogholt nær 
sitt hjem og knelte ned for å be til Gud. 
Det første syn som fulgte, var virkelig 
storslagent og fantastisk. Men veien til 
dette personlige besøket av Faderen og 
Sønnen begynte med en tilskyndelse 
fra Den hellige ånd om å be.

De åpenbarte sannheter i det gjen-
gitte evangelium kom ved det mønste-
ret å søke i bønn og deretter motta og 
følge Den hellige ånds tilskyndelser. 
Overvei disse eksemplene: Oversettel-
sen av Mormons bok, gjengivelsen av 
prestedømmet og dets ordinanser, fra 
og med dåpen, samt organiseringen av 
Kirken – bare for å nevne noen. Jeg vit-
ner om at åpenbaring i dag kommer fra 
Herren til Det første presidentskap og 
De tolv ifølge dette samme hellige møn-
ster. Dette er det samme hellige mønster 
som åpner for personlig åpenbaring.

Vi berømmer alle som har fulgt Den 
hellige ånd for å motta det gjengitte 
evangelium, heriblant Joseph Smiths 
egne familiemedlemmer. Da den unge 
Joseph fortalte sin far om Moronis 
besøk, mottok hans far selv et bekref-
tende vitnesbyrd. Umiddelbart ble 
Joseph fritatt for sine ansvarsoppgaver 
på gården, og oppfordret til å følge 
engelens rettledning.
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La oss som foreldre og ledere gjøre 
det samme. La oss oppmuntre våre 
barn og andre til å følge i Den hellige 
ånds veiledning. Når vi gjør det, la oss 
selv følge Den hellige ånds eksem-
pel, og lede ved mildhet, ydmykhet, 
vennlighet, langmodighet og oppriktig 
kjærlighet.20

Den hellige ånd er et middel for 
Guds arbeid i familier og over hele 
Kirken. Med denne forståelsen vil jeg 
gjerne dele noen personlige eksem-
pler på Den hellige ånd i mitt eget liv 
og min tjeneste i Kirken. Jeg gir dem 
som et personlig vitnesbyrd om at Den 
hellige ånd velsigner oss alle.

For mange år siden planla søster 
Hales og jeg å invitere noen av mine 
arbeidskolleger til en spesiell middag 
hjemme hos oss. På vei hjem fra konto-
ret fikk jeg en tilskyndelse om å stoppe 
innom en enke som jeg var hjemmelæ-
rer for. Da jeg banket på kvinnens dør, 
sa hun: “Jeg har bedt om at du måtte 
komme.” Hvor kom den tilskyndelsen 
fra? Den hellige ånd.

Jeg presiderte en gang ved en 
stavskonferanse etter en alvorlig 
sykdom. For å spare energi, planla 
jeg å forlate kirkesalen umiddelbart 
etter prestedømmets lederskapsmøte. 
Men etter avslutningsbønnen sa Den 
hellige ånd sa til meg: “Hvor skal du?” 
Jeg ble inspirert til å håndhilse på 
alle da de forlot rommet. Da én ung 
eldste kom frem, ble jeg tilskyndet 
til å gi ham et spesielt budskap. Han 
så ned, og jeg ventet på at blikket 
hans skulle komme opp og møte 
mitt, og jeg var i stand til å si: “Be 
til vår himmelske Fader, lytt til Den 
hellige ånd, følg tilskyndelsene du 
mottar, og alt vil ordne seg i livet 
ditt.” Senere fortalte stavspresidenten 
meg at den unge mannen nettopp 
hadde kommet hjem fra misjon før 
tiden. Stavspresidenten, som fulgte 

en tydelig tilskyndelse, hadde lovet 
den unge mannens far at hvis han tok 
sin sønn med til prestedømsmøtet, 
ville eldste Hales snakke med ham. 
Hvorfor stoppet jeg for å håndhilse 
på alle? Hvorfor stoppet jeg opp for 
å snakke med denne spesielle unge 
mannen? Hva var kilden til mine råd? 
Det er enkelt: Den hellige ånd.

Tidlig i 2005 ble jeg veiledet til 
å forberede en generalkonferanse-
tale om eldre misjonærektepar. Etter 
konferansen fortalte en mann: “Da vi 
lyttet til konferansen… grep Herrens 
ånd umiddelbart min sjel… Det var 
ingen tvil om budskapet til meg og 
min kjære. Vi skulle reise på misjon, og 
tiden var inne. Da jeg så på min hustru, 
skjønte jeg at hun hadde fått de samme 
tilskyndelsene fra Ånden.” 21 Hva hadde 
ført til dette sterke samtidige svaret? 
Den hellige ånd.

Til mine egne etterkommere og alle 
som kan høre min røst, vil jeg bære 
mitt vitnesbyrd om den personlige 
åpenbaring og konstante strøm av dag-
lig veiledning, advarsler, oppmuntring, 
styrke, åndelig renselse, trøst og fred 
som har kommet til vår familie gjen-
nom Den hellige ånd. Gjennom Den 
hellige ånd opplever vi Kristi “store og 

milde barmhjertighet” 22 og mirakler 
som ikke opphører.23

Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd 
om at Frelseren lever. Jeg vil uttrykke 
min kjærlighet og takknemlighet til vår 
himmelske Fader for Den hellige ånd, 
som han åpenbarer sin vilje og støtter 
oss gjennom. I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Lære og pakter 93:2; se også Johannes 1:9.
 2. Lære og pakter 88:6.
 3. Se Veiledning til Skriftene, “Kristi lys”; se 

også Moroni 7:12–19.
 4. Se Johannes 17.
 5. Se leksjon 5, “Utføre prestedømsordinan-

ser,” i Prestedømmets plikter og velsignelser: 
Grunnhåndbok for prestedømsbærere, del 
B (2000), 41–48.

 6. Se Johannes 15:26; Romerne 8:16.
 7. Lære og pakter 39:6.
 8. Romerne 15:13.
 9. Lære og pakter 11:12.
 10. Lære og pakter 46:11–12; se også Moroni 

10:8–17; Lære og pakter 13–16.
 11. Alma 18:35.
 12. Johannes 14:26.
 13. 3 Nephi 27:20.
 14. 2 Nephi 31:17.
 15. Lære og pakter 88:3.
 16. Se Lære og pakter 8:2–3.
 17. 4 Mosebok 12:6, 8.
 18. Se Joseph Smith – Historie 1:19.
 19. Joseph Smith – Historie 1:12.
 20. Se Lære og pakter 121:41–42.
 21. Brev fra Frederick E. Hibben.
 22. 1 Nephi 8:8.
 23. Se Moroni 7:29.
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Hver uke når vi tar del i nadver-
den, lover vi å alltid minnes ham. 
Med utgangspunkt i de nesten 400 
skriftstedene med ordene minnes eller 
huske i seg, finner vi seks måter vi kan 
minnes ham på.

En: Vi kan alltid minnes ham ved 
å ha tillit til hans pakter, løfter og 
forsikringer.

Herren minnes sine evigvarende 
pakter, helt fra Adams tid og til den 
dagen da Adams etterkommere “vil ta 
imot sannheten, og se oppad, da vil 
Sion se nedad, og alle himlene vil ryste 
av glede, og jorden vil skjelve av fryd.” 2

Herren minnes sine løfter, som inn-
befatter løftene om å samle adspredte 
Israel gjennom Mormons bok: Et annet 
testamente om Jesus Kristus, og løfter 
gitt til hvert medlem og hver misjonær 
som husker sjelers verdi.3

Herren minnes og gir trygghet til 
nasjoner og folk. I disse dager med 
forandring og forvirring,4 stoler andre 
“på vogner og hester, men vi vil minnes 
Herren vår Guds navn,” 5 som leder 
“fremtiden slik han har ledet fortiden.” 6 
I “farlige tider,” 7 husker vi at “det ikke 
er Guds verk som er forstyrret, men 
menneskenes verk.” 8

To: Vi kan alltid minnes ham ved 
å takknemlig erkjenne Guds hånd i 
vårt liv.

Det er ofte lettest å se Guds hånd i 
vårt liv i ettertid. Som den kristne filo-
sofen Søren Kierkegaard sa: “Livet må 
forstås bakover. Men … det må leves 
forover.” 9

Min kjære mor feiret nylig sin 90. 
bursdag. Hun bar takknemlig vitnesbyrd 
om Guds velsignelse ved hvert viktige 
veikryss i livet hennes. Familiefortel-
linger, familietradisjoner og slektsbånd 
hjelper oss å verdsette minner om det 
som var, og samtidig gi oss mønster 
og håp for fremtiden. Prestedøms-
linjer av fullmakt og patriarkalske 

tenke hun, “Hvem i all verden er det 
som ringer meg? Jeg har jo ikke gitt det 
nummeret til noen!”

Å huske – og å glemme – er også en 
del av vår evige reise. Tid, handlefrihet 
og hukommelse hjelper oss til å lære, 
vokse, og styrke tro.

Som det heter i en av mine 
favorittsalmer:

Vi synger pris til Jesu navn,
ham lov og ære gi.
O søsken, nyt og vitne om
Hans store kjærlighet.1

Av eldste Gerrit W. Gong
i De syttis presidentskap

Kjære brødre og søstre, da jeg virket 
i Asia, spurte folk noen ganger: 
“Eldste Gong, hvor mange menne-

sker bor det i Kirkens Asia- område?”
Jeg svarte, “Halvparten av jordens 

befolkning – 3.6 milliarder mennesker.”
En spurte, “Er det vanskelig å huske 

alle navnene deres?”
Å huske – og å glemme – er en 

del av vårt hverdagsliv. For eksempel, 
en gang, etter å ha lett overalt etter 
den nye mobilen sin, bestemte min 
kone seg for å ringe den fra en annen 
telefon. Da hun hørte mobilen ringe, 

Alltid minnes Ham
Jeg bærer ydmykt vitnesbyrd og ber at vi alltid må minnes Ham –  
til alle tider og i alle ting og på alle steder.
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velsignelser vitner om Guds hånd gjen-
nom generasjoner.

Har du noen gang tenkt på deg selv 
som din egen levende minnebok, som 
gjenspeiler hva og hvordan du valgte 
å minnes?

For eksempel, da jeg var yngre, 
hadde jeg veldig lyst til å spille på 
skolens basketball- lag. Jeg trente og 
trente. En dag pekte treneren på to 
stjernespillere på laget som var 1,93 og 
1,88 meter lange, og han sa, “Jeg kan ta 
deg med på laget, men du får nok ikke 
spilt.” Jeg husker hvor vennlig han der-
etter oppmuntret meg, “Hvorfor prøver 
du deg ikke på fotball? Du ville blitt 
god.” Familien min jublet da jeg scoret 
mitt første mål i fotball.

Vi kan minnes dem som gir oss en 
sjanse og deretter en til, med ærlighet, 
vennlighet, tålmodighet og oppmun-
tring. Og vi kan bli den noen andre 
minnes, den gangen de mest trengte 
hjelp. Å takknemlig minnes andres 
hjelp og Åndens veiledende påvirkning 
er en måte vi kan minnes Ham. Det er 
en måte vi teller Hans mange gaver og 
ser hva Gud har gjort for oss.10

Tre: Vi kan minnes ham ved å ha 
tillit til Herrens forsikring om at, “den 
som har omvendt seg fra sine synder er 
tilgitt, for jeg Herren, kommer dem ikke 
mer i hu.” 11

Når vi omvender oss fullstendig, 
som innbefatter å bekjenne og avstå 
fra våre synder, spør vi som Enos, når 
vår skyld tas bort, “Herre, hvordan er 
det gått til?” og får svaret “På grunn av 
din tro på Kristus” 12 og Hans invitasjon: 
“minnes du meg.” 13

Når vi har omvendt oss, og preste-
dømsledere erklærer oss for verdige, 
trenger vi ikke fortsette å bekjenne 
disse syndene fra fortiden. Å være 
verdig betyr ikke å være fullkommen. 
Vår himmelske Faders plan for lykke 
inviterer oss til være ydmykt tilfreds på 

vår livs reise mot å en gang bli full-
kommengjort i Kristus,14 ikke konstant 
bekymret, frustrert eller ulykkelig på 
grunn av våre ufullkommenheter i 
dag. Husk, Han vet om alt som vi ikke 
ønsker andre skal vite om oss, og han 
elsker oss likevel.

Noen ganger settes vår tillit til Kristi 
nåde, rettferdighet og dom på prøve. 
Hans frigjørende invitasjon til oss er å 
la hans forsoning helbrede oss mens vi 
tilgir andre og oss selv.

En ung kvinne i et annet land søkte 
om jobb som journalist, men myndig-
hetspersonen som tildelte jobber var 
nådeløs. Han sa til henne, “Med min 
underskrift garanterer jeg at du ikke blir 
en journalist men heller en som graver 
kloakksystem.” Hun var den eneste 
kvinnen som gravde kloakk sammen 
med en gjeng menn.

År senere ble denne kvinnen en 
myndighetsperson. En dag kom en 
mann til kontoret hennes og trengte en 
underskrift for å få en jobb.

Hun spurte: “Husker du meg?” Det 
gjorde han ikke.

Hun sa: “Du husker ikke meg, men 
jeg husker deg. Med din underskrift 

garanterte du at jeg aldri ble en journa-
list. Med din underskrift sendte du meg 
til å grave kloakk som eneste kvinne 
blant en gruppe menn.”

Hun fortalte meg: “Jeg føler at jeg 
burde behandle den mannen bedre 
enn han behandlet meg, men jeg har 
ikke styrke til det.” Noen ganger har 
vi ikke den styrken i oss, men den kan 
finnes ved å minnes vår Frelser Jesu 
Kristi forsoning.

Når tillit misbrukes, drømmer splin-
tres, hjerter knuses og knuses igjen, når 
vi ønsker rettferdighet og trenger nåde, 
når vi knytter nevene og tårene renner, 
når vi trenger å vite hva vi må holde fast 
i og hva vi må slippe taket i, kan vi alltid 
minnes Ham. Livet er ikke så grusomt 
som det kan virke noen ganger. Hans 
ubegrensede medlidenhet kan hjelpe oss 
finne vår vei, vår sannhet, og vårt liv.15

Når vi minnes Hans ord og eksem-
pel vil vi hverken fornærme eller bli 
fornærmet.

En venn av min far jobbet som 
mekaniker. Det ærlige arbeidet han 
utførte vistes i hendene hans selv når 
de var godt vasket. En dag sa noen i 
et tempel at han burde vaske hendene 
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sine før han tjente der. Istedenfor å bli 
fornærmet begynte denne gode man-
nen å vaske familiens oppvask for hånd 
i vann med ekstra såpe før han dro til 
templet. Han er eksempel på de som 
“stiger opp på Herrens berg” og “står 
på dette hellige sted” med de reneste 
av hender og det reneste av hjerter.16

Om vi har uvennlige følelser, nag, 
eller misliker noen, eller om vi av andre 
grunner trenger å be om tilgivelse fra 
andre, så er dette tiden for å gjøre det.

Fire: Han ber oss minnes at han 
alltid ønsker oss velkommen hjem.

Vi lærer ved å stille spørsmål og 
søke. Men ikke avslutt din søken før du 
kommer tilbake, som T. S. Eliot skriver, 
“der du begynte og kjenner stedet for 
første gang.” 17 Når du er klar til det, 
åpne ditt hjerte til Mormons bok, igjen, 
for første gang. Be med ærlig hensikt, 
igjen, for første gang.

Stol på det tidlige eller svake min-
net. La det styrke din tro. Med Gud er 
det aldri for sent å snu.

Profeter i gammel og nyere tid ber 
oss innstendig om å ikke la menneske-
lige svakheter og feil, både våre egne og 
andres, få oss til å gå glipp av sannheter, 

pakter og den forløsende kraft fra Hans 
gjenopprettede evangelium.18 Dette er 
spesielt viktig i en kirke der vi alle vok-
ser ved vår ufullkomne deltagelse. Prof-
teten Joseph sa: “Jeg har aldri sagt at jeg 
var fullkommen, men det finnes ingen 
feil i de åpenbaringer jeg har fremsatt.” 19

Fem: Vi kan alltid minnes ham på 
sabbatsdagen gjennom nadverden. 
Mot slutten av hans jordiske virke og 
begynnelsen av hans oppstandne virke, 
begge gangene, tok vår Frelser brød og 
vin og bad oss minnes hans legeme og 
blod,20 “for så ofte som dere gjør dette, 
vil dere huske denne stund da jeg var 
med dere.” 21

Gjennom nadverdens ordinans 
vitner vi til Gud Faderen at vi er villige 
til å påta oss Hans sønns navn og alltid 
minnes ham og holde hans bud som 
han har gitt oss, så hans Ånd alltid kan 
være hos oss.22

Som Amulek underviser, minnes vi 
Ham når vi ber over våre marker, våre 
hjorder og vår husholdning, og når 
vi husker de trengende, de nakne, de 
syke og plagede.23

Seks: Vår Frelser ber oss alltid min-
nes ham slik han alltid minnes oss.

I den nye verden inviterte vår 
oppstandne Frelser de som var tilstede 
til å komme hver og en og stikke sine 
hender i hans side og føle naglegapene 
i hans hender og hans føtter.24

Skriftene beskriver gjenoppstandel-
sen som at “hvert lem og ledd skal føres 
tilbake til … sin rette og fullkomne skik-
kelse,” og “ikke et eneste hår på hodet 
skal gå tapt.” 25 Siden det er slik, tenk på 
hvorfor vår Frelsers perfekte, gjenopp-
standne legeme fortsatt har såret i sin side 
og naglegapene i sine hender og føtter.26

Gjennom historien har mennesker 
blitt henrettet ved korsfestelse. Men 
bare vår Frelser, Jesus Kristus, omfavner 
oss mens han fortsatt bærer merkene 
av hans rene kjærlighet. Bare han opp-
fyller profetien om å bli løftet opp på 
korset så han kan trekke hver av oss, 
ved navn, til seg.27

Vår Frelser erklærer:
Ja, om de måtte glemme, så glem-

mer ikke jeg deg.
“Se, i begge mine hender har jeg 

gravert deg.” 28

Han vitner: “Jeg er han som ble løf-
tet opp. Jeg er Jesus som ble korsfestet. 
Jeg er Guds Sønn.” 29
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kan arbeide med og lære fra andre som 
har arbeidet med flyktninger verden 
over i mange år.

Som medlemmer av Kirken, som et 
folk, er det ikke langt vi må se tilbake 
i vår historie for å huske tider da vi 
var flyktninger som ble fordrevet med 
vold fra våre hjem og gårder igjen og 
igjen. Forrige helg, mens hun snakket 
om flyktninger, ba søster Linda Burton 
kvinnene i Kirken å tenke, “Hva om 
deres historie var min historie?” 5 Deres 
historie er vår historie, for ikke så 
mange år siden.

Det finnes veldig følelsesladede 
argumenter blant regjeringer og i 
samfunnet generelt angående hva som 
er definisjonen på en flyktning og hva 
som burde gjøres for å hjelpe flyktnin-
gene. Mine bemerkninger er ikke ment 
som et bidrag til den opphetede disku-
sjonen, ei heller som en kommentar til 
innvandringspolitikk, men jeg ønsker 
heller å fokusere på menneskene som 
har blitt drevet fra sine hjem og land av 
kriger som de ikke selv startet.

Frelseren vet hvordan det føles å 
være en flyktning, for han var en flykt-
ning. Som et lite barn flyktet Jesus og 
hans familie til Egypt for å unnslippe 
Herodes sine morderiske sverd. På 
forskjellige tider i hans tjenestegjerning 
var Jesus truet og hans liv var i fare, 

Av eldste Patrick Kearon
i De sytti

“For jeg var sulten, og dere gav 
meg mat. Jeg var tørst, og dere 
gav meg å drikke. Jeg var frem-

med, og dere tok imot meg.
Jeg var naken, og dere kledde meg…
“… Sannelig sier jeg dere: Alt dere 

gjorde mot én av disse mine minste 
brødre, det gjorde dere mot meg” 1

Det er finnes omtrent 60 millioner 
flyktninger i verden i dag. Det vil si 
at “1 av 122 mennesker … har blitt 
tvunget til å flykte fra sine hjem,” 2 og 
halvparten av disse er barn.3 Det er 
sjokkerende å tenke på antallet dette 
gjelder og hva dette vil si for hvert indi-
viduelle liv. Mitt nåværende oppdrag 
er i Europa, der en og en kvart million 
av disse flyktningene har ankommet i 
løpet av det siste året fra krigsherjede 
deler av Midtøsten og Afrika.4 Vi ser 
at mange av dem kommer bare med 
klærne de har på seg og det de kan 
bære i en liten sekk. En stor andel av 
dem er godt utdannet og alle har måttet 
forlate hjem, skole og jobb.

Under ledelse av Det første presi-
dentskap, samarbeider Kirken med 75 
organisasjoner i 17 europeiske land. 
Disse organisasjonene er alt fra store 
internasjonale institusjoner til små sam-
funnsbaserte initiativer, fra offentlige 
etater til trosbaserte og sekulære velde-
dige organisasjoner. Vi er heldige som 

Tilflukt fra stormen
Denne stunden definerer ikke hvem flyktningene er, men måten  
vi svarer på den, vil bidra til å definere oss.

Jeg bærer ydmykt vitnesbyrd og 
ber at vi alltid må minnes Ham – til 
alle tider og i alle ting og på alle ste-
der.30 I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
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 1. “Vi synger pris til Jesu navn,” Salmer,  
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og til sist overga han seg til planene 
til de onde menneskene som hadde 
planlagt hans død. Kanskje er det 
derfor enda mer vidunderlig for oss at 
han gjentatte ganger underviste oss å 
elske hverandre slik han elsker oss, og 
elske vår neste som oss selv. Sannelig, 
“en ren og usmittet gudsdyrkelse for 
Gud og Faderen er dette: å se til farløse 
og enker i deres nød” 6 og å “se til de 
fattige og trengende og hjelpe dem, 
så de ikke skal lide.” 7

Det har vært inspirerende å være 
vitne til det Kirkens medlemmer fra 
hele verden gavmildt har gitt for å 
hjelpe disse enkeltmenneskene og fami-
liene som har mistet så mye. Spesielt 
over hele Europa har jeg sett mange 
medlemmer av Kirken som har opplevd 
en gledelig oppvåkning og berikelse 
av sin sjel når de har fått tilfredstilt det 
dype, latente ønske om å strekke seg ut 
og betjene dem som lider slik ekstrem 
nød rundt dem. Kirken har gitt ly og 
medisinsk hjelp. Staver og misjoner har 

satt sammen mange tusen hygienepak-
ker. Andre staver har gitt mat og vann, 
klær, vanntette jakker, sykler, bøker, 
ryggsekker, lesebriller og mye mer.

Enkelpersoner fra Scotland til Sicilia 
har inntatt hver tenkelige hjelperolle. 
Leger og sykepleiere har arbeidet fri-
villig der flyktningene ankommer våte, 
frosne, og ofte traumatisert fra sin ferd 
over vannet. Mens flyktningene starter 
et nytt liv, hjelper lokale medlemmer 
dem å lære språket i landet de har 
kommet til, mens andre oppmuntrer 
både barn og foreldre ved å tilveie-
bringe leketøy, tegnesett, musikk og 
lek. Noen tar med garn, strikkepinner 
og heklenåler, og lærer bort disse fer-
dighetene til unge og eldre flyktninger.

Rutinerte medlemmer av Kirken som 
har tjent og ledet i mange år forteller 
om hvordan det å tjene disse menne-
skene som har så presserende behov 
har gitt dem den dypeste og mest 
tilfredsstillende opplevelsen i deres 
tjenestegjerning hittil.

Noen ganger må virkeligheten i 
disse situasjonene bli sett for å bli 
trodd. Om vinteren møtte jeg, blant 
andre, en gravid kvinne fra Syria i et 
mottakssenter, som desperat søkte for-
sikring om at hun ikke måtte føde bar-
net sitt på det kalde gulvet i den store 
hallen der hun bodde. I Syria hadde 
hun vært professor på universitetet. 
Og i Hellas snakket jeg med en familie 
som fortsatt var våte og redde etter å 
ha krysset over med en liten gummibåt 
fra Tyrkia. Etter å ha sett inn i deres 
øyne og hørt deres historier, både om 
terroren de hadde flyktet fra og den 
farefulle reisen for å finne tilflukt, vil 
jeg aldri være den samme igjen.

Et stort omfang av engasjerte hjelpe-
arbeidere gir omsorg og hjelp. Mange 
av dem er frivillige. Jeg så et medlem 
av Kirken i aksjon som, i mange måne-
der, arbeidet natten gjennom og dekket 
de meste pressderende behov til dem 
som kom fra Tyrkia til Hellas. Blant 
utallige tjenestegjerninger ga hun før-
stehjelp til dem som hadde størst medi-
sinsk behov, hun passet på at barna og 
kvinnene som reiste alene var sørget 
for, hun holdt rundt dem som hadde 
mistet familie og venner på veien, og 
gjorde sitt beste for å bruke begrensede 
midler for å dekke ubegrenset nød. 
Hun, som mange andre lik henne, har 
bokstavelig talt vært en tjenende engel. 
Og hennes gjeringer har hverken blitt 
glemt av dem som hun tjente eller Her-
ren, som hun tjente på vegne av.

Alle som har gitt av seg selv for å 
hjelpe dem som lider rundt dem, ligner 
Alma sitt folk: “Og slik, i sine heldige 
omstendigheter sendte de ikke bort 
noen som var nakne eller som var 
sultne eller som var tørste eller som var 
syke eller manglet pleie … derfor var 
de gavmilde mot alle, både gammel 
og ung, både trell og fri, både mann 
og kvinne, enten de var utenfor kirken 
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eller i kirken, og hadde ingen persons 
anseelse overfor dem som var i nød.” 8

Vi må passe på at nyhetene om 
flyktningenes nød ikke på noen måte 
blir dagligdags, etter at det første sjok-
ket gir seg, selv om krigene fortsetter 
og familiene fortsetter å komme. Mil-
lioner av flyktninger verden over, som 
ikke lenger blir dekket av nyhetene, 
har fortsatt et desperat behov for hjelp.

Om du spør, “Hva kan jeg gjøre?” 
la oss først huske at vi ikke burde yte 
tjeneste på bekostning av vår familie 
eller annet ansvar,9 ei heller skulle 
vi forvente at våre ledere planlegger 
hjelpeprosjekter for oss. Men som ung-
dom, menn, kvinner og familier, kan vi 
selv bli med på dette store humanitære 
arbeidet.

Som svar på invitasjonen fra Det 
første presidentskap om å delta i 
Kristus- lik tjeneste for flyktninger over 
hele verden,10 har de øverste presi-
dentskapene for Hjelpeforeningen, 

Unge Kvinner og Primær organisert et 
hjelpeprosjekt som heter “Jeg var en 
fremmed.” Søster Burton introduserte 
dette til kvinnene i Kirken forrige helg 
på Kvinnenes fellesmøte. Det finnes 
flere gode ideer, ressurser og forslag 
til tjeneste på IWasAStranger. lds. org.

Begynn på knærne, i bønn. Tenk så 
på hvordan du kan gjøre noe nær der 
du bor, i ditt eget lokalsamfunn, der du 
kan finne mennesker som trenger hjelp 
med å tilvenne seg seg til sine nye 
omstendigheter. Målet er at de kan få 
et produktivt og selvhjulpent liv.

Mulighetene for oss til å gi en hjelp-
som hånd og være en venn er uende-
lige. Du kan kanskje hjelpe flyktninger 
å lære språket i landet de har kommet 
til, fornye sine arbeidsferdigheter, eller 
øve seg på jobbintervjuer. Du kunne 
tilby å lære en familie eller en enslig 
mor om den ukjente kulturen de skal 
venne seg til, eller noe så enkelt som 
å gå med dem til matbutikken eller 

skolen. Noen menigheter og staver har 
allerede organisasjoner som de sam-
arbeider med. Og, etter evne, kan du 
gi et bidrag til Kirkens ekstraordinære 
humanitære innsats.

I tillegg kan hver og en av oss øke 
vår kunnskap om hva som skjer i 
verden og som driver disse mennes-
kene fra sine hjem. Vi må ta et stand-
punkt mot intoleranse og oppfordre 
til respekt og forståelse på tvers av 
kultur og tradisjoner. Å møte flyktning-
familier og høre deres historier med 
dine egne ører, ikke gjennom skjermen 
eller en avis, vil forandre deg. Virkelige 
vennskap vil bli utviklet og vil fostre 
medfølelse og vellykket integrasjon.

Herren har instruert oss at Sions sta-
ver skal være “et forsvar” og “en tilflukt 
fra stormen.” 11 Vi har funnet tilflukt. La 
oss komme ut av våre trygge steder og 
dele med dem, av vår overflod, håp 
om en bedre fremtid, tro på Gud og 
på våre medmennesker, og kjærlighet 
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som ser forbi kulturelle og ideologiske 
forskjeller og frem til den strålende 
sannhet at vi alle er barn av vår him-
melske Fader.

“For Gud ga oss ikke motløshets 
ånd, men krafts og kjærlighets ånd.” 12

Å være en flyktning er kanskje et 
definerende øyeblikk i livet til de som 
er flyktninger, men å være en flykt-
ning definerer ikke hvem de er. Som 
utallige tusen før dem vil dette være 
en periode, forhåpentligvis en kort 
periode, av deres liv. Noen av dem 
vil gå videre til å bli Nobelprisvinnere, 
politikere, fysikere, vitenskapsmenn, 
musikere, artister, religiøse ledere og 
bidragsytere på andre områder. Mange 
av dem var faktisk dette før de mistet 
alt. Denne stunden definerer ikke 
flyktningene, men måten vi svarer 
på den vil bidra til å definere oss.

“Sannelig sier jeg dere: Alt dere 
gjorde mot én av disse mine minste 
brødre, det gjorde dere mot meg” 13 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼
For mer informasjon, se IWasAStranger. lds. org 
og mormonchannel. org/ blog/ post/ 40 - ways - to 
- help - refugees - in - your - community.
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enbårne Sønn, hvis sonoffer – hvis 
lidelse – betaler prisen for våre synder 
hvis vi vil omvende oss fra dem.

En av de beste forklaringene på 
motsetningers planlagte rolle finnes 
i Mormons bok, i Lehis læresetninger 
til sin sønn Jakob.

“Det må nødvendigvis være en mot-
setning i alle ting. Hvis ikke … kunne 
ikke rettferdighet tilveiebringes, heller 
ikke ugudelighet, hverken hellighet 
eller elendighet, hverken godt eller 
ondt” (2 Nephi 2:11; se også vers 15).

Som følge av dette, fortsatte Lehi, 
“ga Gud Herren mennesket anledning 
til å handle på egenhånd, derfor kunne 
ikke mennesket handle på egenhånd 
uten å bli påvirket av den ene eller den 
andre” (vers 16). I nyere åpenbaring 
erklærer Herren noe tilsvarende: “Det 
måtte nødvendigvis være slik at dje-
velen skulle friste menneskenes barn, 
ellers kunne de ikke ha sin handlefri-
het” (L&p 29:39).

Motsetninger var nødvendig i Edens 
hage. Hvis Adam og Eva ikke hadde 
tatt det valget som innførte dødelighet, 
sa Lehi, “ville de ha forblitt i en tilstand 
av uskyld … uten å gjøre godt, for de 
kjente ikke synd” (2 Nephi 2:23).

Helt fra begynnelsen sto handlefri-
het og motsetninger sentralt i Faderens 
plan og i Satans opprør mot den. Slik 

Av eldste Dallin H. Oaks
i De tolv apostlers quorum

Sentralt i Jesu Kristi evangelium står 
Faderens frelsesplan for sine barns 
evige utvikling. Denne planen, 

som er forklart i nyere åpenbaring, hjel-
per oss å forstå mye av det vi opplever 
i jordelivet. Mitt budskap fokuserer på 
den viktige rollen som motsetninger 
spiller i denne planen.

I.
Hensikten med jordelivet for Guds 

barn er å sørge for de opplevelser som 
trengs “for å utvikle seg mot fullkom-
menhet og til sist virkeliggjøre sitt 
guddommelige potensial som arvinger 
til evig liv”.1 Som president Thomas S. 
Monson så kraftfullt underviste tidligere 
i dag, utvikler vi oss ved å bli prøvet 
for å vise at vi vil holde Guds bud. (se 
Abraham 3:25). For å bli prøvet må vi 
ha frihet til å velge mellom alternativer. 
For å ha alternativer å utøve vår hand-
lefrihet på, trenger vi motsetninger.

Resten av planen er også viktig. Når 
vi gjør gale valg, slik vi uunngåelig 
vil – blir vi tilsmusset av synd og må 
renses for å kunne fortsette mot vårt 
evige mål. Faderens plan gir måten 
å gjøre dette på, måten å tilfredsstille 
rettferdighetens evige krav: En Frelser 
betaler prisen for å forløse oss fra våre 
synder. Denne Frelseren er vår Herre 
Jesus Kristus, Gud den evige Faders 

Motsetning i alle ting
Motsetninger gjør det mulig for oss å vokse i retning av det  
vår himmelske Fader ønsker at vi skal bli.
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Herren åpenbarte for Moses, søkte 
Satan i rådet i himmelen “å ødelegge 
menneskets handlefrihet” (Moses 4:3). 
Denne ødeleggelsen var en del av 
betingelsene for Satans tilbud. Han 
kom frem for Faderen og sa: “Se, her 
er jeg, send meg, jeg vil være din sønn, 
og jeg vil forløse hele menneskeheten 
så ikke en eneste sjel går tapt, og jeg 
vil visselig gjøre det, gi meg derfor din 
ære” (Moses 4:1).

Slik foreslo Satan å gjennomføre 
Faderens plan på en måte som ville 
hindre Faderen i å oppnå sin hensikt, 
og gi Satan Faderens herlighet.

Satans forslag ville ha sikret full 
likhet: Den ville “forløse hele men-
neskeheten” så ikke en sjel ville gå 
tapt. Ingen ville ha handlefrihet eller 
valg, og derfor var det ikke behov for 
motsetninger. Det ville ikke være noen 
prøve, ikke noe nederlag og ingen suk-
sess. Det ville ikke bli noen vekst for å 
oppnå den hensikt Faderen ønsket for 
sine barn. Skriftene forteller at Satans 
motstand førte til en “strid i himmelen” 
(Åpenbaringen 12:7), der to tredjedeler 
av Guds barn gjorde seg berettiget til å 
oppleve jordelivet ved å velge Faderens 
plan og forkaste Satans opprør.

Satans hensikt var å oppnå Faderens 
ære og makt (se Jesaja 14:12–15; Moses 
4:1, 3). “Derfor,” sa Faderen, “fordi 
Satan gjorde opprør mot meg … bød 
jeg at han … skulle kastes ned” (Moses 
4:3) sammen med alle deres ånder som 
hadde utøvd sin handlefrihet for å følge 
ham (se Judas brev 1:6; Åpenbaringen 
12:8–9; L&p 29:36–37). Satan og hans 
tilhengere ble kastet ned som ånder 
uten legeme i jordelivet, og prøver å 
friste og bedra og fange Guds barn 
(se Moses 4:4). Slik har det seg at den 
onde, som motarbeidet og forsøkte å 
ødelegge Faderens plan, egentlig la til 
rette for den, fordi det er motsetninger 
som gjør det mulig å velge, og det er 

muligheten til å ta de rette valgene som 
fører til den vekst som er hensikten 
med Faderens plan.

II.
Det er viktig å merke seg at fristel-

sen til å synde ikke er den eneste form 
for motsetning i jordelivet. Far Lehi 
sa at dersom fallet ikke hadde funnet 
sted, ville Adam og Eva “ha forblitt i en 
tilstand av uskyld – uten glede, for de 
kjente ikke elendighet (2 Nephi 2:23). 
Dersom vi ikke opplevde motsetninger 
i jordelivet, “måtte alle ting nødven-
digvis være blandet sammen til ett”, så 
det ikke ville være hverken lykke eller 
elendighet (vers 11). Derfor, fortsatte 
far Lehi, etter at Gud hadde skapt 
alle ting “for å tilveiebringe sine evige 
hensikter med hensyn til mennesket 
… måtte det nødvendigvis være en 
motsetning, nemlig den forbudte frukt 
i motsetning til livets tre, den ene søt 

og den andre bitter” (vers 15).2 Hans 
undervisning om denne delen av frel-
sesplanen avsluttes med følgende ord:

“Se, alle ting er blitt gjort i henhold 
til den visdom han har som kjenner 
alle ting.

Adam falt for at mennesket kunne 
bli til, og mennesket er til for å kunne 
ha glede” (vers 24–25).

Motsetninger i form av de vanske-
lige omstendighetene vi opplever i jor-
delivet, er også en del av planen som 
fremmer vår vekst i jordelivet.

III.
Alle opplever forskjellige former 

for motgang som setter oss på prøve. 
Noen av disse prøvene er fristelser til 
å synde. Noen er jordiske utfordringer 
uavhengig av personlig synd. Noen er 
svært store. Noen er små. Noen er ved-
varende, og noen bare enkelthendelser. 
Ingen av oss er fritatt. Motsetninger gjør 
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det mulig for oss å vokse i retning av 
det vår himmelske Fader ønsker at vi 
skal bli.

Etter at Joseph Smith hadde fullført 
oversettelsen av Mormons bok, måtte 
han fremdeles finne en forlegger. Dette 
var ikke lett. Kompleksiteten i dette 
lange manuskriptet og kostnadene for 
trykking og innbinding av tusenvis av 
eksemplarer var skremmende. Joseph 
gikk først til E. B. Grandin, en boktryk-
ker i Palmyra, som avslo. Han gikk så 
til en annen boktrykker i Palmyra, som 
også sa nei. Han reiste til Rochester, 40 
km unna, og snakket med den mest 
fremtredende forleggeren i det vestlige 
New York, som også avslo. En annen 
forlegger i Rochester var villig, men 
omstendighetene gjorde dette alternati-
vet uakseptabelt.

Det hadde gått flere uker, og Joseph 
må ha vært forvirret over hvor vanskelig 
det skulle være å utføre sin guddom-
melige befaling. Herren gjorde det ikke 
lett, men han gjorde det mulig. Josephs 
femte forsøk, en ny henvendelse til 
boktrykker Grandin i Palmyra, lyktes.3

Mange år senere led Joseph i mange 
måneder i Liberty fengsel. Da han ba 
om hjelp, fortalte Herren ham at “alle 
disse ting skal gi deg erfaring og være 
til ditt gode” (L&p 122:7).

Vi er alle kjent med andre former for 
motsetning i jordelivet som ikke forårsa-
kes av våre personlige synder, innbefat-
tet sykdom, uførhet og død. President 
Thomas S. Monson har forklart:

“Noen av dere har kanskje til tider 
ropt ut i lidelse og lurt på hvorfor vår 
himmelske Fader ville la dere gjen-
nomgå disse prøvelsene…

Vårt liv på jorden var imidlertid aldri 
ment å være lett eller behagelig hele 
tiden. Vår himmelske Fader … vet at 
vi lærer og vokser og blir foredlet ved 
vanskelige utfordringer, hjerteskjæ-
rende sorg og vanskelige valg. Hver 
og en av oss opplever mørke dager da 
våre kjære går bort, vonde tider da vår 
helse er borte, eller følelsen av å bli 
sviktet når de vi er glad i, synes å ha 
forlatt oss. Disse og andre prøvelser gir 
oss den virkelige prøven på vår evne 
til å utholde.” 4

Vår innsats for å forbedre vår 
overholdelse av sabbatsdagen utgjør 
et mindre stressende eksempel på mot-
setninger. Vi har Herrens befaling om 
å holde sabbaten hellig. Noen av våre 
valg kan bryte dette budet, mens andre 
valg med hensyn til hvordan vi bruker 
tiden på sabbaten rett og slett handler 
om hvorvidt vi vil gjøre det som bare er 
bra, eller det som er bedre eller best.5

For å illustrere motsetninger i 
form av fristelse, beskriver Mormons 
bok tre metoder djevelen vil bruke i 
de siste dager. For det første vil han 
“rase i menneskenes barns hjerter og 
oppegge dem til vrede mot det som 
er godt” (2 Nephi 28:20). For det annet 
vil han “berolige og lulle [medlem-
mene] inn i en verdslig trygghet” og 
si at “Sion trives, alt er vel” (vers 21). 
For det tredje vil han fortelle oss at 
“det er ikke noe helvete, og … jeg er 
ingen djevel, for det er ingen” (vers 22, 
og derfor er det ikke noe rett og galt. 
På grunn av disse motsetningene, blir 
vi minnet om ikke å være “likegyldig 
i Sion”. (vers 24).



117MAI 2016

Kirken i sin guddommelige misjon 
og vi i vårt personlige liv synes å opp-
leve økende motstand i dag. Etter hvert 
som Kirken vokser i styrke og vi med-
lemmer vokser i tro og lydighet, øker 
kanskje Satan styrken på sin motstand 
slik at vi vil fortsette å ha “motsetning 
i alle ting”.

Noe av denne motstanden kommer 
til og med fra medlemmer av Kirken. 
Noen av dem som bruker personlig 
resonnement eller visdom til å motsette 
seg profetisk rettledning, gir seg selv en 
merkelapp de låner fra valgte organer 
– “den lojale opposisjonen”. Selv om 
dette er passende i et demokrati, har 
det ingen plass i ledelsen av Guds rike, 
der spørsmål respekteres, men ikke 
opposisjon (se Matteus 26:24).

Som et annet eksempel, er det 
mange ting i Kirkens tidlige historie, 

for eksempel hva Joseph Smith gjorde 
eller ikke gjorde i enhver omstendig-
het, som noen bruker som grunnlag 
for opposisjon. Jeg sier til alle: Utøv tro 
og sett deres lit til Frelserens undervis-
ning at “på fruktene skal dere kjenne 
dem” (Matteus 7:16). Kirken gjør store 
anstrengelser for å være åpen med 
opptegnelsene vi har, men etter alt vi 
kan publisere, står våre medlemmer 
noen ganger igjen med grunnleggende 
spørsmål som ikke kan besvares ved 
studium. Dette er Kirkens histories ver-
sjon av “motsetning i alle ting”. Enkelte 
ting kan bare læres ved tro (se L&p 
88:118). Vi må først og fremst ha tro 
på det vitnesbyrd vi har mottatt fra Den 
hellige ånd.

Gud krenker sjelden handlefrihe-
ten til noen av sine barn ved å gripe 
inn mot noen for å hjelpe andre. Men 

han letter byrdene av våre lidelser 
og styrker oss til å bære dem, slik han 
gjorde for Almas folk i Helams land 
(se Mosiah 24:13–15). Han hindrer ikke 
alle katastrofer, men han besvarer våre 
bønner om å la dem bøye av fra oss, 
slik han gjorde med den unikt kraftige 
syklonen som truet med å hindre innvi-
elsen av templet på Fiji, eller så demper 
han virkningen slik han gjorde med 
terrorbombingen som tok så mange 
liv på flyplassen i Brussel, men bare 
skadet våre fire misjonærer.6

Gjennom alle motsetninger i jorde-
livet har vi Guds forsikring om at han 
vil “hellige [våre] lidelser til [vårt] gavn” 
(2 Nephi 2:2). Vi har også lært å forstå 
våre jordiske erfaringer og hans bud i 
sammenheng med hans store frelses-
plan, som forteller oss om hensikten 
med livet og gir oss vissheten om en 
Frelser, i hvis navn jeg vitner om at 
disse tingene er sanne. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
NOTER
 1. “Familien: En erklæring til verden,”  

Liahona, nov. 2010, 129.
 2. Nyere åpenbaring lærer oss også at hvis 

vi aldri opplevde det bitre, kunne vi ikke 
kjenne det søte (se Lære og pakter 29:39).

 3. Se Michael Hubbard MacKay og Gerrit J. 
Dirkmaat, From Darkness unto Light: 
Joseph Smith’s Translation and Publication 
of the Book of Mormon (2015), 163–79.

 4. Thomas S. Monson, “Gled deg over reisen” 
(tale på BYUs kvinnekonferanse, 2. mai 
2008), womensconference.ce.byu.edu. Et 
kort essay om god sportsånd og demokrati 
av John S. Tanner, som nå er president for 
BYU- Hawaii, inneholder følgende innsikt 
om et emne vi alle er kjent med: “Å lære å 
tape med stil er ikke bare en borgerplikt, 
men en religiøs nødvendighet. Gud utfor-
met jordelivet slik at det skal være ‘motset-
ning i alle ting’ (2 Nephi 2:11). Tilbakeslag 
og nederlag er en del av hans plan for vår 
fullkommengjørelse… Nederlag spiller en 
viktig rolle i vår ‘streben etter fullkommen-
het’” (Notes from an Amateur: A Disciple’s 
Life in the Academy [2011], 57).

 5. Se Dallin H. Oaks, “Bra, bedre, best,”  
Liahona, nov. 2007, 104–8.

 6. Se Sarah Jane Weaver, “Rededication Goes 
Forward,” Church News, 28. feb. 2016, 3–4.
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sønner og døtre; 7 til å kjenne “himmel-
ens krefter”; 8 til å tale i Hans navn; 9 og 
til å motta “[Hans] Ånds kraft.” 10 Disse 
krefter blir gjort tilgjengelig for hver av 
oss personlig gjennom templets ordi-
nanser og pakter.

Nephi så vår tid i sitt storslåtte syn: 
“Jeg, Nephi, så at Guds Lams kraft falt 
på de hellige i Lammets kirke og på 
Herrens pakts folk som var adspredt 
over hele jordens overflate, og de var 
væpnet med rettskaffenhet og med Guds 
kraft i stor herlighet.” 11

Jeg hadde nylig privilegiet å være 
tilstede ved et åpent hus i templet sam-
men med president Russell M. Nelson 
og hans familie mens han samlet dem 
om alteret i beseglingsrommet og 
forklarte for dem at alt vi gjør i Kirken, 
hvert møte, hver aktivitet, leksjon, og 
tjenestegjerning, er for å forberede hver 
av oss til å komme til templet og knele 
ved alteret for å motta alle Faderens 
lovede velsignelser for evigheten.12

Når vi føler templets velsignelser i 
vårt eget liv, vender vårt hjerte seg til 
vår familie, både levende og døde.

Nylig var jeg vitne til at tre genera-
sjoner av en familie deltok i dåp for 
sine forfedre. Selv bestemoren deltok, 
selv om hun var litt engstelig for å 
dukke under vannet selv. Da hun kom 
opp fra vannet og klemte sin ektemann 
hadde hun gledestårer i øynene. Bes-
tefaren og faren døpte deretter hveran-
dre og mange av barnebarna. Hvilken 
større glede kan en familie oppleve 
sammen? Hvert tempel har en spesiell 
familietid i dåpsrommet som du og din 
familie kan reservere en del av.

Kort tid før sin død, mottok presi-
dent Joseph F. Smith synet om de dødes 
forløsning. Han lærte at de som er i 
åndeverdenen er helt avhengige av de 
ordinansene som vi mottar på deres 
vegne. Skriftene forteller oss: “De døde 
som omvender seg, vil bli forløst ved 

i dets ordinanser blir guddommelighe-
tens kraft tilkjennegitt.” 3 Dette løftet er 
til deg og din familie.

Vårt ansvar er å “godta” alt som vår 
Fader tilbyr.4 “For den som godtar det, 
skal få i overflod, ja, endog kraft”: 5 kraft 
til å motta alt som Han kan og vil gi 
oss, nå og for evig; 6 kraft til å bli Guds 

Av eldste Kent F. Richards
i De sytti

Bare et par måneder før profeten 
Joseph Smiths død, møtte han sam-
men med De tolv apostlene for å 

snakke om de største behovene Kirken 
hadde på den svært vanskelige tiden. 
Han fortalte dem: “Vi trenger temp let 
mer enn noe annet.” 1 I disse utford-
rende tider trenger hver av oss og vår 
familie templet mer enn noe annet.

Ved en tempelinnvielse nylig, var 
jeg begeistret for hele opplevelsen. Jeg 
elsket åpent hus, og å møte mange av 
de besøkende som kom for å se temp-
let, den kulturelle feiringen med ung-
dommens liv og begeistring, fulgt av de 
vidunderlige innvielsessesjonene. Ånden 
var mild. Mange mennesker ble vel-
signet. Morgenen etter gikk jeg og min 
hustru ned i dåpsbassenget for å utføre 
dåp for noen av våre egne forfedre. Da 
jeg løftet armen for å begynne ordinan-
sen ble jeg nesten overveldet av Åndens 
kraft. Jeg ble igjen klar over at templets 
virkelige kraft er i dets ordinanser.

Som Herren har åpenbart, kan 
fylden av Det melkisedekske pres-
tedømme finnes i templet og dets 
ordinanser, “for der er det hellige pres-
tedømmets nøkler overdratt så dere 
kan motta ære og herlighet.” 2 “Derfor, 

Guddommelighetens 
kraft
Hvert tempel er Guds hellige hus, og i templet kan hver av oss  
lære og kjenne guddommelighetens krefter.
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å adlyde ordinansene i Guds hus.” 13 Vi 
mottar ordinansene på deres vegne, men 
de inngår og blir holdt ansvarlig for hver 
pakt som er forbundet med hver ordi-
nans. Sannelig er sløret tynt for oss og 
deler seg fullstendig for dem i templet.

Hva er da vårt personlige ansvar for 
å være engasjert i dette arbeidet, både 
som besøkende og arbeidere? Profeten 
Joseph Smith underviste de hellige 
i 1840: “betydelige anstrengelser må 
legges for dagen, og midler vil måtte 
skaffes til veie – og ettersom arbeidet 
[med å bygge templet] må påskyndes 
i rettferdighet, sømmer det seg for 
de hellige å veie viktigheten av disse 
tingene i sitt sinn … og deretter ta de 
skritt som er nødvendig for å komme 
i sving, ruste seg med mot, beslutte å 
gjøre alt de kan og vie dette like stor 
oppmerksomhet som om hele arbeidet 
var avhengig av dem, og dem alene.” 14

I Johannes åpenbaring leser vi:
“Disse som er kledd i… hvite kjort-

ler – hvem er de og hvor kom de fra?
“… Dette er de som kommer ut av 

den store trengsel, og de har tvet-
tet sine kjortler og gjort dem hvite i 
Lammets blod.

Derfor er de for Guds trone og tje-
ner ham dag og natt i hans tempel, og 
han som sitter på tronen, skal reise sin 
bolig over dem.” 15

Kan du ikke se for deg de som tje-
ner i templet i dag?

Det finnes mer enn 120 000 tempel-
arbeidere i de 150 templene som nå er 
i drift verden over. Men det er fortsatt 
mulighet for enda flere å ha denne fine 
opplevelsen. Da Gordon B. Hinckley 
erklærte konseptet om mindre templer 
rundt om i verden, sa han: “Alle tem-
pelarbeidere ville være lokale medlem-
mer som ville tjene i andre kall i sine 
menigheter og staver.” 16 Vanligvis kalles 
arbeidere til å tjene to til tre år av gan-
gen, med mulighet for forlengelse. Det 

er ikke meningen at du skal fortsette 
til du ikke klarer mer etter at du er kalt. 
Mange arbeidere som har tjent lenge 
bærer med seg sin kjærlighet for temp-
let etter at de er avløst og lar andre, nye 
arbeidere yte tjeneste.

For nesten 100 år siden, sa apostelen 
John A, Widtsoe: “Vi trenger flere arbei-
dere for å utføre [dette] vidunderlige 
arbeidet… Vi trenger flere omvendt til 
tempelarbeid, i alle aldre… Tiden har 
kommet … i denne nye tempelbeve-
gelse, å få med i aktiv tjeneste hele fol-
ket i alle aldre… Tempelarbeid er … til 
like stor gavn for unge og aktive som 
det er for de eldre, som har lagt bak 

seg mange av livets byrder. Den unge 
mannen trenger sitt sted i templet enda 
mer enn sin far og sin bestefar, som har 
blitt stødige av et liv med erfaring, og 
den unge kvinnen som begynner på 
livet trenger ånden, påvirkningen og 
veiledningen som kommer av å delta 
i templets ordinanser.” 17

I mange templer ønsker nå tempel-
presidenter nykalte misjonærer vel-
kommen til å tjene en kort tid som 
tempelarbeidere før de reiser til misjo-
næropplæringssenteret. Disse unge 
menneskene blir ikke bare velsignet ved 
å tjene, men de “styrker skjønnheten og 
Ånden for alle som tjener i templet.” 18
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Jeg ba et antall unge menn og 
kvinner som hadde tjent som tempel-
arbeidere før og etter misjonen sin om 
å dele hva de følte om det. De brukte 
uttrykk som dette for å beskrive sin 
opplevelse i templet:

Når jeg tjener i templet…

• … får jeg “en følelse av å være nær-
mere min Fader og Frelseren”

• … føler jeg “fullstendig fred og glede”,
• … har jeg en følelse av å “være 

hjemme”,
• … mottar jeg “hellighet, kraft og 

styrke”,
• … føler jeg “hvor viktig mine hellige 

pakter er”,
• … “har templet blitt en del av meg”,
• … “er de som vi yter tjeneste for 

nærværende under ordinansene”,
• … “gir det meg styrke til å overvinne 

fristelser” og
• “Templet har forandret mitt liv for 

alltid.” 19

Å tjene i templet er en rik og 
mektig opplevelse for folk i alle aldre. 
Til og med noen nygifte ektepar 
tjener sammen. President Nelson har 
lært oss: “Tjeneste i templet … er en 
betydningsfull opplevelse for en fami-
lie.” 20 Som tempelarbeidere kan dere, 

i tillegg til å motta ordinanser for 
deres forfedre, også forrette ordinan-
ser for dem.

Som president Wilford Woodruff sa:
“Hvilket større kall kan en mann 

[eller kvinne] ha på denne jordens 
overflate enn å holde i sine hender 
makt og myndighet til å gå frem og 
forrette frelsens ordinanser?…

… Du blir et verktøy i Guds 
hender til den sjelens frelse. Det er 
ingenting gitt til menneskenes barn 
som er dets like.” 21

Han sier videre:
“Åndens milde hvisken vil bli gitt 

[deg] og himmelens skatter, samfunn 
med engler, vil bli gitt deg fra tid til 
annen.” 22

“Dette er verdt alt som du eller jeg 
kan ofre [i løpet av] de få årene vi må 
tilbringe her i kjødet.23

President Thomas S. Monson minnet 
oss nylig om at “templets velsignelser 
er uvurderlige.” 24 “Intet offer er for 
stort.” 25

Kom til templet. Kom ofte. Kom 
sammen med og på vegne av din 
familie. Kom, og hjelp også andre 
til å komme.

“Disse som er kledd i … hvite 
kjortler – hvem er de?” Mine brødre 
og søster, dere er disse. Dere som har 

mottatt templets ordinanser, som har 
holdt deres pakter selv gjennom offer. 
Dere som hjelper deres familier til å 
finne tempeltjenestens velsignelser og 
som har hjulpet andre på veien. Takk 
for deres tjeneste. Jeg vitner om at hvert 
tempel er Hans hellige hus og at i det 
kan hver og en av oss lære og kjenne 
guddommelighetens kraft. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Joseph Smith (2007), 410; uthevelse tilføyd.
 2. Lære og pakter 124:34.
 3. Lære og pakter 84:20.
 4. Se Markus 4:20, 24–25.
 5. Lære og pakter 71:6.
 6. Se Lære og pakter 84:38. “Og den som 

mottar min Fader, mottar min Faders rike, 
derfor, alt som min Fader har, skal bli gitt 
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med paktene i templets ordinanser, se  
også Lære og pakter 132:20–24.
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 8. Lære og pakter 121:36.
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i verdens Frelsers navn.”

 10. Lære og pakter 29:30.
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forberedelser til templets velsignelser,” 
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 16. Gordon B. Hinckley, “Noen tanker om temp-
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Ved påsketider i fjor, litt over en 
måned før hun døde, skrev Alisa: 
“Påsken er en påminnelse om alt jeg 
håper på for meg selv. At jeg en dag 
skal bli leget og en dag bli helt frisk. 
At jeg en dag ikke vil ha noe metall 
eller plast inni meg. At mitt hjerte en 
dag vil være fritt for frykt og mitt sinn 
fritt for engstelse. Jeg ber ikke om at 
dette skjer snart, men jeg er så glad 
for at jeg virkelig tror på et vakkert liv 
etter døden.” 1

Jesu Kristi oppstandelse sikrer 
akkurat det Alisa håpet på, og gir hver 
enkelt av oss en grunn “for det håp 
som bor i [oss]”.2 President Gordon B. 
Hinckley kalte oppstandelsen “den 
største av alle hendelser i menneskehe-
tens historie”.3

Oppstandelsen er tilveiebragt ved 
Jesu Kristi forsoning, og er avgjørende 
for den storartede frelsesplanen.4 Vi er 
åndebarn av himmelske foreldre.5 Når 
vi kommer til dette jordeliv, blir ånden 
forenet med kroppen. Vi opplever alle 
gledene og utfordringene forbundet 

behandlinger, spennende mirakler og 
dype skuffelser. Vi så hennes fysiske 
tilstand forverres da hun nærmet seg 
slutten av sitt liv på jorden. Det var uli-
delig å se dette skje med vår dyrebare 
datter – dette klarøyde lille barnet som 
hadde vokst opp og blitt en talentfull, 
fantastisk kvinne, hustru og mor. Jeg 
trodde hjertet mitt skulle briste.

Av eldste Paul V. Johnson
i De sytti

For en uke siden var det påske, og 
våre tanker gikk igjen til vår Herre 
Jesu Kristi sonoffer og oppstand-

else. Det siste året har jeg tenkt og gru-
blet mer på oppstandelsen enn vanlig.

For nesten et år siden døde vår 
datter Alisa. Hun hadde kjempet 
mot kreften i nesten åtte år, med en 
rekke operasjoner, mange forskjellige 

Og døden skal ikke 
være mer
For alle som har sørget over tapet av noen de elsket, er oppstandelsen  
en kilde til stort håp.



122 SØNDAG ETTERMIDDAG | 3. APRIL 2016

med jordelivet. Når en person dør, blir 
ånden adskilt fra kroppen. Oppstand-
elsen gjør det mulig for en persons ånd 
og kropp å bli gjenforenet, men denne 
gangen vil kroppen være udødelig og 
fullkommen – ikke utsatt for smerte, 
sykdom eller andre problemer.6

Etter oppstandelsen vil aldri ånden 
igjen bli adskilt fra kroppen, fordi 
Frelserens oppstandelse medførte 
total seier over døden. For å oppnå 
vår evige fremtid, trenger vi denne 
udødelige sjelen – en ånd og en kropp 
– sammen for evig. Når ånden og vår 
udødelig kropp er uadskillelig forenet, 
kan vi motta en fylde av glede.7 Uten 
oppstandelsen ville vi faktisk aldri 
kunne motta en fylde av glede, men 
ville være ulykkelige for evig.8 Selv 
trofaste, rettferdige mennesker ser på 
kroppen og åndens adskillelse som 
fangenskap. Vi blir frigjort fra dette 

fangenskapet ved oppstandelsen, som 
er forløsning fra dødens bånd eller len-
ker.9 Det finnes ingen frelse uten både 
ånden og kroppen.

Vi har alle fysiske, psykiske og 
følelsesmessige begrensninger og 
svakheter. Disse utfordringene, som i 
noen tilfeller virker uløselige nå, vil til 
slutt bli løst. Ingen av disse problemene 
vil plage oss etter oppstandelsen. Alisa 
undersøkte hvor mange prosent som 
overlever den type kreft hun hadde, og 
tallene var ikke oppmuntrende. Hun 
skrev: “Men det finnes en kur, så jeg er 
ikke redd. Jesus har allerede kurert min 
kreft, og din… Jeg vil  bli bedre. Jeg er 
glad for at jeg vet dette.” 10

Vi kan bytte ut ordet kreft med en 
hvilken som helst av de andre fysiske, 
psykiske eller følelsesmessige lidelsene 
vi kan oppleve. På grunn av opp-
standelsen er de også allerede kurert. 

Oppstandelsens mirakel, den definitive 
kur, ligger langt foran den moderne 
medisin. Men den ligger ikke utenfor 
Guds kraft. Vi vet at det er mulig fordi 
Frelseren er oppstanden og også vil 
tilveiebringe oppstandelsen for hver 
enkelt av oss.11

Frelserens oppstandelse beviser 
at han er Guds Sønn og at det han 
underviste, er riktig. “Han er oppstått, 
slik som han sa.” 12 Det kan ikke være 
noe sterkere bevis på hans guddomme-
lighet enn at han kom frem fra graven 
med et udødelig legeme.

Vi kjenner til vitner om oppstand-
elsen på nytestamentlig tid. I tillegg til 
de kvinner og menn vi kan lese om i 
evangeliene, forsikrer Det nye testa-
mente oss om at hundrevis faktisk så 
den oppstandne Herre.13 Mormons 
bok forteller om mange hundre flere: 
“Forsamlingen gikk frem og stakk sine 
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hender i hans side … og [de hadde] 
sett med sine øyne og følt med sine 
hender og visste med sikkerhet og 
bar vitnesbyrd om at det var han som 
profetene hadde skrevet om, og som 
skulle komme.” 14

Til disse oldtidens vitner føyes vitner 
i de siste dager. I selve åpningsscenen 
for denne evangelieutdeling så Joseph 
Smith den oppstandne Frelser sammen 
med Faderen.15 Levende profeter og 
apostler har vitnet om den oppstandne 
og levende Kristus.16 Så vi kan si: “Vi 
har en så stor sky av vitner omkring 
oss.” 17 Og hver enkelt av oss kan være 
en del av en sky av vitner som vet ved 
Den hellige ånds kraft at det vi feirer i 
påsken, faktisk skjedde – at oppstand-
elsen er virkelig.

Realiteten i Frelserens oppstandelse 
overskyller vår hjertesorg med håp, 
fordi med den følger en forsikring om 
at alle de andre løftene i evangeliet er 
like reelle – løfter som er minst like 
mirakuløse som oppstandelsen. Vi vet 
at han har makt til å rense oss fra alle 
våre synder. Vi vet at han har påtatt 
seg all skrøpelighet, smerte og urett-
ferdighet som vi har lidd.18 Vi vet at 
han har “[stått] opp fra de døde med 
legedom i sine vinger”.19 Vi vet at han 
kan reparere alt som måte være ødelagt 
i oss. Vi vet at han “skal tørke bort hver 
tåre fra [våre] øyne. Og døden skal ikke 
være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, 
og ikke pine skal være mer”.20 Vi vet at 
vi kan bli “fullkommengjort gjennom 
Jesus… som utførte denne fullkomne 
forsoning”,21 hvis vi bare vil ha tro og 
følge ham.

Mot slutten av det inspirerende 
oratoriet Messias, satte Händel vakker 
musikk til apostelen Paulus ord som 
fryder seg over oppstandelsen.

“Se, jeg sier dere en hemmelighet: 
Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal 
alle bli forvandlet,

i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste 
basun. For basunen skal lyde, og de 
døde skal oppstå uforgjengelige, og 
vi skal bli forvandlet.

For dette forgjengelige må bli ikledd 
uforgjengelighet, og dette dødelige må 
bli ikledd udødelighet…

Da blir det ord oppfylt som står 
skrevet: Døden er oppslukt til seier.

Død, hvor er din brodd? Død, hvor 
er din seier? …

Men Gud være takk, som gir oss 
seier ved vår Herre Jesus Kristus!” 22

Jeg er takknemlig for de velsig-
nelser som blir oss til del på grunn 
av vår Herre Jesu Kristi forsoning og 
oppstandelse. For alle som har lagt et 
barn i en grav eller grått over kisten til 
en ektefelle eller sørget over tapet av 
en mor eller far eller en de elsket, er 
oppstandelsen en kilde til stort håp. 
Hvilken sterk opplevelse det vil være 
å se dem igjen – ikke bare som ånder, 
men med et oppstandent legeme.

Jeg lengter etter å se min mor igjen 
og føle hennes milde berøring og se 
inn i hennes kjærlige øyne. Jeg ønsker 
å se min fars smil og høre hans latter 
og se ham som en oppstanden, full-
kommen person. Med troens øyne ser 
jeg Alisa helt utenfor rekkevidde av noe 
jordisk problem eller dødens brodd – 
en oppstanden, fullkommengjort Alisa 
som har seiret og har en fylde av glede.

I påsken for noen år siden skrev 
hun ganske enkelt: “Liv ved hans 
navn. Så mye håp. Alltid. Gjennom alt. 
Jeg elsker at påsken minner meg om 
dette.” 23

Jeg vitner om oppstandelsens reali-
tet. Jesus Kristus lever, og på grunn av 
ham skal vi alle leve igjen. I Jesu Kristi 
navn. Amen. ◼
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Unnskyld til alle barna som nå 
gjemmer seg under sofaen, men det 
er jo slik at ingen av oss ønsker at 
morgendagen eller dagen deretter skal 
ødelegge de fantastiske følelsene vi har 
hatt denne helgen. Vi ønsker å holde 
fast ved de åndelige tilskyndelsene vi 
har mottatt, og de inspirerte læreset-
ningene vi har hørt. Det er imidlertid 
uunngåelig at vi, etter himmelske 
øyeblikk i vårt liv, av nødvendighet må 
vende tilbake til jorden, for å si det slik, 
hvor noen ganger mindre enn ideelle 
omstendigheter igjen møter oss.

Forfatteren av Hebreerne advarte 
oss mot dette da han skrev: “Tenk nå 
tilbake på den første tid – den gang 
dere var blitt opplyst, og så utholdt 
stor kamp og lidelse.” 1 De kamper og 
lidelser som kommer etter å ha blitt 
opplyst, kan komme på mange måter, 
og de kan komme til oss alle. Enhver 
misjonær som noensinne har virket, 
har visselig snart innsett at livet ute 
på marken ikke ville bli helt som den 
spesielle atmosfæren ved misjonæropp-
læringssenteret. Det samme gjelder oss 
alle etter en god sesjon i templet eller 
et spesielt åndelig nadverdsmøte.

Husk at da Moses kom ned fra sin 
bemerkelsesverdige opplevelse på 
Sinai- fjellet, oppdaget han at folket 
hadde “gjort en skammelig ting” og 
“allerede [hadde] veket av”.2 Der var de 
ved foten av fjellet, travelt opptatt med 
å støpe en gullkalv for å tilbe, i samme 
stund som Jehova, på toppen av fjellet, 
hadde sagt til Moses: “Du skal ikke ha 
andre guder foruten meg,” og “Du skal 
ikke gjøre deg noe utskåret bilde.” 3 
Moses var ikke fornøyd med sin flokk 
omvandrende israelitter den dagen!

Under sitt jordiske virke tok Jesus 
Peter, Jakob og Johannes med seg 
til Forklarelsens berg, hvor Skriftene 
sier at “hans ansikt skinte som solen, 
og hans klær ble hvite som lyset”.4 

deg, og fremfor alt, vi oppholder deg. 
Vi er takknemlig for å ha blitt under-
vist av deg, dine fantastiske rådgivere 
og så mange av våre andre flotte 
mannlige og kvinnelige ledere. Vi har 
hørt enestående musikk. Vi har blitt 
innstendig bedt for og oppfordret. 
Herrens ånd har virkelig vært her i 
rikt monn. Det har vært en inspire-
rende helg på alle måter.

Men jeg ser et par problemer. Det 
ene er at jeg er den eneste personen 
som står mellom dere og iskremen 
dere alltid har klar ved avslutningen av 
generalkonferansen. Det andre mulige 
problemet er fanget i dette bildet jeg så 
på Internett nylig.

Av eldste Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers quorum

Brødre og søstre, har dere noen 
anelse – har dere det minste 
begrep om – hvor høyt vi elsker 

dere? I 10 timer følger dere med,  
med blikket festet på det ene ansiktet 
etter det andre ved denne talerstolen, 
men i de samme 10 timene sitter vi 
bak denne talerstolen og følger med 
dere. Dere gleder oss til innerst i sje-
len, enten det gjelder de 21 000 her 
i Konferansesenteret, eller forsamlin-
gene i møtehus og kirkesaler, eller 
ikke minst i de millioner av hjem 
rundt om i verden, kanskje samlet 
rundt familiens dataskjerm. Her er 
dere, og der er dere, i time etter time, 
i deres beste søndagsklær, og gjør 
deres beste. Dere synger og dere  
ber. Dere lytter og dere tror. Dere  
er denne kirkens mirakel. Og vi er 
glad i dere.

Vi har hatt nok en bemerkelses-
verdig generalkonferanse. Vi har 
blitt særlig velsignet ved president 
Thomas S. Monsons tilstedeværelse 
og profetiske budskap. President, vi 
er glad i deg, vi ber for deg, vi takker 

I morgen vil Herren 
gjøre underfulle ting 
blant dere
Fortsett å vise kjærlighet. Fortsett å prøve. Ha tillit. Ha tro. Fortsett å 
vokse. Himmelen heier på dere i dag, i morgen og for evig.

I morgen oss
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Himmelen åpnet seg, oldtidsprofeter 
kom, og Gud Faderen talte.

Hva finner Jesus når han kommer 
ned fra fjellet etter slik en himmelsk 
opplevelse? Det første han så var at 
disiplene og deres motstandere krang-
let om en mislykket velsignelse som 
var gitt til en ung gutt. Så prøvde han å 
overbevise De tolv – uten hell, viser det 
seg – om at han snart skulle bli overlatt 
til lokale ledere som skulle drepe ham. 
Så nevnte noen at han skyldte en skatt, 
som umiddelbart ble betalt. Deretter 
måtte han irettesette noen av brødrene 
fordi de kranglet om hvem som ville 
være den største i hans rike. Alt dette 
fikk ham en gang til å si: “Du vantro og 
vrange slekt! Hvor lenge skal jeg… tåle 
dere?” 5 Han fikk anledning til å stille 
dette spørsmålet mer enn én gang i 
løpet av sin tjenestegjerning. Ikke rart 
han lengtet etter å be i ensomhet på 
fjelltoppene!

Når vi vet at vi alle må komme ned 
fra toppopplevelser og forholde oss 
til livets vanlige omskiftelser, vil jeg gi 

dere denne oppmuntringen på slutten 
av generalkonferansen.

For det første, hvis dere i dagene 
fremover ikke bare ser begrensninger 
i menneskene rundt dere, men også 
finner elementer i deres eget liv som 
ennå ikke er i samsvar med budska-
pene dere har hørt denne helgen, 
må dere ikke bli motløse og gi opp. 
Evangeliet, Kirken og disse storartede 
halvårlige samlingene er til for å gi håp 
og inspirasjon. De har ikke til hensikt 
å ta motet fra dere. Bare motstanderen, 
alles fiende, vil prøve å overbevise oss 
om at de idealer som fremsettes på 
generalkonferansen, er deprimerende 
og urealistiske, at mennesker egentlig 
ikke forbedrer seg, at ingen egentlig 
utvikler seg. Og hvorfor holder Lucifer 
denne talen? Fordi han vet at han ikke 
kan forbedre seg, at han ikke kan ha 
fremgang, at han i verdener uten ende 
aldri vil ha en lys morgendag. Han er 
en ulykkelig mann bundet av evige 
begrensninger, og han vil at også dere 
skal være ulykkelige. Ikke fall for det. 

Med den gave som Jesu Kristi forson-
ing er, og himmelens styrke til å hjelpe 
oss, kan vi forbedre oss, og det fine 
med evangeliet er at vi får poeng for 
å prøve, selv om vi ikke alltid lykkes.

Da det var uenighet i den tidlige 
kirken om hvem som hadde rett til 
himmelens velsignelser og hvem som 
ikke hadde det, sa Herren til profeten 
Joseph Smith: “Sannelig sier jeg dere, 
[Guds gaver] er gitt til gavn for dem 
som elsker meg og holder … mine 
bud, samt [for dem] som søker å gjøre 
det.” 6 Gjett om vi alle er takknemlig 
for den ekstra klausulen “samt … 
søker å gjøre det”! Det har vært en 
livredder, for noen ganger det er alt vi 
har å gi! Det er en trøst å vite at hvis 
Gud bare skulle belønne de fullsten-
dig trofaste, ville han ikke hatt mye til 
distribusjonsliste.

Husk i morgen, og alle dager 
deretter, at Herren velsigner dem som 
ønsker å forbedre seg, som ser beho-
vet for bud og prøver å holde dem, 
som verdsetter Kristus- lignende dyder 
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og gjør sitt aller beste for å tilegne 
seg dem. Hvis dere snubler i denne 
anstrengelsen, så gjør alle det. Frelse-
ren er der for å hjelpe dere å stå på 
videre. Hvis dere faller, kan dere kalle 
på hans styrke. Rop ut som Alma: “O 
Jesus … ha barmhjertighet med meg.” 7 
Han vil hjelpe dere å reise dere igjen. 
Han vil hjelpe dere å omvende dere og 
reparere det som må repareres, og stå 
på videre. Snart nok vil dere lykkes slik 
dere ønsker.

“Hva du enn ønsker av meg, således 
skal det gå deg,” har Herren erklært…

Sett din lit til den Ånd som leder 
til å gjøre godt, ja, til å handle rettfer-
dig, til å vandre ydmykt, til å dømme 
rettferdig…

Da skal du vite [at] hva som helst du 
ønsker av meg [i] rettferdighet … det 
skal du få.” 8

Jeg elsker denne læren! Den sier 
igjen og igjen at vi kommer til å bli vel-
signet for vårt ønske om å gjøre godt, 
mens vi faktisk prøver å være gode. 
Og det minner oss på at for å kvalifi-
sere oss til disse velsignelsene, må vi 
se til at vi ikke nekter andre dem. Vi 
må handle rettferdig, aldri urettferdig. 
Vi må vandre ydmykt, aldri arrogant, 
aldri i stolthet. Vi må dømme rettferdig, 
aldri selvrettferdig og aldri urettferdig.

Mine brødre og søstre, det første 
og største bud i all evighet er å elske 
Gud av hele vårt hjerte, og av all makt, 
sinn og styrke – dette er det første og 

største bud. Men den første og største 
sannhet i all evighet er at Gud elsker 
oss av hele sitt hjerte, og av all makt, 
sinn og styrke. Denne kjærligheten er 
evighetens grunnstein, og den skulle 
være grunnsteinen for vårt daglige liv. 
Faktisk er det bare med denne forviss-
ningen brennende i vår sjel at vi kan ha 
trygghet nok til å fortsette å prøve å bli 
bedre, fortsette å søke tilgivelse for våre 
synder og fortsette å vise vår neste den 
samme nåde.

President George Q. Cannon sa en 
gang: “Uansett hvor alvorlig prøvelsen 
er, hvor dyp nøden er, hvor stor lidel-
sen er, vil [Gud] aldri svikte oss. Det 
har han aldri, og det vil han aldri. Han 
kan ikke gjøre det. Det er ikke hans 
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karakter [å gjøre det]… Han vil [alltid] 
stå sammen med oss. Vi kan passere 
gjennom den brennende ildovn, vi kan 
passere gjennom dype farvann, men vi 
skal ikke bli oppslukt eller overveldet. 
Vi skal komme ut av alle disse prøvel-
ser og vanskeligheter bedre og renere 
på grunn av dem.” 9

Med denne majestetiske hengi-
venheten rungende fra himmelen 
som den store konstant i livet, rent og 
fullkomment tilkjennegitt ved vår Herre 
Jesu Kristi liv, død og forsoning, kan 
vi unnslippe konsekvensene av både 
synd og dumhet – vår egen eller andres 
– uansett hvilken form de måtte ta i 
vårt daglige liv. Hvis vi gir vårt hjerte 
til Gud, hvis vi elsker vår Herre Jesus 
Kristus, hvis vi gjør det beste vi kan for 
å etterleve evangeliet, vil morgenda-
gen – og alle andre dager – til syvende 
og sist være fantastiske, selv om vi 
ikke alltid ser det slik. Hvorfor? Fordi 
vår himmelske Fader ønsker det! Han 
ønsker å velsigne oss. Et givende, rikt 
og evig liv er selve hensikten med hans 
barmhjertige plan for sine barn! Det er 
en plan som bygger på sannheten at 
“alle ting samvirker til gode for dem 
som elsker Gud”.10 Så fortsett å vise 
kjærlighet. Fortsett å prøve. Ha tillit. Ha 
tro. Fortsett å vokse. Himmelen heier 
på dere i dag, i morgen og for evig.

“Vet du det ikke, eller har du ikke 
hørt det?” ropte Jesaja.

“[Gud] gir den trette kraft, og den 
som ingen krefter har, gir han stor 
styrke…

De som venter på [ham], får ny kraft. 
De løfter vingene som ørner…

For… Herren… Gud… holder [dem] 
fast ved [deres] høyre hånd, og … sier 
til [dem]: Frykt ikke! Jeg hjelper deg.” 11

Brødre og søstre, måtte en kjærlig 
Fader i himmelen velsigne oss i mor-
gen så vi husker det vi har følt i dag. 
Måtte han velsigne oss med evne til å 

streve med tålmodighet og utholden-
het mot de idealer vi har hørt forkynt 
denne konferansehelgen, vel vitende 
om at hans guddommelige kjærlighet 
og usvikelige hjelp vil være med oss 
også når vi strever – nei, vil være med 
oss særlig når vi strever.

Hvis evangeliets normer synes høye 
og den personlige utvikling som trengs 
i dagene fremover, synes utenfor rek-
kevidde, husk Josvas oppmuntring til 
sitt folk da de sto overfor en skrem-
mende fremtid. “Hellige dere,” sa han, 
“for i morgen vil Herren gjøre under-
fulle ting blant dere.” 12 Jeg gir dere det 
samme løftet. Det er denne konferan-
sens løfte. Det er denne kirkens løfte. 
Det er hans løfte som utfører disse 
undrene, som selv er “Vidunderlig, 

Rådgiver, Veldig Gud… Fredsfyrste.” 13 
Jeg vitner om ham. Jeg er hans vitne. 
Og for ham står denne konferansen 
som et testamente om hans pågående 
arbeid på denne store og siste dag. 
I Jesu Kristi navn. Amen. ◼

NOTER
 1. Hebreerne 10:32.
 2. 2 Mosebok 32:78.
 3. 2 Mosebok 20:3–4.
 4. Matteus 17:2.
 5. Markus 9:19.
 6. Lære og pakter 46:9; uthevelse tilføyd.
 7. Alma 36:18.
 8. Lære og pakter 11:8, 12, 14; uthevelse 

tilføyd.
 9. George Q. Cannon, “Remarks,” Deseret 

Evening News, 7. mars 1891, 4.
 10. Romerne 8:28.
 11. Jesaja 40:28, 29, 31; 41:13.
 12. Josva 3:5.
 13. Jesaja 9:6.
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De talte til oss

eksempler har familien sett på noe 
som var ødelagt, men som ble vak-
kert og sterkt igjen? Vurder å bære 
vitnesbyrd for barna om Jesu Kristi 
forsoning.

• Side 53: Eldste Mervyn B. Arnold i 
De sytti oppfordret oss til å “komme 
andre til unnsetning” ved å strekke 

oss ut til venner som er mindre 
aktive eller ikke- medlemmer. Tenk 
som familie på hvordan dere kan 
strekke dere ut til dem som ikke har 
vært i kirken på en stund, eller som 
ikke er medlem. Hva kan dere gjøre 
for å dele evangeliet med andre? 
Tenk på en morsom måte å lage en 
familiens misjonsplan med enkle, 
realistiske mål.

• Side 13: Søster Linda K. Burton, 
Hjelpeforeningens øverste president, 
oppfordret oss til ydmykt å overveie 
hvordan vi kan hjelpe flyktninger i 
vårt lokalsamfunn. Som familie kan 
dere gå inn på IWasAStranger.lds.org 
og se videoen med tittelen “I Was a 
Stranger: Love One Another.” Hva 
kan familien gjøre for å hjelpe med-
mennesker i nød?

For ungdom
• Side 86: President Thomas S. Mon-

son sa: “Historien dreier om små 
hengsler. Det gjør også menneske-
nes liv.” Han sa også: “Veien vi følger 
i dette liv, fører til vårt mål i det 
neste liv.” Tenk på de store valgene 
som nærmer seg i livet ditt. Forestill 
deg hvor disse valgene kan føre 
deg, og skriv en liste over tanker og 
inntrykk som kommer til deg.

• Side 46: Eldste Ronald A. Rasband i 
De tolv apostlers quorum sa: “Evan-
geliets gjengivelse begynte med en 
ungdom, Joseph Smith, som stilte 
et spørsmål.” Eldste Rasband sa at 
spørsmål viser et ønske om å lære, 
legge sannheter til vårt vitnesbyrd 
og å streve “fremover med stand-
haftighet i Kristus” (2 Nephi 31:20). 
Fremlegg dine spørsmål for Gud i 
bønn, gransk Skriftene og taler fra 
generalkonferansen, og se og lytt 
nøye etter svar.

• Side 10: Har du noen gang vært 
redd eller ensom? Søster Neill F. 

For barn
• Side 86: President Thomas S. 

Monson fortalte om en scene fra 
Alice i Eventyrland for å vise at 
avgjørelser er viktige. Han oppfor-
dret oss til å velge det rette, selv om 
det er den vanskeligste veien. Snakk 
sammen som familie om vanskelige 
avgjørelser dere står overfor. Hva 
kan dere gjøre for å hjelpe hveran-
dre å velge det rette? Som aktivitet 
kan dere tegne et VDR- skjold på en 
plakat og skrive forslagene deres på 
det. Så kan dere henge det et sted 
hvor familien vil se det ofte.

• Side 101: President Dieter F. Ucht-
dorf, annenrådgiver i Det første pre-
sidentskap, beskrev en by i Tyskland 
som ble ødelagt under krigen, men 
som senere ble gjenoppbygget og 
gjort vakker igjen. President Uchtdorf  
sa at når vi føler oss knust, kan 
verdens Frelser og vår himmelske 
Fader gjenoppbygge oss. Hvilke 

Gjør konferansen til en del av livet
Overvei å bruke noen av følgende aktiviteter og spørsmål som grunnlag 
for samtaler i familien eller selvstudium.
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Marriott, annenrådgiver i Unge kvin-
ners øverste presidentskap, fortalte 
hva som skjedde rett før bryllupet 
hennes. Hun var langt hjemmefra 
og skulle bo hos en slektning av 
hennes fremtidige ektemann som 
hun aldri hadde møtt. Da hun kom 
til slektningens hjem, sa søster Mar-
riott, “åpnet døren seg… og uten å 
si noe strakte tante Carol ut armene 
og omfavnet meg.” Det øyeblikket 
smeltet bort hennes frykt. “Kjær-
lighet er å gjøre plass i livet til en 
annen,” sa hun. Er det noen du kan 
gjøre plass til?

• Side 70: Bror Stephen W. Owen, 
Unge menns øverste president, sa 
at vi alle er både ledere og under-
ordnede. Han fortalte om noe han 
opplevde da han møtte en gruppe 
unge menn som støttet og opp-
muntret hverandre i sine quorumer. 
Han sa: “Lederskap er et uttrykk for 
disippelskap – det handler ganske 
enkelt om å hjelpe andre å komme 
til Kristus.” Velg noen du kan hjelpe 
å komme til Kristus denne uken.

For unge voksne
• Side 101: Vil du unngå at troen 

din visner hen? President Dieter F. 
Uchtdorf, annenrådgiver i Det første 
presidentskap, sa at lydighet er sva-
ret! “Lydighet er troens livsnerve,” sa 
han. “Det er ved lydighet at vi sam-
ler lys i vår sjel.” Tenk på en gang da 
du adlød Herrens ord selv om det 
var vanskelig. Hvordan styrket din 
lydighet din tro og hjalp deg å finne 
ut hva du er laget av?

• Side 23, 59 og 105: Søster Mary R. 
Durham, nylig avløst annenrådgiver 
i Primærs øverste presidentskap, 
omtalte Den hellige ånd som en 
“guddommelig kilde til styrke”. 
Les hennes tale og talene til eldste 
David A. Bednar og Robert D. Hales 

i De tolv apostlers quorum. Legg 
merke til Den hellige ånds mange 
oppgaver og hvordan han kan vel-
signe deg. Sett deg som mål å endre 
noe i livet ditt, slik at du kan bli mer 
verdig til Hans innflytelse.

• Side 26 og 124: Ta deg tid til å stille 
deg selv de spørsmålene eldste 
Donald L. Hallstrom i De syttis presi-
dentskap stilte: “Hva er vår umid-
delbare reaksjon når vanskelige ting 
skjer i livet? Er det forvirring eller tvil 
eller åndelig tilbaketrekning? Er det 
et slag mot vår tro? Klandrer vi Gud 
eller andre for våre omstendigheter? 
Eller er vår første reaksjon å huske… 
at vi er barn av en kjærlig Gud?” 
Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv 
apostlers quorum sa: “Den første 
og største sannhet i all evighet er at 
Gud elsker oss av hele sitt hjerte, og 
av all makt, sinn og styrke.” Hvordan 
kan du få hjelp til å utholde vanske-
lige ting ved å styrke ditt vitnesbyrd 
om Guds kjærlighet?

For voksne
• Side 86: President Thomas S. 

Monson sa at når vi overveier våre 
daglige avgjørelser, “hvis vi vel-
ger Kristus, vi vil ha gjort det rette 
valget.” Hvilke daglige religiøse 
vaner kan du utvikle eller styrke i 
ditt liv og i din familie, slik at Kristus 
vil fortsette å stå sentralt i deres 
avgjørelser?

• Side 81 og 93: President Henry B. 
Eyring, førsterådgiver i Det første 
presidentskap, og eldste D. Todd 
Christofferson i De tolv apostlers 
quorum oppfordret fedre til å gjøre 
nødvendige endringer for å kunne 
lede sin familie til det celestiale rike. 
Hva kan du som far, ifølge eldste 
Christofferson, gjøre for å bli bedre 
på å “vise hvordan troskap til Gud 
ser ut i hverdagen”?

• Side 77: Ved å utvikle nestekjær-
lighet kan til og med familier med 
store utfordringer lykkes, sa presi-
dent Dieter F. Uchtdorf, annenråd-
giver i Det første presidentskap. 
“Uansett hvilke problemer deres 
familie står overfor, og uansett hva 
dere må gjøre for å løse dem,” la 
han til, “er nestekjærlighet begynnel-
sen og slutten på løsningen.” Over-
vei som familie Skriftenes råd om å 
“be til Faderen… om å bli fylt med 
denne kjærlighet” (Moroni 7:48).

• Side 63: Eldste M. Russell Ballard 
i De tolv apostlers quorum sa at 
regelmessige familieråd “vil motvirke 
innflytelsen fra moderne tekno-
logi, som ofte distraherer oss fra å 
tilbringe kvalitetstid med hverandre, 
og dessuten har en tendens til å 
bringe ondskap rett inn i vårt hjem”. 
Vurder å innføre de fire typene  
familieråd som eldste Ballard sier 
“vil hjelpe oss å fungere bedre og  
bli lykkeligere i våre dyrebare  
relasjoner”. ◼
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Fortegnelse over historier

Følgende liste over utvalgte historier fra generalkonferansen kan brukes i personlig studium, på familiens hjemmeaften og i annen 
undervisning. Sidetallene viser til første side av talen.

Taler Historie

Neil L. Andersen (49) Barn og unge blir velsignet når voksne strekker seg ut til dem i kjærlighet, underviser dem i evangeliet og ønsker dem velkommen til kirken.

Mervyn B. Arnold (53) Mervyn B. Arnolds mor redder vår himmelske Faders bortkomne og skadede sauer. Eldste Alejandro Patanias bror som er fisker, dør til sjøs mens han 
venter på å bli reddet under en storm. En venn av Mervyn B. Arnold slutter seg til Kirken etter å ha vært innlemmet i fellesskapet i 25 år. En biskop bidrar til å 
redde 21 unge menn.

Linda K. Burton (13) Søstre i 1856 tar affære for å hjelpe hellige som satt fast ute på slettene. Et omsorgsfullt par hjelper en flyktningfamilie. I sin begravelse blir en tidligere 
president for Hjelpeforeningen i staven husket for sin tjeneste og kjærlighet.

D. Todd Christofferson (93) Unge D. Todd Christofferson ønsker å følge i sin ærlige fars fotspor. En far ber for sin sønn hver morgen på grunn av sin kjærlighet til ham.

Quentin L. Cook (97) Medlemmer av Thailand Bangkok misjon blir jublende glade når de finner ut at et tempel skal bygges i Thailand. En avdød datter blir beseglet til sin 
familie etter å ha vist seg for en generalautoritets hustru i templet. Til tross for politisk uro insisterer president Gordon B. Hinckley på en hjørnestensseremoni 
ved innvielsen av Suva Fiji tempel.

Kevin R. Duncan (33) En flis kommer ut av Kevin R. Duncans finger etter at han gjentatte ganger legger på salve og bandasjer.

Mary R. Durham (23) En far svømmer med datteren på ryggen over en innsjø, og unngår å bli trukket under vann ved å lirke av seg skoene.

Cheryl A. Esplin (6) En taler under en andakt underviser hvor viktig det er å fokusere på og hjelpe andre. Et barn lærer i Primær at Jesus elsker henne.

Henry B. Eyring (19) To medlemmer av Kirken frykter at deres prøvelser og vanskeligheter vil overvinne deres tro med mindre de kan gjenvinne sin kjærlighet til Frelseren og 
hans kirke.
(81) Henry B. Eyring føler smerte på grunn av en familie som ikke ble beseglet i templet. En enke som slutter seg til Kirken, ser frem til evig liv sammen med sin familie.

Gerrit W. Gong (108) En basketballtrener oppfordrer unge Gerrit W. Gong til å prøve å spille fotball. Før han drar til templet, vasker en mekaniker hendene ved å ta oppvasken.

Robert D. Hales (105) Robert D. Hales mottar tilskyndelser fra Den hellige ånd i sin tjeneste i Kirken og i sitt privatliv.

Donald L. Hallstrom (26) Den unge datteren til Donald L. Hallstrom skriver i en skoleoppgave at hun vil være sammen med vår himmelske Fader hvis hun dør. Kirkens medlemmer i 
Liberia siterer skriftsteder og synger “Så sikker en grunnvoll” med uvanlig overbevisning.

Paul V. Johnson (121) Den voksne datteren til Paul V. Johnson dør med håp om livet etter døden og oppstandelsen.

Patrick Kearon (111) Patrick Kearon blir ikke den samme etter å ha hørt historier om flyktninger og sett trofaste hjelpearbeidere ta seg av dem.

Neill F. Marriott (10) Neill F. Marriott får pleie av sin forlovedes stebestemor. Neill F. Marriott forsvarer morsrollen i samtale med en anonym innringer.

Jairo Mazzagardi (56) Som ny konvertitt til Kirken leter Jairo Mazzagardi etter og finner svar på sine spørsmål om gjenopprettelsen.

Thomas S. Monson (85) En verdig prestedømsbærer befaler et redningsskip å redde ham og hans mannskap fra redningsflåtene sine.

Russell M. Nelson (66) Russell M. Nelson besegler en familie i templet etter at familiens to avdøde døtre ber ham om det fra den andre siden av sløret, og deres far og bror blir 
tempelverdige.

Dallin H. Oaks (114) Joseph Smith møter motstand når han søker en forlegger til Mormons bok.

Bonnie L. Oscarson (87) Den hellige ånd bekrefter evangeliets sannhet for en mor hvis sønn er alvorlig syk.

Stephen W. Owen (70) Mens de bestiger et fjell på hesteryggen, vet Stephen W. Owen at det vil gå bra hvis han følger sin far. Stephen W. Owen blir glad for å kunne dele ut 
nadverden. En ung mann på New Zealand gir sin mor en prestedømsvelsignelse.

Ronald A. Rasband (46) Ronald A. Rasbands besøk til Pakistan er en “gyllen dag” for ham og de hellige der. Ronald A. Rasband deltar i en ansikt til ansikt- sending.

Dale G. Renlund (39) Når hun tar del i nadverden, går det opp for en søster i Syd- Afrika hvor personlig Frelserens offer er.

Kent F. Richards (118) Etter en tempelinnvielse blir Kent F. Richards og hans hustru døpt for sine forfedre. Kent F. Richards ser tre generasjoner av en familie bli døpt for sine forfedre.

Steven E. Snow (36) Steven E. Snow og hans families bønner bli mer ydmyke, dyptfølte og oppriktige mens hans sønn kommer seg etter en alvorlig hodeskade.

Gary E. Stevenson (29) Etter å ha mistet bilnøklene, ser Gary E. Stevenson likhetstrekk mellom nøklene som trengs for å starte en bil, og de prestedømsnøkler som trengs for å 
lede Kirken. Mens hennes barn blir døpt for en annen tempelbesøkendes forfedre, oppdager en mor at de også er hennes forfedre.

Dieter F. Uchtdorf (101) Dieter F. Uchtdorf føler Den hellige ånds innflytelse når han tenker på gjenoppbyggingen av Dresden i Tyskland etter andre verdenskrig.

W. Christopher Waddell (90) En gutt i Primær synes det er vanskelig å tenke på Jesus. En far og mor finner fred når de får vite at de er beseglet til sin avdøde nyfødte sønn.
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Som liten gutt reiste W. Mark Bassett hver sommer sammen 
med familien fra sitt hjem i Sacramento-området i California 

for å besøke sin mormor i Alabama. I løpet av deres reiser dit, 
pleide familien ofte å besøke Kirkens historiske steder.

Enten de besøkte de historiske stedene i Nauvoo, Illinois 
eller gikk gjennom Den hellige lund i Palmyra, New York, 
husker eldste Bassett de sterke følelsene han hadde – selv 
som ung gutt – mens han besøkte disse hellige stedene.

“Vi følte noe der,” sier han. “Det var slik mitt vitnesbyrd 
ble til, ved hjelp av små opplevelser.”

Vitnesbyrdet han fikk som ung mann, har vært en kilde 
til styrke for eldste Bassett gjennom hele livet.

Eldste Bassett ble født 14. august 1966, sønn av Edwina 
Acker og William Lynn Bassett, i Carmichael i California, og 
er det andre av fem barn. Tjeneste i Kirken og etterlevelse 
av evangeliet var viktige prioriteringer i familien hans.

Etter å ha virket i Guatemala Guatemala City misjon fra 
1985 til 1987, flyttet eldste Bassett til Provo i Utah for å studere 
ved Brigham Young University. Han ble viet til Angela Brasher 
i Salt Lake tempel 20. desember 1989. De har fem barn og to 
barnebarn.

I 1991 fullførte eldste Bassett sin utdannelse i regnskap 
ved BYU, og flyttet senere sammen med familien tilbake 
til Sacramento-området for å arbeide i bilauksjonsbransjen. 
Han arbeidet som kontrollør ved Brashers bilauksjoner i 
Sacramento og som økonomisjef og medeier i West Coast 
Auto Auctions, Inc., der han ledet bilauksjoner over hele det 
vestlige  USA.

Eldste Bassett har hatt mange stillinger i Kirken, blant annet 
som Unge menns president, biskop, høyrådsmedlem, stavspre-
sident, president for Arizona Mesa misjon fra 2007 til 2010, og 
områdesytti. ◼

Da Mark Bragg var 14 år gammel, presenterte venner 
fra baseballaget hans Kirken for hans familie. Mark ble 

døpt, og hans mor ble aktiv.
“Det forandret livet vårt,” sier eldste Bragg.
Mark Allyn Bragg ble født i Santa Monica, California 

16. april 1962, sønn av Donald E. og Diane Bragg.
Mens han studerte ved University of Utah, ble eldste Bragg 

kalt til Mexico Monterrey misjon, under ledelse av misjonspre-
sident Roy H. King og hans hustru Darlene O. King.

Da eldste Bragg fullførte sin misjonærtjeneste, begynte han 
å gå ut med misjonspresidentens yngste datter, Yvonne. De 
giftet seg i Los Angeles California tempel 17. mars 1984.

Etter at eldste Braggs far døde uventet, vendte ekteparet 
tilbake til California for å starte hans karriere i banknæringen 
(han avsluttet sin karriere som nestleder i Bank of America) og 
for å være i nærheten av eldste Braggs mor.

Det skulle gå syv år før det kom barn til familien Bragg. 
“Til tider følte vi oss malplassert, til og med i vår egen familie,” 
sier eldste Bragg.

Så – “på den beste dagen noensinne” – fødte søster Bragg 
det første av fire barn. “Jeg… tenkte at det ikke kunne finnes 
noen som var lykkeligere enn jeg var akkurat da,” sier eldste 
Bragg.

Livet har imidlertid ikke alltid vært lett for familien. Dagen 
etter at eldste Bragg ble oppholdt som biskop i menighe-
ten der han vokste opp, ble hans mor tragisk nok drept i en 
bilkapring. Begravelsen hennes var den første han presiderte 
over som biskop. “Hjelpeforeningen stilte opp for familien vår 
hver dag,” forteller han.

Disse lærdommene om kjærlighet, tjeneste og medfølelse 
skulle veilede eldste Bragg gjennom hans fremtidig tjeneste i 
Kirken – som stavspresident, områdesytti og tempelordinans-
arbeider. ◼

Eldste W. Mark Bassett
Generalautoritet-sytti

Eldste Mark A. Bragg
Generalautoritet-sytti

NYTT FRA KIRKEN
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Av sin mor, som sluttet seg til Kirken da hun var 16 år, 
fikk eldste Valeri Vladimir Cordón Orellana et fundament 

i evangeliet som hjalp ham mye da han flyttet 150 km fra 
hjembyen Zacapa i Guatemala for å gå på videregående skole 
i Guatemala City og studere informatikk.

“Det viktigste jeg lærte av mor, var å være svært ærbødig 
med hensyn til alle de hellige tingene i Kirken,” sier eldste 
Cordón, som er sønn av Ovidio og Ema Orellana Cordón.

Eldste Cordón ble født 19. februar 1969 i Guatemala City, 
og tilbrakte sin barndom i Zacapa. Hans far reiste til Chicago 
i Illinois for å arbeide. Mens han var der, ble han påvirket av 
medlemmer av Kirken og mottok evangeliets budskap fra 
misjonærene. Familien ble beseglet i Mesa Arizona tempel 
i 1972, da Valeri var tre år gammel.

Elder Cordón sier han ble glad i evangeliet da han ofte 
hørte moren synge Kirkens salmer og sanger som “Jeg er Guds 
kjære barn” og “Jeg håper på misjon jeg kalles”. Eldste Cordón 
virket i El Salvador misjon 1987 til 1989.

Han ble viet til Glenda Zelmira Zea Diaz i Guatemala City 
Guatemala tempel 25. mars 1995. Søster Cordón hadde tenkt å 
reise på misjon selv, men hennes planer forandret seg da hun 
møtte Valeri. Senere gjenkjente hun ham som den unge man-
nen som hadde vekket oppmerksomheten hennes da hun så 
et bilde av ham i et av Kirkens tidsskrifter mange år tidligere. 
De har tre døtre.

Eldste Cordón mottok en bachelorgrad fra Mariano Galvez 
University i Guatemala i 2010 og en mastergrad i bedriftsle-
delse fra MIT i 2012. Han arbeidet som leder for informasjons-
systemer i et legemiddelfirma, og siden 2012 i Pepsico Foods 
avdeling Mexico, Mellom-Amerika og Karibien.

Da han ble kalt, var eldste Cordón medlem av De syt-
tis fjerde quorum i området Mellom-Amerika. Han virket i 
presidentskapet for Costa Rica San José øst misjon fra 1998 
til 2000. ◼

Eldste Weatherford T. Clayton er svært takknemlig for mulig-
heten til å tjene. Herrens arbeid er en prioritet for ham. Han 

er glad i mennesker og har sterke bånd til sin familie.
“Med Jesu Kristi evangelium kan vi alle komme hjem igjen,” 

sier eldste Clayton. “Min familie har følt innflytelsen fra dem 
som har gått foran oss. De er like virkelige som dem som er 
tilstede.”

Eldste Clayton ble født i California 1. mars 1952, sønn av 
Whitney Clayton jr. og Elizabeth Touchstone Clayton, og fikk 
i sin ungdom et sterkt vitnesbyrd om hjemmeundervisning. På 
grunn av en hjemmelærers innsats, mottok han, i en alder av 
12 år, og hans familie hellige pakter i evangeliet og ble beseg-
let i Salt Lake tempel i 1964 av daværende eldste Harold B. Lee 
i De tolv apostlers quorum.

Når han tenker på hvordan Herren forberedte ham til å 
tjene, sier eldste Clayton at han ofte ble inspirert av andres 
eksempel: “Jeg så hvordan venner og familie viet sitt liv til 
Herren og fant glede i den tjeneste de utførte for Gud.”

Etter å ha virket i den fransk-kanadiske misjon, begynte han 
ved University of Utah, hvor han møtte Lisa Thomas. De giftet 
seg i Salt Lake tempel 16. mars 1976. De har fem barn.

Eldste Clayton studerte psykologi, og fullførte så medisin-
studiet ved University of Utah. Han arbeidet i en privat lege-
praksis som fødselslege og gynekolog fra 1985 til 2013, til han 
ble kalt som president for Canada Toronto misjon.

Han har virket som menighetens misjonsleder, lærer i evan-
geliets lære, Unge menns president, slektshistorisk konsulent, 
Søndagsskole-lærer for ungdom, biskop, høyrådsmedlem, 
rådgiver i et stavspresidentskap og stavspresident. ◼

Eldste Weatherford T. 
Clayton
Generalautoritet-sytti

Eldste Valeri V. Cordón
Generalautoritet-sytti
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En venn som også var ekteskapsarrangør, fikk Joaquin 
Esteban Costa inn på veien som førte til at han ble omvendt 

til Jesu Kristi evangelium, ble viet i templet og ble en leder 
i Kirken.

Joaquin Costa ble født 8. mars 1965, sønn av Eduardo 
J. Costa og Graciela M. Fassi. Som student i Buenos Aires 
i Argentina presenterte en venn, Alin Spannaus, som nå er 
områdesytti, ham for Renee Varela. Som siste-dagers-hellig 
i andre generasjon, nølte Renee med å si ja til et stevnemøte 
med 21-åringen, som ikke var medlem av Kirken. Etter tre 
stevnemøter fant hun ut at hun “likte ham for godt”, og følte at 
de ikke burde gå ut mer. På slutten av skoleåret dro han hjem 
til sitt fødested, Entre Rios i Argentina.

Renee tok imot et kall til å virke i Chile Osorno misjon. 
Etter at hun kom hjem, ordnet bror Spannaus det slik at hun 
og Joaquin deltok på samme fest, hvor Joaquin inviterte henne 
ut på et stevnemøte. “Jeg ba og bestemte meg for å gi ham en 
sjanse,” sier søster Costa.

Snart lærte Joaquin om Kirken. Mens han studerte med 
misjonærene, ba Renee ham om å be og lese Mormons bok 
fra perm til perm.

“Han ble ikke ferdig med boken før han fikk et sterkt 
vitnesbyrd,” sier søster Costa. “Han ble ikke døpt bare for å 
glede meg. Vi gikk på stevnemøter i et år til, og så giftet vi oss 
i Buenos Aires Argentina tempel i 1989.”

Eldste Costa mottok en bachelorgrad i økonomi fra Uni-
versitetet i Buenos Aires i 1987. Som ungt ektepar flyttet de til 
Provo, Utah, hvor han mottok en mastergrad i bedriftsledelse 
fra Brigham Young University i 1994. De og deres voksende 
familie, som omfatter fire barn, bodde i Chicago, Illinois, hvor 
han arbeidet for et multinasjonalt selskap for investering og 
finanstjenester. Bankkarrieren førte familien tilbake til Argen-
tina i noen år, og deretter til Tsjekkia og til sultandømmet 
Oman. De siste to årene har han og familien bodd i Lima i 
Peru, hvor han har arbeidet for et dansk verdipapirforetak 
med fokus på mikrofinans. ◼

Kort tid før han mottok sitt heltidsmisjonskall, lærte eldste 
Massimo De Feo viktige lærdommer om offer og kjærlighet 

av sin far, Vittorio De Feo.
Familien De Feo hadde smått med økonomiske ressurser, 

og hverken Vittorio eller hans hustru Velia var medlem av 
Kirken. Men den eldste i familien De Feo respekterte sønnens 
ønske om å dele evangeliet med andre.

“Far spurte meg: ‘Ønsker du virkelig å gjøre dette?’” forteller 
eldste De Feo. “Jeg svarte: ‘Ja, av hele mitt hjerte ønsker jeg å 
tjene Herren.’”

Vittorio lovet å gjøre alt han kunne for å hjelpe til med 
å dekke kostnadene for sønnens to år lange tjeneste i Italia 
Roma misjon.

“Jeg betraktet disse pengene som hellige – de var frukten 
av et stort offer fra en mann som ikke trodde på Kirken,” sier 
eldste De Feo. “Så jeg utførte min misjon av hele mitt hjerte og 
av all makt, sinn og styrke fordi jeg elsket Herren, og jeg elsket 
min far.”

Evangelieprinsipper som offer, hardt arbeid, familie og 
tjeneste har bidratt til å definere eldste De Feo.

Massimo De Feo ble født i Taranto i Italia 14. desember 
1960, og fikk høre om Kirken som 9-åring, da to misjonærer 
banket på døren deres. Massimo og hans eldre bror Alberto 
ble snart døpt.

De Feo-guttene nøt godt av kjærlighet og støtte fra tro-
faste ledere i grenen da de deltok i Primær og senere i GUF.  
Massimo knyttet også vennskap for livet med andre unge i  
grenen – blant annet konvertitten Loredana Galeandro, som 
han skulle gifte seg med etter sin misjon. De ble beseglet i 
Bern Sveits tempel 14. august 1984. Eldste og søster De Feo 
har tre barn.

Før han ble generalautoritet-sytti, bodde eldste De Feo i 
Roma og arbeidet i mer enn 30 år for Det amerikanske Uten-
riksdepartement. Han har vært grenspresident, distriktspresi-
dent, stavspresident og områdesytti. ◼

Eldste Massimo De Feo
Generalautoritet-sytti

Eldste Joaquin E. Costa
Generalautoritet-sytti
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Eldste K. Brett Nattress
Generalautoritet-sytti

Eldste Peter F. Meurs
Generalautoritet-sytti

Da han var ung, bodde Peter Meurs og familien hans ved 
siden av en nabo som drev et reparasjonsverksted for land-

bruksredskaper. Peter og hans beste venn tilbrakte mye tid på 
verkstedet, hvor de mekket på landbruksredskaper og bygget 
minimotorsykler og gokarter. Peter studerte senere maskintek-
nikk ved Monash University i Melbourne, Australia.

Som 18 år gammel student informerte han universitetet 
om at han trengte to års pause for å dra på misjon for Kirken. 
Han ble fortalt at han bare kunne utsette utdannelsen i ett 
år. Hvis han utsatte den lenger, ville han miste studieplassen. 
Han bestemte seg for å ikke reise.

Kort tid senere hørte han imidlertid president Spencer W. 
Kimball (1895-1985) erklære under generalkonferansen at 
enhver verdig ung mann burde reise på misjon (se “Planning 
for a Full and Abundant Life,” Ensign, mai 1974, 87).

“Det var som om han snakket rett til meg. Det gjennom-
boret meg,” sier eldste Meurs. Han bestemte seg for å reise 
likevel. En uke før han dro, fikk han brev fra universitetet 
med tillatelse til å utsette utdannelsen i to år.

Peter kom tilbake til skolen etter sin misjon, men hans 
misjonærtjeneste, sier han, var “den beste utdannelsen jeg har 
hatt”. Evangeliet lærte ham at “det viktigste prinsippet i leder-
skap er å hjelpe folk å ha fremgang”. 

Etter å ha fullført sin bachelorgrad i maskinteknikk, arbeidet 
eldste Meurs som prosjektingeniør for Esso Australia, og var en 
av grunnleggerne av WorleyParsons Limited. Han kommer fra 
stillingen som utviklingsleder for Fortescue Metals Group.

Etter sin misjon ble han viet i Hamilton New Zealand tem-
pel 2. januar 1979, med en kvinne han kaller sin beste venn, 
Maxine Evelyn Thatcher. De har fire barn og ni barnebarn.

Eldste Meurs – født i Warrnambool i Victoria i Australia 21. 
desember 1956, sønn av Frederik og Lois Jones Meurs – har 
virket i mange kall, blant annet som eldstenes quorums-
president, menighetens organist, Unge menns president i 
menigheten og staven, leder for informasjon og samfunnskon-
takt, grens- og distriktspresident, biskop, stavspresident og 
områdesytti. ◼

Eldste K. Brett Nattress og hans hustru Shauna Lee Adamson 
Nattress beskriver seg selv som “ufullkomne mennesker 

som leter etter fullkomne øyeblikk”.
De har funnet mange slike øyeblikk i løpet av sitt liv – alle 

på et eller annet vis knyttet til Frelseren og forsoningen, sier 
eldste Nattress.

Eldste Nattress sier at han ble født av gode foreldre, David 
og Judy Sorensen Nattress, og husker at moren leste Mormons 
bok for familien hver dag.

En gang var han hjemme i en ferie fra universitetet. Han 
konsentrerte seg om eksamenen som nærmet seg, og følte 
seg ikke helt bra, selv om han ikke var fysisk syk.

“Hvis du føler deg frisk, men føler at noe ikke stemmer,” 
sa moren, “må du utføre tjeneste for noen.”

Brett la en snøskuffe bak i familiens pickup og kjørte rundt 
og måket innkjørslene til enkene i menigheten. Han følte seg 
mye bedre.

“Jeg var så fokusert på meg selv og eksamenen at jeg 
hadde glemt at den egentlige hensikten med livet er å stå 
til tjeneste for andre,” sier han.

Eldste Nattress ble født i Pocatello, Idaho 4. mars 1965. 
Familien flyttet til Lehi i Utah, hvor han og hans fem søsken 
opplevde livet på en liten familiegård.

Han møtte sin fremtidige brud mens de begge gikk siste 
året på tilgrensende videregående skoler. Etter at han kom 
hjem fra sin misjon i California Sacramento misjon fra 1984 
til 1986, ble de viet i Salt Lake tempel 24. april 1987. De har 
syv barn.

Han studerte på Brigham Young University i Provo, Utah, 
og ble uteksaminert fra University of Utah i 1990 med en grad 
i fysioterapi. Sammen med broren David, grunnla han Advan-
ced Health Care Corp. i 2000.

Eldste Nattress har hatt mange kall i Kirken, blant annet 
Unge menns president, biskop, stavens Unge menns president, 
stavspresident og områdesytti. Da han ble kalt, presiderte han 
over den nyopprettede Arizona Gilbert misjon. ◼
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Eldste Gary B. Sabin
Generalautoritet-sytti

Eldste S. Mark Palmer
Generalautoritet-sytti

Tre juletrær skiller seg ut i eldste Gary B. Sabins 
hukommelse.
Det første var et vakkert juletre i hans ungdom. Da Gary 

klatret opp i treet for å nå en sukkerstang, veltet hele treet.
Det andre var en eviggrønn gren han fant som misjonær 

i Belgia og Nederland fra 1973 til 1975. Eldste Sabin og hans 
ledsager tok grenen med hjem til leiligheten sin, og støttet 
den opp sammen med julekortene de hadde fått hjemmefra.

Det tredje var et juletre laget av julelys tredd på IV-stati-
vet ved siden av datterens sykeseng. Et av tre barn i familien 
Sabin lider av cystisk fibrose, og datteren hadde fått en dobbel 
lungetransplantasjon ett år etter at broren døde av samme 
sykdom.

“Vi har lært mye mer av våre barn enn de har lært av oss,” 
sier eldste Sabin.

Som generalautoritet vil han huske juletrærne og det han 
lærte av dem. Hvert tre belyser deler av hans reise – fra en 
ung gutt som ønsket en sukkerstang, til en misjonær som 
underviste om frelsesplanen, til en far som stolte på planen og 
Frelserens kjærlighet for å hjelpe familien gjennom jordelivets 
prøvelser.

Gary Byron Sabin ble født i Provo, Utah, 7. april 1954, 
sønn av Marvin E. og Sylvia W. Sabin. Han giftet seg med 
Valerie Purdy i august 1976. De har fem barn. Et sjette barn 
var dødfødt.

Etter eksamen fra Brigham Young University i Provo, mot-
tok eldste Sabin en mastergrad i ledelse fra Stanford University.

Eldste Sabin har virket i mange kall i Kirken, blant annet 
som biskop, stavspresident og områdesytti. Han har vært 
grunnlegger, styreformann og administrerende direktør for 
flere selskaper, blant andre Excel Realty Trust, Price Legacy, 
Excel Realty Holdings og Excel Trust.

I 1993 dannet eldste og søster Sabin det som ble Sabin Chil-
dren’s Foundation, en organisasjon som er opptatt av å dekke 
barns medisinske behov. ◼

I 1992 var tid en verdifull og begrenset ressurs for eldste 
S. Mark Palmer og hans hustru Jacqueline.

Eldste Palmer var medlem av stavens høyråd den gangen. 
Han arbeidet også hardt for å bygge opp sin yrkeskarriere. 
Søster Palmers tid var strukket like tynt. Eldste og søster 
Palmer oppdro seks barn i sitt hjem i Austin, Texas – blant 
dem en seks måneder gammel gutt.

Da stavspresidenten ba dem virke som tempelarbeidere 
i Dallas Texas tempel, visste de ikke hvordan de kunne takle 
enda en oppgave. Men de tok imot kallet – og ba deretter 
ydmykt om Herrens hjelp.

Å foreta en månedlig busstur for å virke i templet hele 
dagen, krevde offer og nøye planlegging. “Men det velsignet 
oss enormt,” sier eldste Palmer.

Tjeneste i templet, legger han til, forberedte ham åndelig til 
fremtidige prestedømskall. Det gjorde ham også til en bedre 
ektemann og far – og han fant balanse i sitt travle liv.

“Å dra ofte til templet hjelper deg å tilbakestille dine priori-
teringer og å bli minnet på paktene du har inngått,” sier han.

Stanley Mark Palmer ble født i Te Puke, New Zealand 11. 
februar 1956, sønn av Kenneth og Jill Palmer. Familien sluttet 
seg til Kirken da han var en ung gutt. Han utførte en heltidsmi-
sjon i New Zealand Wellington misjon.

Etter å ha tatt grunnutdannelse ved Universitetet i Auckland 
begynte han på masterprogrammet i bedriftsledelse ved 
Brigham Young University. Mens han bodde i Provo, Utah, 
møtte han en hjemvendt misjonær som het Jacqueline Wood 
på en såkalt “blind date”. De giftet seg i Salt Lake tempel 
18. desember 1981. Eldste og søster Palmer har seks barn 
og ni barnebarn.

Eldste Palmer er grunnlegger av og leder for SMP Ventures, 
et eiendomsutviklingsselskap. Han har vært biskop, stavspre-
sident, president for Washington Spokane misjon (2009-12), 
midlertidig president for Australia Sydney syd misjon (2014) 
og områdesytti. ◼
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Søster Joy D. Jones
Primærs øverste president

Eldste Evan A. Schmutz
Generalautoritet-sytti

Eldste Evan Antone Schmutz er takknemlig for de erfarin-
ger med åpenbaring som Herren har betrodd ham. Hans 

omvendelse til evangeliet har blitt styrket ved regelmessig 
skriftstudium, tjeneste i riket og lydighet mot sine forpliktelser 
overfor Gud.

Eldste Schmutz ble født i St. George i Utah 6. juni 1954, 
sønn av Richard og Miriam Schmutz, og han lærte tidlig om 
bønnens kraft. Som Ulvunge-speider solgte han billetter for 
17 dollar til et speiderstevne, men kunne ikke finne pengene 
da han skulle levere dem inn. Moren oppfordret ham til å be, 
og Herren åpenbarte for ham nøyaktig hvor pengene var. Det 
var en sterk bekreftelse på at Gud var glad i ham og oppmerk-
som på ham.

Som 18-åring mistet eldste Schmutz sin eldre søster i en 
bilulykke. Det gjorde et enormt inntrykk på ham, og førte til 
viktige åndelige opplevelser.

Kort tid etter ble han kalt på misjon, og meldte seg til 
opplæring. Han ba om et personlig vitnesbyrd om evangeliet. 
Mens han iakttok noen lærere som underviste om det første 
syn, sier han: “Jeg fikk et vitnesbyrd så sterkt at jeg knapt 
kunne være i rommet.”

Etter å ha virket i North Carolina Greensboro misjon, 
ble det viktig for eldste Schmutz å fortsette å studere Skrif-
tene hver dag resten av livet. “Jeg har i lang tid funnet stor 
glede, personlig lærdom og forståelse ved å studere tidlig 
om morgenen.”

Eldste Schmutz ble viet til Cindy Lee Sims i Provo Utah tem-
pel 3. februar 1978. Eldste Schmutz studerte engelsk og jus ved 
Brigham Young University. Han arbeidet i en rekke advokatfir-
maer fra 1984 til 2016.

Samtidig som han tok vare på fem barn, virket eldste 
Schmutz som høyrådsmedlem, biskop, medlem av et stavspre-
sidentskap, president for Filippinene Cebu misjon (2011-14), 
grenspresident ved opplæringssenter for misjonærer, og med-
lem av De syttis femte quorum. ◼

For Joy D. Jones var hennes kjærlige foreldre hennes helter.
“Jeg trodde pappa kunne klare hva som helst,” sier 

søster Jones om sin far, som var elektriker. Om moren sier 
hun: “Mamma var en fantastisk kvinne” som laget alt fra maten 
familien spiste, til klærne de hadde på seg – fra bunnen av. 
“For meg var hun en helgen, og jeg ønsket å bli som henne.”

I tillegg til minnene om sine foreldre, Aldo Harmon og Ele-
anor Ellsworth Harmon, verdsetter søster Jones barndomsmin-
net av å lytte til eldste Robert L. Backman da han talte på en 
distriktskonferanse i Oregon. Eldste Backman, som nå er eme-
ritus generalautoritet-sytti, var misjonspresident den gangen.

“Jeg følte noe veldig sterkt da han talte,” sier søster Jones. 
“Jeg følte noe helt annet enn jeg hadde følt før… Jeg er så 
takknemlig for det, fordi jeg fikk et vitnesbyrd fra Ånden 
om at det han sa, var sant.”

Joy Diane Harmon ble født i The Dalles, Oregon 20. juli 
1954. Både hun og hennes fremtidige ektemann, Robert Bruce 
Jones, vokste opp i Oregon, men de møttes ved Brigham 
Young University i Provo. De ble viet i Manti Utah tempel 
14. august 1974. De har fem barn og 17 barnebarn.

Kort tid etter at hun fullførte studiene innen familieliv flyttet 
de til Portland, Oregon og senere til Santa Rosa, California, der 
bror Jones praktiserte som kiropraktiker. Bror og søster Jones 
følte seg tilskyndet til å flytte til Draper, Utah for 22 år siden. 
Søster Jones har gledet seg over velsignelsen ved å bo nær et 
tempel siden den gang.

“Jordan River Utah tempel ble min helligdom,”, sier hun. 
“Jeg har et vitnesbyrd om templets kraft og den fred og veiled-
ning det har gitt meg.”

Søster Jones har vært Hjelpeforeningens president og Pri-
mærs president i menigheten og rådgiver i Hjelpeforeningens, 
Unge kvinners og Primærs presidentskap i staven. Hun virket 
nylig i Primærs generalutvalg. ◼
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Søster Bonnie H. Cordon
Annenrådgiver i Primærs øverste presidentskap

Søster Jean B. Bingham
Førsterådgiver i Primærs øverste presidentskap

I nesten seks år har søster Jean Barrus Bingham elsket å utføre 
tjeneste i sitt kall som medlem av Primærs generalutvalg. Hun 

har besøkt medlemmers hjem og deltatt i Primær på forskjel-
lige steder, hvor hun har vært vitne til de siste-dagers-helliges 
sterke tro over hele verden – og spesielt Primær-barnas tro.

Søster Bingham, som nylig ble oppholdt som førsterådgiver 
i Primærs øverste presidentskap, har tilbragt mye av sitt liv 
med å undervise, hjelpe og vise kjærlighet til barn. Enten det 
har angått hennes yngre søsken i oppveksten, hennes egne 
to døtre, hennes fosterdøtre, barnebarn, gjester hjemme hos 
henne eller dem hun har møtt som medlem av Primærs gene-
ralutvalg, har hun vært en forkjemper for og en kilde til styrke 
for mange.

“Alle barn har fantastiske muligheter, og hvis vi ser dem 
med vår himmelske Faders øyne, kan vi hjelpe dem å bli alt 
som han har planlagt at de skal bli,” sier hun.

Søster Bingham ble født i Provo, Utah 10. juni 1952, datter 
av Edith Joy Clark og Robert Rowland Barrus, som det tredje 
av ni barn. Da hun var tre måneder gammel, flyttet familien til 
Indiana slik at hennes far kunne fortsette sin utdannelse. I de 
første seks årene av sitt liv bodde søster Bingham og hennes 
familie i fire forskjellige delstater.

Etter å ha fullført videregående skole i New Jersey, flyttet 
søster Bingham til Provo, Utah for å studere ved Brigham 
Young University. I sitt andre år der møtte hun sin fremtidige 
ektemann, Bruce Bryan Bingham, en bondegutt fra Illinois 
som ble døpt som tenåring sammen med sine foreldre. De 
ble viet i Provo Utah tempel den 22. desember 1972.

I Kirken har hun blant annet vært Primærs president, Unge 
kvinners president og rådgiver i Hjelpeforeningens president-
skap i menigheten, Unge kvinners president i staven, tempel-
arbeider og lærer i Morgenseminar.

“Mønsteret jeg har sett i hennes liv gjennom våre 43 år med 
ekteskap, er at hun konsekvent følger tilskyndelser,” sier bror 
Bingham om sin hustru. “Hun har gang etter gang gjort det 
Herren ville at hun skulle gjøre.” ◼

Gjennom hele barndommen i Sydøst-Idaho lærte Bonnie 
Hillam Cordon mye viktig livsvisdom. Å arbeide, leke og 

bo på en gård lærte henne selvtillit, hardt arbeid og å “ikke 
være redd for å prøve ting”, sier den nye annenrådgiveren 
i Primærs øverste presidentskap.

Den viktigste lærdommen fikk hun imidlertid av sine for-
eldre, Harold og Carol Rasmussen Hillam, som lærte henne at 
med Herrens hjelp kunne hun klare hva som helst. “Det finnes 
ingen grenser,” pleide faren hennes å si.

Søster Cordon satte sin lit til denne kunnskapen som 
nylig kalt misjonær i Lisboa i Portugal, hvor hun strevde 
med å lære portugisisk. “Jeg knelte ofte og ba om et mirakel. 
Men på grunn av min far, hadde jeg lært at jeg kunne gjøre 
vanskelige ting.”

Etter mye bønn, arbeid og tålmodighet, lærte hun etter 
hvert å snakke portugisisk flytende, noe som velsignet henne 
mange år senere da hun og ektemannen ble kalt til å virke i 
Curitiba, Brasil.

“Det er interessant å se hvordan Herren forbereder oss 
og utvikler oss litt om gangen,” sier hun. “Det gir alltid mer 
mening når vi ser i bakspeilet. Vi må bare ha tro.”

Bonnie Hillam ble født i Idaho Falls i Idaho 11. mars 1964. 
Etter sin misjon studerte hun pedagogikk ved Brigham Young 
University i Provo, Utah. Der ble hun gode venn med Derek 
Lane Cordon. Deres vennskap blomstret til romantikk, og de 
to ble viet i Salt Lake tempel 25. april 1986. De har fire barn – 
tre gutter og en jente – og tre barnebarn.

I årenes løp har de hatt mange kall i Kirken. Hun virket 
sammen med sin mann da han presiderte over Brasil Curi-
tiba misjon fra 2010 til 2013, og hun har vært Unge kvinners 
president i staven, barnestueleder og Seminar-lærer. Hun har 
også hatt kall i Unge kvinner, Hjelpeforeningen og Primær på 
menighetsplan.

I sin nye oppgave sier søster Cordon at hun håper å kunne 
undervise Kirkens Primær-barn én viktig sannhet: “Vår him-
melske Fader elsker dem.” ◼
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Elleve nye generalautoritet-syt-
tier, 62 områdesyttier og et nytt 
Primærs øverste presidentskap ble 

oppholdt under møtet lørdag ettermid-
dag under generalkonferansen i april 
2016.

De nye generalautoritet-syttiene er 
W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weat-
herford T. Clayton, Valeri V. Cordón, 
Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, 
Peter F. Meurs, K. Brett Nattress, S. 

Mark Palmer, Gary B. Sabin og Evan A. 
Schmutz.

Joy D. Jones ble oppholdt som 
Primærs øverste president, med Jean B. 
Bingham som førsterådgiver og Bonnie 
H. Cordon som annenrådgiver.

Biografier om disse lederne finnes 
på side 131 og utover. ◼

Nye syttier og Primærs  
presidentskap oppholdt

Det vil nå bli enklere enn 
noensinne å finne og studere 

generalkonferansetaler på nettet, 
takket være nydesignede sider for 
generalkonferansen på LDS.org. 
Nye funksjoner:

•  Rask identifisering av ønskede 
taler, med fotografier av hver 
taler ved siden av talens tittel.

•  En enkel navigasjonslinje øverst 
på alle sidene, som gir (1) tilgang 
til alle generalkonferanser fra 
1971 til i dag, (2) mulighet til 
å søke etter talerens navn og 
(3) mulighet til å søke etter taler 
ut fra emner i evangeliet.

•  Forenklet presentasjon av hver 
enkelt tale, med ikoner øverst på 
siden for dem som ønsker å lytte, 
laste ned, skrive ut eller dele.
Den nye designen fungerer godt 

for stasjonære og bærbare data-
maskiner, samt for mobile enheter. 
Endringene er allerede innlemmet på 
engelsk, spansk og portugisisk, og vil 
bli gjort tilgjengelig på mer enn 80 
språk i månedene som kommer. ◼

Ta en titt på endringene på 
conference. lds. org.

Konferansesidene 
på LDS.org har 
fått nytt design.
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Å lære, etterleve og undervise i 
evangeliet er avgjørende for vår 
personlige vekst, og utgjør en 

vesentlig del av vår religionsutøvelse på 
sabbaten. Som en del av den kontinuer-
lige innsats for å hjelpe medlemmene å 
vokse etter hvert som de utvikler tro på 
vår himmelske Fader og Jesus Kristus, 
og å forbedre religionsutøvelsen på 
søndagene, fremla Det første presi-
dentskap og De tolv apostlers quorum 
under generalkonferansens lederskaps-
møter et nytt forsøk på å forbedre 
læring og undervisning i evangeliet. 
Medlemmene oppfordres til å:

1. Anvende prinsippene i Undervis-
ning på Frelserens måte. Denne nye 
håndboken fokuserer på de enkle, men 
effektive prinsippene som Mesterlæ-
reren brukte. Målet for alle lærere er, 
som nevnt i håndboken, “å undervise 
i evangeliets rene lære ved Ånden, for 
å hjelpe Guds barn å styrke sin tro på 
Frelseren og bli mer lik ham.”

Selv om håndboken er beregnet 
på dem som er kalt til å undervise, vil 
hvem som helst finne den nyttig for å 
lære å undervise slik Frelseren undervi-
ste. Foreldre kan ha nytte av å anvende 
prinsippene i heftet når de underviser 
hjemme.

2. Delta i lærerrådsmøter. Lærerråds-
møter er ikke det samme som tidligere 
kurs i lærerutvikling. Som råd vil disse 
møtene gi lærerne muligheter til å 
samtale om og lære av hverandre prin-
sippene i Undervisning på Frelserens 
måte. Disse møtene, som skal holdes 
en gang i måneden i løpet av sønda-
gens møteplan, vil bli innført over hele 
verden i løpet av 2016.

3. Vær flittige elever i evangeliet. 
Både medlemmer og lærere oppfordres 
til å være flittige med hensyn til å lære 
evangeliet hjemme. Å lære og etterleve 
evangeliet i løpet av uken forbereder 
medlemmene til å delta i søndagens 
leksjoner, noe som kan gi mer menings-
fylte læringsopplevelser for alle.

Som vår himmelske Faders barn har 
vi alle mulighet til å bli som ham. Alle 
som er villige til å lære og etterleve 
evangeliet, kan bli mer lik våre himmel-
ske foreldre og vende tilbake for å bo 
sammen med dem. Religionsutøvelse i 
kirken og i hjemmet hjelper oss å bygge 
den slags tro på vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus. ◼

Finn den nye håndboken, og lær mer på 
teaching. lds. org.

Endringer i læring og undervisning 
i evangeliet

Fire nye temaer er lagt til i hjelpe-
ressursene på LDS.org (minis-

tering. lds. org) for å støtte stavs- og 
menighetsledere når de betjener 
følgende grupper: Omsorgsperso-
ner, misjonærer som kommer hjem 
før tiden, par som har det vanskelig 
i ekteskapet, og personer som sliter 
med psykiske lidelser.

Medlemmer av menighetsrådet 
har tilgang til disse ressursene for å 
hjelpe dem å bli bedre i stand til å 
hjelpe medlemmene. Ressursene er 
tilgjengelig på engelsk, og vil snart 
bli oversatt til ytterligere ni språk. ◼

Tre nye misjoner er opprettet, 
to i Afrika og en i Asia. Dette er 

Kongo Mbuji-Mayi misjon, Nigeria 
Owerri misjon og Vietnam Hanoi 
misjon. Hver av disse nye misjo-
nene vil bli opprettet ved å justere 
grensene for eksisterende misjo-
ner, og vil være operative senest 
1. juli 2016. ◼

Nye misjoner 
bekjentgjort

Nye 
hjelperessurser
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Fra mai 2016 til og med oktober 2016 utarbeides leksjonene i Det mel-
kisedekske prestedømme og Hjelpeforeningen den fjerde søndagen i 

måneden fra en eller flere taler som ble holdt på generalkonferansen i april 
2016. I oktober 2016 kan det velges taler fra enten konferansen i april 2016 
eller konferansen i oktober 2016. Stavs- og distriktspresidenter velger ut de 
taler som skal brukes i deres område, eller de kan overlate dette ansvaret til 
biskopene og grenspresidentene. ◼

Talene er også tilgjengelige på mange språk på conference. lds. org.

Nye elektroniske verktøy vil gi 
medlemmene lettere tilgang 

til patriarkalske velsignelser. Med-
lemmer kan be om en kopi av sin 
patriarkalske velsignelse i digital 
form, og be om en kopi av avdøde 
forfedres velsignelser (mottas via 
post eller e-post). Prestedømsle-
dere kan sende inn anbefalinger 
for velsignelser på Internett, og 
patriarker kan se anbefalinger for 
velsignelser og sende digital tekst 
av velsignelser etter at velsignel-
sene er gitt.

Disse verktøyene er nå tilgjen-
gelig for mer enn 50 prosent av 
Kirkens staver på engelsk, spansk 
og portugisisk. Innen neste år skal 
de være tilgjengelig på 14 språk 
og for alle staver. ◼

Glem ikke gjestfrihet! For ved den har 
noen hatt engler til gjester uten å vite 
det apps. lds. org/ pbrequest.

Skriftene har nylig blitt gjort tilgjen-
gelig på flere språk.

På portugisisk er en trykt utgave 
av Bibelen og en oppdatert utgave av 
trippelkombinasjonen nå tilgjengelig. En 
digital utgave har vært tilgjengelig siden 
september 2015 på asescrituras. lds. org 
og på mobil-appen Gospel Library. 
Ytterligere informasjon er tilgjengelig 
på portugisisk på bibliasagrada. lds. org. 

På spansk er oppdaterte utgaver av 
standardverkene tilgjengelig elektronisk 
på escrituras. lds. org og i mobil-appen 
Gospel Library. Trykte eksemplarer vil 
begynne å bli tilgjengelig innen utgan-
gen av juni 2016.

Den nye trippelkombinasjonen på 
marshallesisk, xhosa og zulu og Mor-
mons bok på chuukesisk er nå trykt og 
tilgjengelig via distribusjonssentre og 
på store. lds. org. De er også tilgjengelig 
på Internett og i mobil-appen Gospel 
Library.

Oversettelser av Skriftene på ytter-
ligere 16 språk, som tidligere bare var 
tilgjengelig på trykk, er utgitt på LDS.
org og i Gospel Library-appen – trippel-
kombinasjonen på afrikaans, armensk, 
bulgarsk, kambodsjansk, fante, igbo, 
latvisk, litauisk, shona og swahili; og 
Mormons bok på hindi, hmong, serbisk, 
tok pisin, twi og yapesisk. ◼

Skriftene tilgjengelig på flere språk
Patriarkalske 
velsignelser 
på Internett

Undervisning for vår tid
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Med godkjennelse fra Det før-
ste presidentskap, oppfordrer 

de øverste presidentskapene for 
Hjelpeforeningen, Unge kvinner 
og Primær kvinner i alle aldre til 
å hjelpe flyktninger i sine nabolag 
og lokalsamfunn som ledd i en 
hjelpeinnsats som kalles “Jeg var 
fremmed” (se 3 Mosebok 19:34; 
Matteus 25:35).

“Det finnes mange blant oss 
som kan bli velsignet med venn-
skap, veiledning og annen Kristus-
lignende kjærlighet og tjeneste,” sa 
søster Linda K. Burton, Hjelpefore-
ningens øverste president. “Det er 
et grunnprinsipp i evangeliet å yte 
den slags tjeneste.

“Jeg blir påminnet om skrift-
stedet som lyder: ‘Glem ikke 
gjestfrihet! For ved den har noen 

hatt engler til gjester uten å vite 
det’ [Hebreerne 13:2],” sa søster 
Burton. “Vi oppfordrer søstre 
til ydmykt å søke anledninger til 
å tjene og overveie hvordan de 
kan støtte betrodde lokale og 
offentlige hjelpeorganisasjoner. 
Du finner noen nyttige forslag på 
IWasAStranger. lds. org, og du kan 
dele erfaringer med andre ved å 
sende e-post til IWasAStranger@ 
ldschurch. org.”

Et brev fra Det første presi-
dentskap om “Jeg var fremmed” 
ble sendt til stavs-, menighets og 
grensråd i slutten av mars. Ret-
ningslinjer for ledere var vedlagt 
brevet. “Søstre kan delta i dette 
arbeidet når tid og omstendighe-
ter tillater det, i forvissning om at 
det ikke kreves at noen skal ‘løpe 

fortere enn [hun] har styrke til’ 
og at ‘alle ting gjøres i visdom og 
orden’ (Mosiah 4:27).” Et brev fra 
Det første presidentskap datert 
27. oktober 2015, oppfordret 
også alle medlemmer til å yte 
Kristus-lignende tjeneste for de 
trengende.

Et brev fra de øverste presi-
dentene for Hjelpeforeningen, 
Unge kvinner og Primær med mer 
informasjon om “Jeg var fremmed”, 
ble også nylig delt ut på møter i 
disse organisasjonene. ◼

Flyktning-hjelp: “Jeg var fremmed”
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Under konferansens møte søndag 
formiddag bekjentgjorde presi-
dent Thomas S. Monson planer 

om å bygge fire nye templer – i Belem, 
Brasil; Quito, Ecuador; Lima, Peru og 
Harare, Zimbabwe.

Siden forrige generalkonferanse har 
følgende utvikling som er knyttet til 
templer funnet sted:

Innvielser og gjeninnvielser
Etter innvielsen av Provo sentrum 

tempel i Provo, Utah, har Kirken nå 
150 templer i drift over hele verden. 
Templet ble innviet 20. mars 2016, 
bare noen dager før 180-årsjubileet for 
innvielsen av Kirtland tempel 27. mars 
1836, gjenopprettelsens første tempel.

Tre andre templer ble innviet eller 
gjeninnviet – Montreal Quebec tempel i 
november 2015, Tijuana Mexico tempel 

i desember 2015 og Suva Fiji tempel i 
februar 2016.

Innvielser er også planlagt for 
Sapporo Japan tempel 21. august 2016, 
Philadelphia Pennsylvania tempel 18. 
september 2016, Fort Collins Colorado 
tempel 16. oktober 2016, Star Valley 
Wyoming tempel 30. oktober 2016 og 
Hartford Connecticut tempel 20. novem-
ber 2016.

Det renoverte Freiberg Tyskland 
tempel vil bli gjeninnviet 4. september 
2016.

Bygg og renoveringer
Byggingen fortsetter på Concepción 

Chile tempel, Paris Frankrike tempel, 
Roma Italia tempel og følgende templer 
i USA: Cedar City, Utah, Meridian, Idaho 
og Tucson, Arizona. De vil bli ferdigstilt 
i tiden fra nå og frem til og med 2018. 

150 templer i drift

Byggearbeidene på Fortaleza Brasil 
tempel er ennå ikke satt i full drift. 
Templene i Frankfurt Tyskland, Jordan 
River Utah og Idaho Falls Idaho er 
under renovering.

Spadestikkseremonier
Spadestikkseremonier ble gjen-

nomført for Lisboa Portugal tempel i 
desember 2015 og Barranquilla Colom-
bia tempel og Kinshasa Kongo tempel 
i februar 2016. Spadestikkseremonien 
for Durban Syd-Afrika tempel fant sted 
9. april 2016.

Planlegging og forberedelse
Disse templene er bekjentgjort, men 

er fortsatt i planleggings- og forbere-
delsesstadiet: Abidjan Elfenbenskysten, 
Arequipa Peru, Bangkok Thailand, 
Port-au-Prince Haiti, Rio de Janeiro 
Brasil, Urdaneta Filippinene og Winni-
peg Manitoba. ◼

Du finner mer informasjon om templer på 
temples. lds. org.
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Som “spesielle vitner om Kristi 
navn i hele verden” (L&p 107:23), 

viderefører profeter og apostler en 
verdensomspennende tjenestegjer-
ning. Siden forrige generalkonfe-
ranse har medlemmer av Det første 
presidentskap og De tolv apostlers 
quorum, i tillegg til andre oppgaver:

•  Brukt sosiale medier og “Ansikt 
til ansikt”-arrangementer for 
å strekke seg ut til ungdom og 
unge voksne (se lds. org/ youth/ 
activities).

•  Talt på anti-pornografi- og 
slektshistoriekonferanser.

•  Talt på universiteter om å bli 
“sanne tusenårsungdommer” 
og forsvart tro og moralnormer.

•  Møtt Kirkens medlemmer og 
ledere, politiske og religiøse 
ledere i Argentina, Botswana, 
Chile, Kongo, Ecuador, Mosam-
bik, Peru, Filippinene, Uruguay, 
Zambia og Zimbabwe. ◼

Hvis du vil vite mer om profetenes og apost-
lenes tjenestegjerning, kan du gå inn på 
prophets. lds. org.

Profeter og 
apostler Kirkens vekst i Afrika har fortsatt 

i høyt tempo de siste 30 årene. 
I begynnelsen av 2016 hadde 

Kirken 1600 forsamlinger i Afrika, med 
mer enn en halv million medlemmer. 
Det er 11 ganger flere menigheter og 
grener og 20 ganger flere medlemmer 
enn det var der i 1985.

I 2015 opprettet Kirken 17 nye staver 
over hele Afrika.

Ledere tilskriver veksten, i hvert fall 
delvis, evangeliets fokus på familien. 

João Castenheira, en stavspresident i 
Maputo i Mosambik, sier: “Medlem-
mene ser etter en kirke som gjør dem 
lykkelige, og Jesu Kristi gjengitte evan-
gelium gjør familier lykkelige.”

“Jeg føler virkelig at dette er Afrikas 
tid,” sier eldste Edward Dube i De sytti, 
opprinnelig fra Zimbabwe. “Herrens 
hånd er over kontinentet.” ◼

Kirken vokser i Afrika
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Siste-dagers-hellige fortsetter å 
følge Frelserens eksempel ved å 

gå omkring og gjøre vel (se Apostlenes 
gjerninger 10:38). Her er noen ferske 
eksempler.

I Abu Dhabi i De forente arabiske 
emirater deltok Kirkens medlemmer 
og venner fra ni land i Midtøsten – 
hjemmehørende på seks kontinenter 
– på en konferanse og i et interreligiøst 
humanitært prosjekt. De satte sammen 
og delte ut 8500 hygienepakker og 
matpakker.

I Uganda brukte to tannleger og 
tre tannpleiere, som alle er siste-
dagers-hellige, en uke på å fylle hull, 
trekke og rense tenner, undervise om 
god munnhygiene og lære opp lokale 

tannleger og tannlegestudenter i de 
beste fremgangsmåtene.

I Malaysia fokuserte Kirkens med-
lemmer på familien under feiringen 
av kinesisk nyttår, en begivenhet som 
tradisjonelt omfatter besøk til graver 
for å minnes og hedre forfedre.

I Thailand møttes medlemmer  
i alderen 18 til 35 i Bangkok til en  
kokkekonkurranse og et tjeneste-
prosjekt.

På Fiji utførte medlemmer og 
misjonærer hjelpearbeid for ofrene 
for syklonen Winston. Kirkens ledere 
samarbeidet med statlige og frivillige 
organisasjoner om å sørge for mat, 
vann, telt, hygienepakker og andre 
nødforsyninger. ◼

Velgjerninger over hele verden

Nye verktøy og fremgangsmåter 
vil hjelpe enkeltpersoner og 

familier å utføre slektshistorie og 
tempelarbeid:

•  Medlemmer kan nå skrive ut 
tempelordinanskort hjemme på 
hvitt papir og ta dem med til 
templet.

•  Templer har egne tider som er 
satt av til familier, slik at familier 
kan planlegge å utføre ordinan-
ser sammen uten lang ventetid.

•  Nye konvertitter som utfører 
stedfortredende dåp for første 
gang, kan gjøre en avtale slik at 
templet kan være forberedt på å 
motta og ønske dem velkommen.

•  En ny anbefaling for begrenset 
bruk kan opprettes på Internett 
og skrives ut av prestedømsle-
dere. Anbefalingen aktiveres når 
den skrives ut, og er gyldig når 
den er undertegnet av medlem-
met og biskopen. ◼

Endringer i 
slektshistorie og 
tempelarbeid
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“Måtte vi ha mot til å utfordre det som er 
populært. Måtte vi alltid velge det vanskeligere 
rette istedenfor det lettere gale,” sa president 
Thomas S. Monson under Kirkens 186. årlige 

generalkonferanse. “Når vi tenker på de valgene  
vi gjør hver dag – om vi skal foreta det ene eller 

det andre valget – hvis vi velger Kristus,  
vil vi ha gjort det rette valget.”

http://lds.org

