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valg har du tatt?
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For noen år siden satt jeg i rommet i Salt Lake tempel 
der Det første presidentskap og De tolv apostler 
møtes en gang i uken. Jeg så opp på veggen som 

vender mot Det første presidentskap, og betraktet portret-
tene av hver av Kirkens presidenter.

Mens jeg betraktet dem, mine forgjengere – fra profeten 
Joseph Smith (1805-1844) til president Gordon B. Hinckley 
(1910-2008) – tenkte jeg: “Jeg er så takknemlig for den 
veiledning hver av dem har gitt.”

Dette er fantastiske menn som aldri vaklet, aldri 
sviktet og aldri mislyktes. Dette er Guds menn. Når 
jeg tenker på profeter i vår tid som jeg har kjent og 
elsket, husker jeg deres liv, deres egenskaper og deres 
inspirerte læresetninger.

President Heber J. Grant (1856-1945) var Kirkens presi-
dent da jeg ble født. Når jeg tenker på hans liv og lære, tror 
jeg en egenskap president Grant alltid var et forbilde på, 
var standhaftighet – standhaftighet med hensyn til det som 
er godt og edelt.

President George Albert Smith (1870-1951) var Kirkens  
president mens jeg virket som biskop i min menighet i 
Salt Lake City. Han sa at det foregår en stor dragkamp 
mellom Herren og djevelen. “Hvis du vil holde deg på 
Herrens side av linjen”, sa han, “vil du være under hans 
innflytelse og ikke ha noe ønske om å gjøre noe galt.” 1

Jeg ble kalt som medlem av De tolvs quorum av 

president David O. McKay (1873-1970) i 1963. Han under-
viste om omtanke for andre ved måten han levde sitt liv. 
“Sann kristendom”, sa han, “er kjærlighet i handling.” 2

President Joseph Fielding Smith (1876-1972), en av 
Kirkens mest produktive forfattere, hadde kunnskap om 
evangeliet som retningsgivende prinsipp i livet. Han leste 
Skriftene ustanselig, og var like godt kjent med læreset-
ningene i dem som noen jeg noensinne har kjent.

President Harold B. Lee (1899-1973) var min stavspre-
sident da jeg var gutt. Et av hans favorittsitater var “Stå på 
hellige steder og vær urokkelige.” 3 Han oppfordret de hel-
lige til å være i harmoni med og lydhør overfor Den hellige 
ånds hvisken.

Jeg tror en rettesnor i president Spencer W. Kimballs liv 
(1895-1985) må være hengivenhet. Han var helt og holdent 
hengiven mot Herren. Han var også hengiven i sin etterle-
velse av evangeliet.

Da president Ezra Taft Benson (1899-1994) ble Kirkens 
president, kalte han meg som sin annenrådgiver i Det 
første presidentskap. Kjærlighet var hans retningsgivende 
prinsipp, noe som er nedfelt i hans favorittsitat uttalt av 
Frelseren: “Hva slags menn burde dere være? Sannelig 
sier jeg dere, likesom jeg er.” 4

President Howard W. Hunter (1907-95) var en som alltid 
så etter det beste i andre. Han var alltid høflig. Han var alltid 
ydmyk. Jeg hadde privilegiet å virke som hans annenrådgiver.

Av president 
Thomas S. 
Monson

PROFETER TIL Å VEILEDE OSS

B U D S K A P  F R A  D E T  F Ø R S T E  P R E S I D E N T S K A P
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President Gordon B. Hinckley lærte 
oss å gjøre vårt beste. Han bar et kraft-
fullt vitnesbyrd om Frelseren og hans 
misjon. Han underviste oss med kjær-
lighet. Å tjene som hans førsterådgiver 
var en ære og en velsignelse for meg.

Frelseren sender profeter fordi han 
elsker oss. Under generalkonferansen 

i oktober vil Kirkens generalautoriteter 
igjen ha det privilegium det er å dele 
Hans ord. Vi ivaretar dette ansvaret 
med stor andektighet og ydmykhet.

Hvor velsignet vi er fordi Jesu 
Kristi gjenopprettede kirke finnes på 
jorden, og fordi Kirken er grunnlagt 
på åpenbaringens klippe. Fortsatt 

åpenbaring er selve livsnerven i Jesu 
Kristi evangelium.

Måtte vi forberede oss til å motta 
den personlige åpenbaring som 
kommer i rikt monn under general-
konferansen. Måtte vårt hjerte være 
fylt med dyp besluttsomhet når vi 
rekker opp hånden for å oppholde 
levende profeter og apostler. Måtte 
vi bli opplyst, oppbygget, trøstet og 
styrket når vi lytter til deres budskap. 
Og måtte vi være rede til å forplikte 
oss på nytt til Herren Jesus Kristus – 
hans evangelium og hans verk – og 
til å leve med en fornyet beslutning 
om å holde hans bud og utføre 
hans vilje. ◼

NOTER
 1. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

George Albert Smith (2011), 181.
 2. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

David O. McKay (2003), 183.
 3. Lære og pakter 87:8.
 4. 3 Nephi 27:27.
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UNDERVIS FRA DETTE BUDSKAPET

President Monson formidler innflytelsesrike lærdommer 
han har lært av profeter før ham. Han minner oss også 

om at “Frelseren sender profeter fordi han elsker oss.” For 
å hjelpe dem du underviser, kan dere snakke om hvordan 
profeter og apostler er tegn på Guds kjærlighet til oss. 

Vurder å dele råd fra en av president Monsons tidligere 
generalkonferansetaler. Oppfordre dem du underviser til 
å forberede seg til generalkonferansen ved igjen å lese 
taler som har inspirert dem spesielt og hjulpet dem å 
føle Frelserens kjærlighet.
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UNGDOM

Ha takk for profeten du sendte

Hvordan har vår profet, president 
Thomas S. Monson, påvirket deg? 

Hva vil du huske mest ved ham? Vur-
der å skrive i dagboken din om pre-
sident Monson og hans liv – omtrent 
slik han beskriver i dette budskapet at 

han har blitt påvirket av hver profet 
han minnes.

Du kan også gjerne velge et favoritt-
sitat av ham, og skrive det der du vil se 
det ofte, som på en skoleringperm eller 
en lapp på rommet ditt. Du kan også 

lage et bildesitat av det og ha det som 
bakgrunn på telefonen din! Hver gang 
du ser sitatet, kan du reflektere over 
hvor viktig det er å ha en levende pro-
fet, og huske at han er her for å elske 
og veilede oss i dag.

Du kan laste ned musikken 
til “Ha takk for profeten du 
sendte” på lds .org/ go/ 9176.
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Profeter leder 
oss til Kristus

Frelseren gir oss 
profeter fordi han 

elsker oss. Å følge 
profetene hjelper 
oss å velge det rette. 
Hvilken vei skal barna 
ta for å følge 
profeten?
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B E S Ø K E N D E  L Æ R E R I N N E R S 
B U D S K A P

Tro  
Familie  
Hjelp

Av ett hjerte

“Og Herren kalte sitt folk Sion, 
for de var av ett hjerte og ett 
sinn og levde i rettferdighet, og 
det var ingen fattige blant dem” 
(Moses 7:18). Hvordan kan vi 
bli ett?

Eldste M. Russell Ballard i 
De tolv apostlers quorum har 
sagt: “Midt i det engelske ordet 
atone ment finner vi ordet one 
(en). Hvis alle mennesker forsto 
dette, ville det aldri være noen 
vi ikke ville ha omtanke for, 
uansett alder, rase, kjønn, reli-
gion eller sosial eller økonomisk 
situasjon. Vi ville strebe etter å 
etterligne Frelseren og ville aldri 
være uvennlige, likegyldige, 
respektløse eller ufølsomme 
overfor andre.” 1

President Henry B. Eyring, 
førsterådgiver i Det første pre-
sidentskap, har sagt: “Der hvor 
menneskene har denne Ånd 
med seg, kan [de] vente å finne 
harmoni… Guds ånd skaper 
aldri splid (se 3 Nephi 11:29)…
Den fører til personlig fred og 
samhørighet med andre.” 2

Carole M. Stephens, som var 
førsterådgiver i Hjelpeforenin-
gens generalpresidentskap, sa 
følgende om utfordringer i fami-
lien: “Jeg har aldri måttet leve 
gjennom skilsmisse, den smerte 
og usikkerhet som kommer av å 
bli forlatt, eller ansvaret forbun-
det med å være alenemor. Jeg 
har ikke opplevd å miste et barn, 
ufruktbarhet eller tiltrekning 
til samme kjønn. Jeg har ikke 
måttet tåle overgrep, kronisk 
sykdom eller avhengighet. Dette 
har ikke vært mine anledninger 
til å strekke meg…

Men gjennom mine person-
lige prøvelser og vanskelighe-
ter … har jeg blitt godt kjent 
med den Ene som forstår … I 
tillegg har jeg opplevd alle de 
jordiske prøvelsene jeg nettopp 

Studér ydmykt dette stoffet, og søk 
inspirasjon for å få vite hva du 
skal dele med andre. Hvordan vil 
det å forstå formålet med Hjelpe
foreningen forberede Guds døtre 
til det evige livs velsignelser?

Overvei dette

Hvordan  
hjelper 

samhold oss 
å bli ett med 

Gud?

NOTER
 1. M. Russell Ballard, “Forsoningen og 

en sjels verdi”, Liahona, mai 2004, 86.
 2. Henry B. Eyring, “Så vi kan bli ett”, 

Lys over Norge, juli 1998, 68.
 3. Carole M. Stephens, “Familien er fra 

Gud”, Liahona, mai 2015, 11-12.

nevnte, gjennom en datter, en 
mor, en bestemor, en søster, en 
tante og en venn.

Vår mulighet som paktslojale 
Guds døtre, er ikke bare å lære 
av våre egne utfordringer. Det 
er å stå sammen i empati og 
medfølelse og støtte andre med-
lemmer av Guds familie i deres 
vanskeligheter.” 3

Ytterligere skriftsteder og 
informasjon
Johannes 17:20-23; Efeserne 4:15; 
Mosiah 18:21-22; 4 Nephi 1:15  
reliefsociety .lds .org

SÅ
 V

I K
AN

 V
Æ

RE
 E

TT
, A

V 
J. 

KI
RK

 R
IC

HA
RD

S



8 L i a h o n a

NOTATER FRA KONFERANSEN, APRIL 2017
“Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt … enten ved min egen røst eller ved mine 
tjeneres røst, det være det samme” (L&p 1:38).

P R O F E T I S K  L Ø F T ENår du gjennomgår generalkonferansen fra april 2017, kan du bruke disse sidene som 
hjelpemiddel til å studere og anvende de nyeste læresetninger fra de levende profeter 
og apostler samt andre ledere i Kirken.

Elder Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, “Guddommen og frelsesplanen”, Liahona,  
mai 2017, 102-103.

President Thomas S. Monson, “Vennlighet, 
nestekjærlighet og kjærlighet”, Liahona, 
mai 2017, 66, 67.

NEDKALLE HIMMELENS 
KREFTER
“Skriftene lærer oss at rettferdig 
utøvelse av prestedømmet er 
betinget av at vi etterlever venn-
lighetens, nestekjærlighetens og 
kjærlighetens prinsipper.

La oss ransake vårt liv og 
beslutte å følge Frelserens eksem-
pel ved å være vennlig, kjærlig og 
medfølende. Når vi gjør det, vil vi 
være i bedre stand til å nedkalle 
himmelens krefter for oss selv, for 
vår familie og for våre medreisende 
på denne av og til vanskelige veien 
tilbake til vårt himmelske hjem.”

D O K T R I N Æ R T  H Ø Y D E P U N K T

Guddommen
“Fordi vi har sannheten om Guddommen og vårt forhold til dem, hensikten 

med livet og hva vår evige fremtid består i, har vi det ypperste veikart og 
den beste forsikring for vår reise gjennom jordelivet. Vi vet hvem vi tilber og 
hvorfor vi tilber. Vi vet hvem vi er og hva vi kan bli (se L&p 93:19). Vi vet hvem 
som gjør det hele mulig, og vi vet hva vi må gjøre for å motta de største velsig-
nelsene som kommer gjennom Guds frelsesplan. Hvordan vet vi alt dette? Vi vet 
det på grunn av Guds åpenbaringer til sine profeter og til hver enkelt av oss.”

For å lese, se, eller lytte til talene fra  
generalkonferansen kan du gå inn på  
conference .lds .org.
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MED KRISTUS 
SOM MIDTPUNKT
“‘Sett din lit til Herren 
av hele ditt hjerte, og 

stol ikke på din forstand’ ([“… lean 
not unto thine own understanding”, 
engelsk tilføyet] Salomos ordspråk 
3:5)…

… På engelsk betyr ordet lean, at 
noe fysisk krenger eller beveger seg til 
en side. Når vi fysisk lener oss til den 
ene eller andre siden, beveger vi oss 

bort fra midtpunktet, kommer ut av 
balanse og går overende. Når vi åndelig 
støtter oss på vår egen forstand, lener 
vi oss bort fra vår Frelser.

… Hver enkelt av oss kan sette vår lit 
til Herren og ikke stole på vår forstand. 
Vi kan sentrere vårt liv rundt Frelseren 
ved å bli kjent med ham, og han vil 
gjøre våre stier rette.”

Bonnie H. Cordon, første rådgiver i Primærs  
generalpresidentskap. “Sett din lit til Herren og 
stol ikke på din forstand”, Liahona, mai 2017, 6, 9.

T R E K K  P A R A L L E L L E R

Sant disippelskap
F lere talere tar noen ganger opp det samme emnet i evangeliet. Her er det tre 

talere sa om å være en sann Kristi disippel. Bruk mai-nummeret 2017 eller gå 
inn på conference .lds .org for å lese hva de sa.

•  “Jesu Kristi sanne disipler er villige til å skille seg ut, si ifra og være annerle-
des enn verdens innbyggere. De er uforferdede, trofaste og modige.”  
—Russell M. Nelson, “Vi kan bringe Jesu Kristi kraft inn i vårt liv”, 39.

•  “Men ekte disippelskap er en tilstand… Disipler lever slik at Kristi egen-
skaper veves inn i deres innerste vesen, som i en åndelig billedvev.” 
—Robert D. Hales, “Bli en disippel av vår Herre Jesus Kristus”, 46.

•  “Vår kjærlighet til sabbatsdagen slutter ikke når kirkesalens dører 
lukkes bak oss, men åpner i stedet døren til en vakker dag med 
hvile fra rutineoppgaver, og med studium, bønn og kontakt med 
familie og andre som trenger vår oppmerksomhet.” —Neil L.  
Andersen, “Overcoming the World”, 59.

HVEM SA DETTE?
1.  “En angrende synder 

kommer nærmere Gud enn 
den selvrettferdige som for-
dømmer denne synderen.” 
___________________

2.  “Motivasjonen til å heve 
advarselsrøsten er kjær-
lighet – kjærlighet til 
Gud og kjærlighet til 
medmennesker. Å advare 
er å bry seg om noen.” 
___________________

3.  “Hvis kjærligheten til Gud 
er melodien i vår felles 
sang, må ganske sikkert vårt 
felles ønske om å adlyde 
ham være den uunnvær-
lige harmonien i den.” 
___________________

4.  “Det pleide å være et 
sjeldent men hyggelig 
unntak hvis ungdommer 
hadde med navn på sine 
egne forfedre til temp-
let. Nå er dette normen.” 
___________________

Svar: (1) Dale G. Renlund, 
(2) D. Todd Christofferson,  
(3) Jeffrey R. Holland, 
(4) Henry B. Eyring
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Søster Babata Sonnenberg var ned-
trykt. Som ung mor til fem jenter 

under åtte år, ble hun overrasket over 
å bli kalt til å undervise søndagsskole-
klassen for 16-17-åringer i menigheten. 
Noen måneder etter at hun ble kalt, var 
klassefremmøtet sporadisk og vanligvis 
glissent. Én søndag kom det en eneste 
gutt til leksjonen. Istedenfor å under-
vise bare én elev, slo hun klassen 
sammen med en annen. Hun var klar 
til å gi opp. Men da hun grunnet og ba 
angående sine mørke omstendigheter, 
fikk hun inspirasjon, og hun opplevde 
en forandring i hjertet.

Laginnsats
Hennes mann, Ken, var menighe-

tens misjonsleder. Sammen følte de 
seg tilskyndet til å samarbeide om 
å nå ut til ungdommene i menighe-
ten. Hun skulle lage sjokoladekake, 
og han skulle invitere de unge i 

menigheten hjem til dem hver søndag 
kveld for å spise kake og snakke om 
misjonsforberedelse. Mens tenårin-
gene spiste kaken hennes, inviterte 
søster Sonnenberg dem til søndags-
skoleklassen sin.

Som følge av denne “søte” invita-
sjonen, steg fremmøtet i søndagssko-
leklassen. Men én ung mann, Nate, 
lot seg ikke påvirke av stadige invita-
sjoner. Søster Sonnenberg følte at hun 
mistet et av sine får. Hennes reaksjon 
på denne følelsen var å “gå av sted 
og lete etter den som [var] kommet 
bort, til [hun fant] den” (Lukas 15:4). 
Så istedenfor å gi opp Nate, la søster 
Sonnenberg en plan.

Hjemmebesøk
En søndag kveld dro hun hjem til 

Nate. Hun fant ham hjemme sammen 
med et annet medlem av klassen 
hennes, som heller ikke hadde deltatt 

KJÆRLIGHET OG SJOKOLADEKAKE: 
HVA GIR DU FOR Å LEDE DEM 
TILBAKE?

U N D E R V I S N I N G  P Å  F R E L S E R E N S  M Å T E

Av Devin G. Durrant
Førsterådgiver i Søndagsskolens generalpresidentskap

den dagen. Hun fortalte dem begge at 
hun hadde savnet dem i klassen, og 
holdt så leksjonen for dem der og da. 
Nates far, som nylig hadde blitt avløst 
som biskop i menigheten, ble rørt av 
denne lærerens standhaftighet. Han 
sendte en tekstmelding til mannen 
hennes hvor det sto: “Ken, kan du 
være så snill å takke din hustru for 
meg? Å komme hit og undervise Nate 
og McKay var inspirert.”

Søndagen etter valgte likevel Nate 
igjen å ikke delta i Søndagsskolen. 
Dermed dro søster Sonnenberg igjen 
hjem til ham for å ha en samtale med 
ham om evangeliet. Nate skjønte at det 
kunne skje, så han hadde dratt hjem 
til en venn for å gjemme seg. Søster 
Sonnenberg fant ham noen hus lenger 
nede i gaten, og holdt leksjonen der.

Til slutt bestemte Nate seg for å 
komme tilbake til søndagsskoleklas-
sen sin. BA
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Hva var det som hjalp?
Hvorfor kom Nate tilbake?
Var det sjokoladekaken søster  

Sonnenberg serverte hjemme hos seg?
Var det det at hun dro hjem til Nate 

(og til naboen) for å finne ham?
Var det oppmuntring fra venner og 

familie til å gå i kirken?
Eller var det kjærligheten han følte 

fra søster Sonnenberg, sin lærer i 
Søndagsskolen?

Svaret er sannsynligvis alle de oven-
nevnte. Av alle disse grunnene og flere 
begynte Nate å delta regelmessig i Søn-
dagsskolen, sammen med sine venner.

Resten av historien
La meg tilføye resten av historien. 

På grunn av Nates følelser for sin 
lærer i Søndagsskolen, benyttet han 
anledningen til å kjøpe henne sjoko-
lade da så henne på kjøpesenteret 
senere. Søster Sonnenberg, som hadde 
vist ham så mye kjærlighet, mottok nå 
hans kjærlighet.

Kort tid senere, i september 2015, 
fylte Nate ut misjonærsøknaden sin, og 
virker nå i Mississippi Jackson misjon.

Andre klassemedlemmer som 
også strevde med å delta i Søndags-
skolen, bestemte seg også for å reise 
på misjon. Fem unge menn og tre 
unge kvinner som deltok i søster 
Sonnenbergs søndagsskoleklasse for 
16- og 17-åringer i løpet av hennes 
tid som lærer, har utført eller utfø-
rer misjon, og flere andre vil fortsatt 
kunne gjøre det. KO

RT
 O

G
 F

O
TO

RA
M

M
E 

FR
A 

G
ET

TY
 IM

AG
ES



 S e p t e m b e r  2 0 1 7  13

Ta kontakt med dem som 
ikke deltar

“Vis kjærlighet til dem du under-
viser”, del 1 av Undervisning på 
Frelserens måte, inneholder et dis-
kusjonsemne med tittelen “Ta kon-
takt med dem som ikke deltar”. Der 
står det: “Å ta kontakt med mindre 
aktive medlemmer er ikke en plikt 
bare for en hjemmelærer, besøkende 
lærerinne eller en leder i preste-
dømmet eller en hjelpeorganisasjon 
– lærere kan også hjelpe med dette 
arbeidet. Undervisning er mye mer 
enn å fremlegge en leksjon på søn-
dag. Det innebærer å utføre tjeneste 
med kjærlighet og hjelpe andre å 
motta evangeliets velsignelser, og 
dette er ofte akkurat det et mindre 
aktivt klassemedlem trenger. Vi må 
alle samarbeide om å strekke oss ut 
til dem som har det vanskelig, og som 
lærer kan du være i en unik posisjon 
til å hjelpe.” 1

Søster Sonnenberg forsto hvilken 
unik mulighet hun hadde til å hjelpe 
sine klassemedlemmer. Hun var vel-
signet med en ukentlig anledning til 
å gjøre inntrykk på dem, og hun var 
fast bestemt på å gjøre det – enten 
det var i klasserommet eller hjemme 
hos dem. Alle lærere vil naturligvis 
ikke være i stand til å dra hjem til 
dem som ikke deltar i klassen hver 
uke, og det er heller ikke alltid mulig, 
men vi kan gjøre noe, uansett hvor 
lite det er, for å vise kjærlighet til 
dem vi har ansvar for. Husk profeten 

Almas ord: “Ved små og enkle ting vil 
store ting skje” (Alma 37:6).

Inviter med kjærlighet
Avsnittet “Inviter med kjærlighet” 

i samme diskusjonsemne inneholder 
dette perspektivet: “Oppriktige uttrykk 
for Kristus-lignende kjærlighet har stor 
kraft til å bløtgjøre hjertet til klasse-
medlemmer som strever med evan-
geliet. Disse personene trenger ofte 
ganske enkelt å vite at vi trenger dem 
og er glad i dem.” 2

Som følge av søster Sonnenbergs 
innsats for å nå ut til Nate, følte han 
seg viktig og elsket. Som heltidsmisjo-
nærer har Nate og hans klassekame-
rater nå muligheten til å hjelpe andre 
å føle den samme Kristus-lignende 
kjærligheten. For en velsignelse at de 
kan huske og følge sin søndagsskole-
lærers eksempel.

Til du finner det som er 
kommet bort

Som Søndagsskolens general-
presidentskap er vi takknemlige for 
søndagsskolelærere over hele verden 
som, på en rekke måter, inviterer 
sine klassemedlemmer til å komme 
til Kristus. Vi ber om at Herren må 
velsigne deg i din innsats for å elske 
dem du underviser, og på grunn av 
denne kjærligheten, å “gå avsted og 
lete etter den som er kommet bort, 
til [du] finner den” – slik Han gjorde 
under sitt jordiske virke. ◼
NOTER
 1. Undervisning på Frelserens måte (2016), 8, 

teaching .lds .org.
 2. Undervisning på Frelserens måte, 9.
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Hvis du vil vite mer om å undervise slik  
Frelseren underviste, kan du se videoen “Ha 
kjærlighet til dem du underviser”, som finnes 
på teaching .lds .org, så vel som de andre  
videoene til Undervisning på Frelserens måte.
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I en setning jeg er sikker på at dere har hørt mange 
ganger, sa profeten Joseph Smith (1805-1844) en 
gang: “Lykke er hensikten og formålet med vår eksi-

stens; og lykkelige vil vi også til slutt bli hvis vi følger 
den vei som fører til lykke”.1

Det er denne verdige søken etter lykke jeg ønsker å 
tale om. Legg merke til at jeg sa “søken etter lykke”, ikke 
lykke i seg selv. Husk profeten Josephs uttrykksmåte: 
Han snakket om veien som fører til lykke som nøkkelen 
til å nå dette målet.

Dette er ingen ny søken. Det har vært en av menne-
skehetens grunnleggende beskjeftigelser gjennom alle 
tidsaldre. Et av de største intellektuelle sinn den vest-
lige verden noen gang har sett, sa en gang at lykke er 
meningen og hensikten med livet, og menneskets være 
eller ikke være. 2

Av eldste  
Jeffrey R. Holland
i De tolv apostlers 
quorum

EVANGELIETS VEI TIL 

Jesus Kristus er “veien, sannheten 
og livet”. Ingen oppnår sann lykke 

uten gjennom ham.

lykke
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Det var Aristoteles, men legg merke til 
hvor godt uttalelsen hans samsvarer med 
profeten Josephs – nesten akkurat samme 
formulering. I de første linjene av den ame-
rikanske uavhengighetserklæringen udøde-
liggjorde Thomas Jefferson våre personlige 
og politiske ønsker ved for alltid å forbinde 
(i hvert fall i USA) de tre store uavhende-
lige rettighetene “Liv, frihet og streben etter 
lykke”. Men legg merke til i denne storartede 
troikaen at det ikke er lykke som er en ret-
tighet (slik liv og frihet er det) men snarere 
streben etter lykke.

Hvordan “streber” vi så etter lykke, særlig 
når vi er unge og uerfarne og kanskje litt 
engstelige, og livet ligger foran oss som et 
ubestigelig fjell? Vi vet i hvert fall én ting sik-
kert: Lykke er ikke lett å finne ved å løpe rett 
mot den. Den er som regel for unnvikende, 

for forbigående og for ubestemmelig. Hvis 
dere ikke har lært det allerede, vil dere i 
årene fremover lære at lykken som oftest 
kommer til oss når vi minst venter det, når 
vi er opptatt med å gjøre noe annet. Lykken 
er nesten alltid et biprodukt av en annen 
bestrebelse.

Henry David Thoreau, en av mine favoritt-
forfattere fra min tid på universitetet, sa: 
“Lykke er som en sommerfugl. Jo mer du jager 
den, desto mer vil den unnvike deg, men hvis 
du fokuserer på andre ting, vil den komme 
og sette seg mykt på skulderen din.” 3 Dette 
er noe av det virkelig ironiske i evangeliet, 
som ofte ikke synes innlysende, i likhet med 
“de siste [skal bli] de første” (Matteus 19:30; 
L&p 29:30) og å “miste sitt liv for å finne det” 
(se Matteus 16:25). Evangeliet er fylt med den 
slags ironi og rariteter, og jeg tror søken etter 

Henry David Thoreau sa: 
“Lykke er som en som-
merfugl. Jo mer du jager 
den, desto mer vil den 
unnvike deg, men hvis 
du fokuserer på andre 
ting, vil den komme og 
sette seg mykt på skulde-
ren din.”
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lykke er en av dem. Hvordan optimaliserer vi så vår mulig-
het til lykke uten å jage den så direkte at vi bommer på den? 
La meg se etter svar i en ytterst bemerkelsesverdig bok.

Hvordan leve “på en måte som [bringer] lykke”
De første 30 årene av historien i Mormons bok er ingen 

trivelig historie. Fiendtligheten i familien til Lehi og Sariah 
ble så intens at de to halvdelene av familien skilte lag, med 
én gruppe som flyktet enda lenger inn i ødemarken i frykt 
for sitt liv og for å unngå å bli offer for de andres blodtør-
stige motiver. Mens den første gruppen beveget seg inn i 
ukjent terreng for å finne trygghet og skape et liv for seg 
selv som best de kunne, sier profeten og lederen for denne 
nephittiske halvdelen av familien at de “levde på en måte 
som bragte lykke” (2 Nephi 5:27).

I lys av det de nettopp hadde vært igjennom i 30 år, og 
med det vi vet fortsatt ventet dem av fremtidige prøvel-
ser, virker en slik kommentar nesten smertefull. Hvordan 
kunne noe av dette beskrives som noe i nærheten av 
“lykke”? Men Nephi sier ikke at de var lykkelige, selv om 
det er tydelig at de var det. Han sier at de “levde på en 
måte som bragte lykke ”. Jeg ønsker at du skal forstå at det 
finnes en fantastisk nøkkel i dette uttrykket som kan åpne 
for dyrebare velsignelser i resten av ditt liv.

Jeg tror ikke Gud i sin herlighet eller himmelens engler 
eller profetene på jorden har til hensikt å gjøre oss lykkelige 
hele tiden, hver dag og på alle måter, gitt de vanskeligheter 
og prøvelser dette jordelivet skulle inneholde. Som presi-
dent James E. Faust (1920-2007), annenrådgiver i Det første 
presidentskap, en gang uttrykte det: “Lykken blir ikke gitt 
oss i en pakke som vi bare kan åpne og forbruke. Ingen er 
noensinne lykkelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken.” 4

Men min oppmuntring til dere er at i Guds plan kan 
vi gjøre mye for å finne den lykken vi ønsker oss. Vi kan 
ta visse forholdsregler, vi kan utvikle visse vaner, vi kan 
gjøre visse ting som Gud og historien forteller oss vil føre 
til lykke, med tillit til at hvis vi lever på en slik måte, er det 
mye mer sannsynlig at denne sommerfuglen vil lande på 
skulderen vår.

Kort sagt: deres beste sjanse for å være lykkelig, er å gjøre 
de tingene som lykkelige mennesker gjør, leve slik lykkelige 
mennesker lever, og så gå den veien som lykkelige menne-
sker går. Hvis dere gjør det, forbedres sjansene for å finne 
glede i uventede øyeblikk, for å finne fred på uventede 
steder, og for å få hjelp av engler når dere ikke engang visste 
at de visste at dere fantes, vokse eksponensielt. Her er fem 
måter vi kan leve “på en måte som [bringer] lykke”.

Etterlev evangeliet
Fremfor alt annet er den største lykke, sann fred og 

noe i nærheten av den glede som Skriftene beskriver, først 
og fremst og for alltid å finne ved å etterleve Jesu Kristi 
evangelium. Mange andre filosofier og trosretninger har 
blitt prøvd. Faktisk tror jeg trygt jeg kan si at så godt som 
enhver annen filosofi og trosretning har blitt prøvd gjen-
nom århundrene. Men da apostelen Tomas stilte Herren det 
spørsmålet unge mennesker ofte stiller i dag: “Hvordan kan 
vi da vite veien?”– som for mange betyr: “Hvordan kan vi 
vite hvordan vi kan bli lykkelige?” – ga Jesus svaret som gir 
gjenlyd fra evighet til all evighet:

“Jeg er veien og sannheten og livet…
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Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal 
jeg gjøre…

Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg 
gjøre det” ( Johannes 14:5–6, 13–14).

Hvilket løfte! Lev på min måte, etterlev min sannhet, 
lev mitt liv – lev på denne måten som jeg viser dere og 
underviser dere – og hva som helst dere ber om, vil bli 
gitt dere, og det dere søker, skal dere finne, herunder 
lykke. Noe av velsignelsen kan komme snart, noe kan 
komme senere, og noe vil kanskje ikke komme før i 
himmelen, men det vil komme – alt sammen. Hvilken 
oppmuntring dette er etter en sørgmodig mandag eller en 
tårevåt tirsdag eller en tung og slitsom onsdag! Og det er 
et løfte som ikke kan oppfylles på noen annen måte enn 
ved hengivenhet til evig sannhet!

Som den nyordinerte eldste David O. McKay (1873-
1970) sa for nesten et helt århundre siden, at i motsetning 
til tilfredsstillelse, nytelse eller en eller annen form for 
spenning, “finnes sann lykke bare langs [evangeliets] godt 
opptråkkede sti, smal som den er … og snever som den er, 
som fører til evig liv.” 5 Så elsk Gud og hverandre, og være 
trofaste mot Jesu Kristi evangelium.

Velg lykke
For det annet, lær så raskt som mulig at svært mye av 

deres lykke ligger i deres egne hender, ikke i hendelser 
eller omstendigheter eller hell eller uhell. Det var noe av 
det kampen om handlefrihet sto om i de førjordiske råd i 
himmelen. Vi har valg, vi har viljestyrke, vi har handlefri-
het, og vi kan velge, om ikke lykke i seg selv, så å leve på 
en måte som gir lykke. USAs president Abraham Lincoln 
hadde mye å være misfornøyd med i den vanskeligste 
tjenesteperioden en amerikansk president noensinne har 
opplevd, men til og med han sa at “folk flest er omtrent så 
lykkelige som de bestemmer seg for å være”.6

Lykken kommer først av det som kommer inn i hodet, 
lenge før det kommer i hånden. Joseph Smith levde “på en 
måte som bragte lykke” i en svært vanskelig situasjon da 
han skrev fra Liberty fengsel til dem på utsiden som også 
var ofre for stor urett og forfølgelse:

“La alltid dine tanker være prydet med dyd, da skal du 
ha større frimodighet for Guds åsyn…

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

“La alltid dine tanker være prydet med dyd.” Det er ikke 
bare gode råd mot vår tids pest, pornografi, men det er 
også gode råd for alle slags tanker i evangeliet, gode tan-
ker, konstruktive tanker og håpefulle tanker. Disse trosfylte 
tankene vil forandre deres syn på livets problemer og hvor-
dan dere finner løsninger på dem. “Herren krever hjertet og 
et villig sinn” (L&p 64:34), sier åpenbaringen.

Altfor ofte har vi trodd at det bare kom an på hjertet. Det 
gjør det ikke. Gud forventer også et villig sinn i søkenen 
etter lykke og fred. Bruk hodet når det gjelder dette. Alt 
dette krever innsats. Det er en kamp, men en kamp om 
lykke som det er verdt å kjempe.

I en populær bok for noen år siden skrev forfatteren: 
“Lykke er konsekvensen av personlig anstrengelse. Du 
kjemper for den, strever for den, insisterer på den og … 
[leter] etter den. Du må delta ubøyelig i tilkjennegivelsen av 
dine egne velsignelser. Og når du har oppnådd en tilstand JE
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av lykke, må du aldri ta lett på å opprettholde 
den. Du må gjøre en mektig innsats for å 
fortsette å svømme oppover og inn i denne 
lykken … for å holde deg flytende på den.” 7

Jeg liker godt formuleringen å “delta 
ubøyelig i tilkjennegivelsen av dine egne 
velsignelser”. Ikke vær passiv. Svøm oppover. 
Tenk, snakk og handle positivt. Det er det 
lykkelige mennesker gjør. Dette hører med til 
å leve på en måte som bringer lykke.

Vær snill og hyggelig
Her er en til. Da jeg forberedte dette bud-

skapet, satt jeg lenge på kontoret mitt for å 
prøve å finne ut om jeg noensinne hadde 
kjent en lykkelig person som var uvennlig 
eller ubehagelig å være sammen med. Og vet 
dere hva? Jeg kunne ikke komme på en ene-
ste en. Så lær denne store sannheten tidlig 

i livet: Dere kan aldri bygge deres lykke på 
andres ulykke.

Noen ganger, og kanskje spesielt når vi 
er unge og usikre og prøver å komme oss 
oppover i verden, tenker vi at hvis vi kan 
trykke en annen ned litt, vil det på en eller 
annen mirakuløs måte løfte oss opp. Det er 
det som kalles mobbing. Det er det spydige 
bemerkninger er. Det er det som er arroganse 
og overfladiskhet og favorisering. Kanskje vi 
tror at hvis vi er negative nok eller kyniske 
nok eller rett og slett lumpne nok, vil ikke 
forventningene være for høye. Vi kan holde 
alle nede på et nivå fullt av feil, og derfor vil 
ikke våre egne feil være like iøynefallende.

Lykkelige mennesker er ikke negative 
eller kyniske eller lumpne, så regn ikke med 
at dette er en del av den “måte som bringer 
lykke”. Hvis livet mitt har lært meg noe, er 

Hvis livet mitt har lært 
meg noe, er det at god-
het og omgjengelighet 
og trosbasert optimisme 
kjennetegner lykkelige 
mennesker.
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det at godhet og omgjengelighet og tros-
basert optimisme kjennetegner lykkelige 
mennesker. Med Mor Teresas ord: “La ingen 
noensinne komme til deg uten å forlate deg 
bedre og lykkeligere. Vær levende uttrykk 
for Guds godhet – med vennlighet i ansiktet, 
vennlighet i øynene, vennlighet i deres smil 
og vennlighet i deres varme hilsener.” 8

Et beslektet skritt på veien til lykke er å 
unngå fiendskap, strid og sinne i livet ditt. 
Husk at det er Lucifer, Satan, vår felles mot-
stander som elsker sinne. Han “er stridighetens 
far, og han oppegger menneskenes hjerter til å 
stride i vrede mot hverandre” (3 Nephi 11:29).

Etter å ha sitert dette verset på generalkon-
feransen for noen år siden, sa eldste Lynn G. 
Robbins i De sytti: “Verbet oppegger [eng. 
rører] høres ut som en oppskrift på katastrofe: 
Sett temperamentet på middels varme, rør 
inn noen velvalgte ord, og la det koke opp. 

Fortsett å røre til det tykner. Avkjøl. La følel-
sene avkjøles i flere dager. Server kaldt. Rike-
lig med rester.” 9 Virkelig rikelig med rester.

Sinne skader eller ødelegger nesten alt det 
berører. Noen har sagt: Å bære på sinne er 
som å drikke gift og vente på at den andre 
skal dø. Det er en sterk syre som vil øde-
legge beholderen lenge før den gjør skade 
på det tiltenkte målet. Det finnes ingenting i 
det, eller dets beslektede laster – vold, raseri, 
bitterhet og hat – som har noe med etterle-
velse av evangeliet eller søken etter lykke å 
gjøre. Jeg tror ikke at sinne kan finnes – eller 
ihvertfall ikke pleies, opprettholdes og gis 
fritt utløp – i et liv som leves “på en måte 
som [bringer] lykke”.

Jobb med saken
Her er et siste forslag, selv om det finnes 

mange andre vi skulle overveie. Nephi sa at 

Vær flittige og arbeid, 
herunder arbeid og 
tjeneste for andre – en av 
de virkelig store nøklene 
til sann lykke.
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i anstrengelsen med å finne lykke i deres nye land etter 
30 år med vanskeligheter, fikk “jeg, Nephi, […] mitt folk til 
å være flittige og til å arbeide med sine hender” (2 Nephi 
5:17). Til sammenligning ble de som de flyktet fra, “et 
dovent folk, fulle av svik og bedrag” (2 Nephi 5:24).

Hvis dere ønsker å være lykkelige på skolen eller på en 
misjon eller i en jobb eller et ekteskap: jobb med det! Lær å 
arbeide. Utfør tjeneste med flid. Vær ikke dovne og ram-
pete. En enkel definisjon av Kristus-lignende karakter kan 
være integritet til å gjøre det riktige til riktig tid og på riktig 
måte. Vær ikke dovne. Vær ikke sløsete. “Søk lærdom ved 
studium og ved tro” (L&p 88:118). Vær flittige og arbeid, 
herunder arbeid og tjeneste for andre – en av de virkelig 
store nøklene til sann lykke.

Jeg vil avslutte med å sitere Almas lettfattelige råd til 
Corianton. Med all den oppmuntring en far ønsker å gi en 
sønn eller datter, sa han at i oppstandelsen vil de trofaste 
oppstå til en tilstand av “uendelig lykke” hvor de vil “arve 
Guds rike” (Alma 41:4). Så la han til at vi skal “oppvekkes 
til lykke ifølge [våre] ønsker om lykke” (Alma 41:5). Men 
han advarte også strengt: “Tro ikke … at du skal bli opp-
reist fra synd til lykke [uten omvendelse]. Se, jeg sier deg 
at ugudelighet har aldri vært lykke” (Alma 41: 10, uthe-
velse tilføyd).

Synd er det motsatte av å leve “på en måte som [brin-
ger] lykke”. De som tror noe annet, sier Alma, “er uten 
Gud i verden, og … har motsatt seg Guds natur. Der-
for er de i en tilstand som er i strid med lykkens natur” 
(Alma 41:11).

Forkast overtredelse
Jeg ber dere om å forkaste overtredelse for å leve i 

samsvar med Guds natur, som er den sanne lykkes natur. 
Jeg oppmuntrer dere og berømmer dere i deres innsats for 
å følge “den vei som fører til lykke”. Den kan ikke finnes 
på noen annen måte.

Det er mitt vitnesbyrd at Gud den evige Fader i him-
melen alltid oppmuntrer og roser deres innsats enda 
mer kjærlig enn jeg. Jeg vitner om at han vil at dere skal 

være lykkelige og ha sann glede. Jeg vitner om hans 
enbårne Sønns forsoning, som viser den riktige vei og, 
om nødvendig, en ny start, en ny sjanse, en forandring 
i natur.

Jeg ber om at dere må vite at Jesus Kristus er “veien, 
sannheten og livet”, og at ingen oppnår sann lykke uten 
gjennom ham. Jeg ber om at dere en dag, en gang, et sted, 
vil motta ethvert rettferdig ønske i deres hjerte når dere 
etterlever Jesu Kristi evangelium, og dermed lever “på en 
måte” som fører til disse velsignelsene. ◼
Fra en tale holdt under en andakt, “Living after the Manner of Happiness”, 
ved Brigham Young University – Idaho, 23. september 2014. Du finner hele 
talen på engelsk på web .byui .edu/ devotionalsandspeeches.

NOTER
 1. Joseph Smith, i History of the Church, 5:134.
 2. Se Aristotle, The Nicomachean Ethics, overs. H. Rackham (1982), 31.
 3. Henry David Thoreau, Thoreau on Nature: Sage Words on Finding 

Harmony with the Natural World (2015), 72. Dette sitatet har også blitt 
tilskrevet Nathaniel Hawthorne og til en anonym person.

 4. James E. Faust, “Vår søken etter lykke”, Liahona, okt. 2000, 2.
 5. David O. McKay, i Conference Report, okt. 1919, 180; uthevelse tilføyd.
 6. Dette sitatet ble tilskrevet Abraham Lincoln av dr. Frank Crane i avisen 

Syracuse Herald, 1. jan. 1914 (quoteinvestigator.com/category/ 
frank-crane).

 7. Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love: One Woman’s Search for Everything 
Across Italy, India and Indonesia (2006), 260.

 8. Mor Teresa, i Susan Conroy, Mother Teresa’s Lessons of Love and Secrets 
of Sanctity (2003), 64.

 9. Lynn G. Robbins, “Handlefrihet og vrede”, Lys over Norge, juli 1998, 81.
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Red. anm: Uansett hvor sterk noens tro på Jesu Kristi 
evangelium er, kan det være vanskelig for nye og til-
bakevendende medlemmer å holde seg trofast hvis de 
ikke føler tilhørighet. I denne artikkelen ser vi nær-
mere på hva medlemmer som allerede er i hjorden, 
kan gjøre for å ønske andre velkommen inn. I  
desember-nummeret skal vi se på hva de som føler at 
de er på utsiden, kan gjøre for å finne seg til rette.

Vi kan gjøre det bedre:  

Her er fire måter du kan hjelpe nye og tilbakevendende medlemmer å føle tilhørighet.

Å ØNSKE ANDRE 
VELKOMMEN  i flokken

Innen en måned etter at Melissa (alle navnene er  
forandret) ble døpt i Midtvesten i USA, holdt hun 
åpningsbønnen på nadverdsmøtet. Hun var nervøs 

for å be offentlig, men “hadde full tillit til min evne til 
å snakke med min himmelske Fader”, forteller hun. 
“Jeg hadde tross alt bedt i mange år, spesielt mens jeg 
undersøkte Kirken, og kunne føle Den hellige ånd 
hjelpe meg.”

Av Betsy VanDenBerghe
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Så hun ble svært forbauset da hun fikk en e-post fra et 
medlem av menigheten som “svært detaljert” beskrev hvor-
dan bønnen hennes var feil. Skam, forlegenhet og en strøm 
av tvil raste gjennom Melissa til hun følte seg tilskyndet til 
å ringe den hjemvendte misjonæren som hadde undervist 
henne. “Han forsikret meg straks om at det var helt upas-
sende av medlemmet å kritisere meg på en slik måte”, sier 
hun. “Han sa også at biskopsrådet aldri ville be et annet 
medlem om å gi meg denne formen for tilbakemelding, 
slik jeg hadde antatt.”

Beroliget, forble Melissa aktiv i menigheten, tok imot 
kall og fortsatte å blomstre i sin tro. Men det tok flere 

måneder å komme over smerten og den svekkede selvtil-
liten etter denne nedslående e-postmeldingen.

Dessverre er ikke Melissas historie unik. Mange nye 
og tilbakevendende medlemmer møter betydelige, men 
ofte unngåelige, utfordringer som følge av at de føler at 
de ikke passer inn. Noen ganger strever til og med de 
som har et sterkt vitnesbyrd, med å holde seg trofaste 
når de føler seg utelatt. I en ny videoserie med tittelen 
Enhet i mangfold tar Kirkens ledere opp dette temaet, 
og oppfordrer medlemmene til å være mer følsomme, 
inkluderende og kjærlige i vår omgang med andre.

Følgende historier bidrar til å illustrere hvordan vi som 



24 L i a h o n a

medlemmer kan anvende disse prinsippene og vise ekte 
vennskap og følelsesmessig støtte til dem som hungrer 
etter å bli oppriktig mottatt i Herrens kirke.

Vær en venn i troen
“Når noen kommer inn i en kirkesal, skulle de umiddel-

bart føle seg omfavnet og elsket og løftet og inspirert … 
til å gå og bli bedre fordi de vet at Herren elsker dem, 

og fordi de har venner i sin tro.”
– Carol F. McConkie, førsterådgiver i Unge 

kvinners generalpresidentskap
Melissa trengte ekte venner, særlig i 

menigheten, som hun kunne komme til 
når hun trengte råd eller hjelp. Hennes 

mann og datter hadde ikke sluttet seg til 
Kirken sammen med henne.

“Når jeg kom til kirken og så alle fami-
liene, følte jeg meg svært alene”, sier hun. 

Alle var vennlige, men til og med lykken 
deres fikk henne til å føle at “jeg aldri ville 
oppnå mormonenes typiske glød fordi jeg 

var den eneste med problemer”.
I tillegg til den hjemvendte misjonæren som 

hadde undervist henne, var Melissa velsignet 
med Cindy, en Internett-venn som hadde presen-

tert Kirken for henne. “Det var vanskelig å se Melissa 
streve på sitt hjemsted uten at jeg kunne gjøre noe,” 
forklarer Cindy. “Så jeg opprettet en egen Facebook-
gruppe med noen fantastisk jordnære, kjærlige og 
forskjellige medlemmer som hjalp henne og var venner 
med henne på måter jeg aldri kunne ha klart alene.”

Gruppen ga ikke bare Melissa en følelse av tilhørig-
het mens hun fant seg til rette i menigheten, men svarte 
også på spørsmål om livsstil og kulturelle bekymringer. 
“Jeg vokste opp i singleter og korte shorts,” sier Melissa. 
Hun satte pris på Internett-venner som svarte med bil-
der av antrekk hun kunne ta en titt på i lokale butikker. 
Dette oppmuntret henne til å be søstrene i menigheten 



om filmanbefalinger etter at hun ikke lenger følte seg vel 
med noen av dem hun hadde i samlingen sin.

En viktig side ved vennskapene hun utviklet, fremhe-
ver Melissa, er at hun søkte råd. Uønskede råd føles som 
påtrenging snarere enn inkludering, en krenkelse av pri-
vatlivets fred som kan være sårende for dem som ikke er 
forberedt på det.

Med tiden ble Melissa kalt til å undervise i Hjelpefor-
eningen. Kallet ga henne muligheter til å omgås andre i 
menigheten. Melissa fortalte søstrene om sine vanskelig-
heter, ikke bare med å tilpasse seg som nytt medlem, men 
også med å ta seg av et autistisk barn, noen personlige hel-
seproblemer, og “Hunden min er forresten døende”. Opp-
levelsen av å ha andre søstre som lyttet og svarte med sine 
egne problemer i klassen og i private samtaler, viste seg 
å være svært legende. Disse forbindelsene hjalp Melissa å 
føle at hun endelig hadde sanne venner i troen.

Inkludér alle
“Frelseren befalte sine tilhengere å ‘elske hverandre … 

som jeg har elsket dere ’ (Johannes 13:34; uthevelse tilføyd). 

FORSLAG TIL POSITIV SAMHANDLING MED 
NYE MEDLEMMER OG UNDERSØKERE

•  Gå inn for å hilse hjertelig på dem, omgås dem og pre-
sentere dem for andre medlemmer.

•  Inviter dem hjem eller til andre aktiviteter, slik at de 
har venner i løpet av uken, så vel som på søndag.

•  Lytt, og still spørsmål som hjelper dem å føle 
seg forstått.

•  Del dine egne historier om å overvinne vanskeligheter, 
slik at de vet at vi alle strever.

•  Vent til de spør om råd, og når du gir det, må du 
unngå å være normativ eller nedlatende.

•  La ledere i prestedømmet og Hjelpeforeningen gi 
kirkelig veiledning. Andre medlemmer skulle være 
mer opptatt av å være en god venn.

•  Unngå å sammenligne deres fremgang med din 
egen eller andres.

•  Undervis i Kirkens grunnleggende læresetninger, 
ikke kulturelle tendenser.

•  Selv om du kan se etter muligheter på Internett til å nå ut 
til nye konvertitter, undersøkere og mindre aktive med-
lemmer, kan personlige vennskap være viktigere.

Så vi ser på hvordan han elsket oss… Hvis vi har ham som 
vårt forbilde, skulle vi alltid prøve å nå ut for å inkludere alle.”
– Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum

Robert, en undersøker i Canada, har deltatt på mange 
forskjellige møter og aktiviteter i Kirken. Han har undersøkt 
forskjellige religioner, men fortsetter å studere Kirken på 
grunn av inspirasjonen han har funnet i dens lære og i  
Mormons bok. Han går på Institutt for å lære mer, og opp-
lever det sosiale miljøet som “forfriskende sunt og vennlig, 
med en virkelig god stemning”, sier han. “Mormoner er 
verdens hyggeligste mennesker.”

Som selverklært introvert, ønsker Robert å omgås andre, 
men sier: “Jeg har en tendens til å holde meg på sidelinjen,  
usikker på hvordan jeg kan bli del av gruppene; noen 
av dem har vært venner i kirken lenge og later ikke til å 
trenge flere.” Men det skal ikke mye til for å lindre denne 
følelsen av isolasjon. Under en aktivitet, forteller han, “kom 
det noen bort til meg etter middagen og oppfordret meg til 
å bli for å se filmen. Hadde det ikke vært for dette, ville jeg 
ha dratt, men i stedet storkoste jeg meg. Jeg trengte bare å 
vite at noen ville ha meg der.”
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I likhet med Melissa, setter han pris på venner i Kirken 
som forklarer læren, men ikke er så detaljerte med hensyn 
til hvordan den skal etterleves. Venner som lytter mer enn 
de formaner, er som “en som går ved siden av deg, i mot-
setning til å dytte deg bakfra for å få deg til å gå fortere. 
Mesteparten av tiden bare snubler og faller du.”

Robert har slitt med å slutte å røyke. Hans ubehag illustre-
rer hvordan de som er nye, er smertelig klar over hvordan 
de skiller seg ut. “Ikke ett medlem har noensinne nevnt at 
jeg lukter røyk”, sier han. “Men hvis klærne mine ikke er helt 
nyvasket, holder jeg meg hjemme fra Institutt eller kirken.”

Vi kan skape en sterkere følelse av tilhørighet når vi 
beroliger og inkluderer dem som er nye i Kirken. Eldste 
D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum sier: 
“Det gjør meg trist når noen som er svært sårbare, kommer 
og sier… ‘Jeg ønsker å være her’, og så møter en kald skul-
der eller mangel på interesse. Det er tragisk…Vi må være 
bedre enn som så” (“Is There a Place for Me?” [video],  
lds .org/ media -library).

By på deg selv
“Når du velger å by på deg selv, er du til velsignelse for 

andre… Kan du se etter ham eller henne som sitter på 
utsiden, eller på sidelinjen?… Når du har åpnet hjertet for 
andre mennesker, ser du at vi alle hører til.”
– Jean B. Bingham, Hjelpeforeningens generalpresident

Etter at Elsa ble medlem av Kirken i Nederland, opp-
levde hun et ekte bånd til en kjærlig himmelsk Fader. Men 
som ung enslig voksen, kjempet hun også med ensomhet 
når familiemedlemmer og venner følte seg utilpass med 
hennes nye religiøse tro og vaner. “Det beste medlemmer 
har gjort for meg”, sa hun, “er å være venner med meg 
utenfor kirken. Noen blir med meg til templet for å utføre 
dåp, selv om de har mottatt sin begavelse. Jeg trenger å 
omgås medlemmer mer enn på søndag for å få styrke og 
holde ut til enden.”

Elsa føler at hennes største utfordring som ny konvertitt, 
er “forventningen om at man plutselig skal forstå alt”, sier 

hun. “Alle forkortelsene, arrangementene og kallene. Det 
kan være litt overveldende, og jeg er noen ganger redd 
for at andre dømmer meg for at jeg ikke lærer raskere.” I 
likhet med mange andre, opplever hun også sosial angst, 
noe som gjør at “jeg føler meg vel med å sitte bakerst i 
kirkesalen og sjelden snakke med noen”. Store grupper er 
skremmende, og hun lurer på om andre dømmer henne 
for hennes manglende deltakelse. “Det er ikke det at jeg 
ikke ønsker å ta del i undervisningen eller synge salmer 
åpenlyst eller holde en offentlig bønn”, forklarer hun. “Det 
er bare det at jeg er redd jeg faktisk kan briste i gråt foran 
disse menneskene som jeg ikke helt kjenner ennå.”

Søster McConkie sier: “Jeg kjenner folk som kommer 
til kirken hver søndag for å bli inspirert og oppbygget, og 
som føler seg dømt og uelsket når de drar – som om det 
ikke er behov for dem eller plass til dem i kirken. Vi må 
gjøre dette på en annen måte.”

Medlemmer som ikke dømmer, hjelper henne mest, sier 
Elsa. “De lytter til mine dilemmaer og blander seg ikke inn 
i mitt privatliv. De opptrer med oppriktighet og tålmodighet 
mens jeg selv lærer hva det innebærer å være medlem.” Til 
tross for sin angst, går hun ut sammen med misjonærene 
og hjelper nye medlemmer og undersøkere. “Jeg vet hvor-
dan det føles å være ny”, forklarer hun, “og ønsker å sørge 
for at ingen vender seg bort fra evangeliets gaver, som 
reddet meg fra håpløshet.”

Etterlev evangeliet, bli disipler
“Folk kan komme med forskjellige gaver og perspek-

tiver. Det brede spekteret av erfaringer, bakgrunner og 
utfordringer som mennesker står overfor, vil vise oss hva 
som virkelig er viktig i Kristi evangelium. Og mye av det 
andre som kanskje har blitt ervervet over tid og er mer 
kulturelt enn doktrinært, kan svinne hen, og vi kan  
virkelig lære å være disipler.”
– Eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum

Til tross for at han tidligere hadde vært kritisk til Kirken,  
ble Jim medlem fordi han fikk “et ubestridelig åndelig 
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SE ENHET I MANGFOLD
Se en rekke korte videoer fra Kirkens ledere om hva det vil si 
å tilhøre Kirken på lds .org/ go/ unity917.

tur de nye blant oss å føle seg inkludert, oppbygget, elsket 
og beredt til å omfavne frelse i Kristi legeme.

I likhet med Kirkens ledere i dag, bekymret apostelen 
Paulus seg for splid i Kristi kirke i oldtiden. Han oppfordret 
medlemmer med sterke meninger til å unngå å fornærme 
andre hellige med hensyn til praksis som til syvende og 
sist egentlig ikke betydde noe, og forklarte at “kunnskapen 
oppblåser, men kjærligheten oppbygger” (1 Korinterbrev 
8:1). Han etterlyste “at det ikke må være splittelse blant 
dere”, og at de måtte fokusere på “Jesus Kristus, og ham 
korsfestet” istedenfor hvordan medlemmer var forskjellige 
(1 Korinterbrev 1:10; 2:2).

I dag oppfordrer vår tids apostler og profeter oss til å 
finne enhet i mangfold, til å gjøre plass til alle medlemmer 
av Kristi kirke som en viktig del av vår hensikt å komme 
til “enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham … til 
aldersmålet for Kristi fylde” (Efeserne 4:13). ◼

vitnesbyrd fra Den hellige ånd som vitnet om evangeliets 
sannhet og dens lære.” En av hans største utfordringer var 
imidlertid å tilpasse seg siste-dagers-hellig kultur.

Etter dåpen oppdaget han at mye av det som var allment 
akseptert adferd blant medlemmene, var kulturelt snarere 
enn doktrinært. “Selv om dette skjer i alle organiserte religi-
oner”, forklarer han, “følte jeg at hvis jeg ikke tilpasset meg 
på bestemte måter, ville jeg bli beskyldt for ikke fullt ut å 
ha tatt imot evangeliet. Jeg hadde ikke noe problem med 
evangeliet eller læren, men med et konformitetsnivå som 
bare føltes kulturelt.”

Som eldste Christofferson forklarer, trenger vi at våre nye 
konvertitter, undersøkere og andre hjelper oss å kvitte oss 
med ikke-doktrinær praksis som har vokst frem over tid, og 
bli sanne disipler.

Idet han fremhever fordelene ved å kommunisere med 
mennesker med forskjellig bakgrunn, oppfordrer eldste 
Oaks siste-dagers-hellige til å unngå å fokusere på forskjel-
ler og i stedet begynne med å spørre: “Hvor kommer du 
fra? Hva er dine grunnleggende verdinormer? Hva ønsker 
du å oppnå?” Denne typen åpenhet og aksept hjelper i sin 
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I foruttilværelsen hadde vi handlefrihet, resonneringsevne og intelligens. Der 
ble vi “kalt og beredt … ifølge Guds forutkunnskap”, og var i utgangspunktet 
“på samme trinn” som våre brødre og søstre (Alma 13:3, 5). Det var rikelig 

med anledninger til å vokse og lære.
Lik tilgang til undervisningen i et kjærlig himmelsk hjem førte imidlertid ikke til 

et ensartet ønske blant oss – vår himmelske Faders åndebarn – til å lytte, lære og 
adlyde. Slik vi gjør i dag, utøvde vi vår handlefrihet og lyttet med varierende grad 
av interesse og hensikt. Noen av oss var ivrige etter å lære og adlyde. Med en fore-
stående krig i himmelen, forberedte vi oss til videre utvikling etter vårt førjordiske 
hjem. Sannheten ble undervist og utfordret. Vitnesbyrd ble båret og latterliggjort, 
og hver førjordiske ånd valgte enten å forsvare eller ta avstand fra Faderens plan.

Ingen nøytralitet
Til syvende og sist var det ikke noe alternativ i denne konflikten å trekke seg 

rådvill tilbake til nøytral grunn. Det er det heller ikke i dag. De av oss som var 
rustet med tro på Jesu Kristi fremtidige forsoning, de som var styrket av vitnesbyrd 
om hans guddommelige oppgave, de som innehadde åndelig kunnskap og mot 

Av eldste 
Jörg Klebingat
i De syttiÅ forsvare 

TROEN
Herren trenger et folk som er villig og i stand til ydmykt, 

men bestemt å forsvare Kristus og Guds rike.
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til å bruke den til forsvar for hans hellige 
navn, kjempet i frontlinjene av denne ordkri-
gen. Johannes underviste at disse og andre 
tapre ånder har overvunnet Lucifer “i kraft 
av Lammets blod og det ord de vitnet  
(Åpenbaringen 12:11; uthevelse tilføyd).

Ja, løftet om en Frelser og om et blodig 
Getsemane og Golgata vant den førjordiske 
krigen. Men vårt førjordiske mot og vitnes-
byrd, vår villighet til å forklare, samtale med 
og overtale andre ånder bidro også til å hin-
dre at usannheter fikk spre seg uten motstand!

Etter å ha fullført en førjordisk tjenesteperi-
ode i hans forsvar, ble vi vitner om hans hel-
lige navn. Da vi hadde vist oss verdige i strid, 
og Herren følgelig hadde blitt forvisset om vårt 
hjerte og vårt mot, sa han senere om oss, med-
lemmer av Israels hus: “Dere er mine vitner” 
( Jesaja 43:10). La oss spørre oss selv: Gjelder 
denne erklæringen fremdeles oss i dag?

Vår nåværende kamp
En strid om vår Faders barns sinn, hjerte og 

sjel raser fortsatt i dag i påvente av Jesu Kristi 

annet komme. Selv om mange i verden er 
oppriktig nysgjerrige på Kirkens læresetninger, 
skiller en stadig voksende avgrunn mellom de 
ugudelige og rettferdige en verden som med 
hensyn til moral, er i fritt fall, fra evangeliets 
gjengitte sannheter. Når ufullkomne, men 
strevende hellige som søker lys, blir anklaget 
for å følge mørke, når deres gode hensikter 
og gjerninger erklæres å være bitre (se Jesaja 
5:20), er det noe rart at spottende fingre rettes 
mot Herrens gjenopprettede kirke og hans 
trofaste tjenere? (se 1 Nephi 8:27).

President Thomas S. Monson har sagt: “Vi 
lever i en tid hvor vi er omgitt av mye som 
har til hensikt å lokke oss ut på veier som 
kan føre til vår fortapelse. For å unngå disse 
veiene kreves det besluttsomhet og mot.”

Passivt, likegyldig medlemskap er ikke 
nok i denne konflikten i de siste dager! 
President Monson fortsatte: “I vårt daglige liv 
er det nesten ikke til å unngå at vår tro vil bli 
trukket i tvil… Har vi moralsk mot til å stå 
fast ved vår tro, selv om det innebærer at vi 
må stå alene?” 1

Til tross for den permanente bakgrunns-
støyen som kommer fra den store og rom-
melige bygningen (se 1 Nephi 8:26-27), er 
vi fast bestemt på å gå standhaftig langs den 
mindre beferdede veien? 2 Er vi både villige 
og i stand til å engasjere oss i dannet disku-
sjon med dem som har ærlige spørsmål? Er vi 
i stand til og villige til å forklare og forsvare 
Jesu Kristi gjenopprettede kirkes læresetnin-
ger uten å ty til strid?

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers 
quorum rådet oss til å kunne være uenige 
uten å være ubehagelige, og sa: “Selv når vi 
prøver å være saktmodige … må vi ikke gå 
på akkord med eller utvanne vår plikttroskap 
mot sannhetene vi forstår.” 3

Herren trenger en 
hærskare av trofaste 
siste-dagers-hellige 
som er villige, på en 
ydmyk og kjærlig 
måte, til å bære vit-
nesbyrd om sannhe-
ten når et hvilket som 
helst aspekt av det 
gjengitte evangelium 
blir utfordret!
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Bli tapper
La oss tenke nøye gjennom president Monsons 

oppford ring: “Når vi først har fått et vitnesbyrd, er det vår 
plikt å dele dette vitnesbyrdet med andre… Måtte vi alltid 
være tapre og beredt til å stå for det vi tror på, og om vi 
må stå alene, måtte vi gjøre det tappert, styrket ved kunn-
skapen om at vi aldri er alene når vi står sammen med vår 
Fader i himmelen.” 4

Medlemskap i Kirken alene gir ikke automatisk et 
tappert vitnesbyrd om Kristus og hans gjenopprettede 
kirke. Herren lærte oss å la vårt lys skinne ved etterlevelse 
av evangeliet, men noen medlemmer holder sitt med-
lemskap hemmelig ved å sette sitt lys under en skjeppe. 
Noen svarer på spørsmål som dukker opp om evange-
liet, men nøler med å vitne og invitere. Andre ser faktisk 
etter muligheter til å dele evangeliet med andre, og gjør 
det med glede. Hvor mange av oss er proaktive og tapre 
forsvarere av troen?

For å beholde og gjenvinne terreng i dagens ordkrig, 
trenger Herren et folk som er både villig og i stand til 
ydmykt, men bestemt å forsvare Kristus, hans levende 
orakler, profeten Joseph Smith, Mormons bok og Kirkens  
normer. Han trenger et folk som alltid er “beredt til å 
forsvare [seg] for enhver som krever [dem] til regnskap 
for det håp som bor i [dem]” (1 Peter 3:15). Han trenger 
en hærskare av trofaste siste-dagers-hellige som er villige, 
på en ydmyk og kjærlig måte, til å bære vitnesbyrd om 
sannheten når et hvilket som helst aspekt av det gjengitte 
evangelium blir utfordret!

Kaptein Moronis eksempel
Hvis du føler deg uskikket som en tapper forsvarer av 

sannhet i vår tid, er du ikke alene. De fleste av oss føler 
det slik til en viss grad. Likevel finnes det enkle ting vi kan 
gjøre for å utvikle både evne og selvtillit.

I Mormons bok leser vi at kaptein Moroni hadde “beredt 
folkets sinn til å være trofaste mot Herren sin Gud” (Alma 
48:7). Han innså at den første forsvarslinjen var et liv som 
er bygget på en grunnvoll av personlig lydighet. I tillegg 
bygget han “små festninger … kastet opp jordvoller … 

og … bygget stenmurer omkring dem” (vers 8). Ikke bare 
tok han noen åpenbare defensive forholdsregler, men han 
styrket også strategisk “deres svakeste festningsverker” 
(vers 9). Hans forholdsregler var så vellykkede at hans 
fiender ble “overmåte forbauset” (Alma 49:5) og ikke var 
i stand til å utføre sine onde planer.

Du spør kanskje: “Kan en som er så svak som jeg, være 
en tapper forsvarer av Kristus og hans gjengitte evange-
lium?” Din antatte svakhet kan bli til styrke når du forstår 
at alt Herren i utgangspunktet krever, er “hjertet og et 
villig sinn” (L&p 64:34). Utrustet med en modig ånd, er 
verdens “små og enkle” hans favorittrekrutter. Husk at ved 
“meget små midler” fryder han seg over å gjøre “de vise til 
skamme” (se Alma 37:6, 7). Hvis du er villig til å dele og 
forsvare det gjengitte evangelium og dets ledere og læreset-
ninger, kan du vurdere følgende forslag.

1. Vite hvem og hva jeg skal forsvare. En solid for-
svarsstrategi er grunnlaget for et solid angrep. Selv om du 
ikke effektivt kan forsvare det du vet lite eller ingenting 
om, vil du ikke forsvare det hvis du ikke virkelig bryr deg. 
Akkurat slik en leiekar, som blir betalt for å passe sauene, 
vil trekke seg tilbake eller flykte ved første tegn til van-
skeligheter, vil du ikke holde forsvarslinjen særlig lenge 
hvis du ikke har en åndelig overbevisning om at din sak 
er rettferdig og sann. For å vitne om og forsvare Kristus 
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og hans kirke, må du vite at han lever og at dette er hans 
gjenopprettede kirke!

De som kjenner og etterlever evangeliet, er fylt med 
både forståelse og en brennende overbevisning som kom-
mer av verdighet og personlig erfaring. De er bedre forbe-
redt til å vitne om sannheten enn dem som bare har vært 
opptatt av å lære å gi svarene.

2. Evaluér dine festningsverker. Følg kaptein  
Moronis eksempel. Vurder ærlig sterke og svake sider ved 
din forståelse av evangeliet. Er du et godt eksempel ved 
å leve et Kristus-lignende liv? Er du i stand til å finne svar 
på spørsmål ved å granske Skriftene? Føler du deg trygg 
på å bære ditt vitnesbyrd? Kan du svare på spørsmål om 
Kirkens læresetninger, selv de som er litt mer krevende å 
forklare, ved å anvende Skriftene? Er du forberedt på å si: 
“Jeg vet ikke, men jeg skal finne det ut,” eller til å henvise 
andre til steder hvor de kan finne svar? Kan det hende at 
flittig studium vil hjelpe deg å få den selvtilliten og det 
motet du ønsker? 5

3. Styrk dine festningsverker. Med en evaluering av 
dine doktrinære “festningsverker”, kan du innlede et kon-
sentrert og langsiktig studium med sikte på å la det svake 
bli til styrke for deg (se Ether 12:27). Svar på Moses’ anrop: 
“Gid alt Herrens folk var profeter! Gid Herren ville legge 
sin Ånd på dem!” (4 Mosebok 11:29). Trett Herren med 

anmodningen om at han for hver skje med daglig innsats, 
må overøse dine forsvarsmurer med jord.

Les ydmykt Skriftene om og om igjen. Ikke bare nipp 
til kjente historier med sugerør. Nyt dem. Vurder å føre 
doktrinære studienotater og stadig gjøre tilføyelser til 
dem. For hvert emne kan du vurdere å kartlegge og der-
etter lære noen skriftsteder utenat i logisk rekkefølge for 
å underbygge dine egne tanker og læresetninger. Eldste 
Richard G. Scott (1928-2015) i de tolv apostlers quorum 
sa: “Når skriftsteder brukes slik Herren har sørget for å få 
dem nedskrevet, har de en indre kraft som ikke bringes 
videre når de omskrives.” 6

Vurder å lære utenat noen sitater av profeter og apost-
ler. Den hellige ånd kan bare “minne [deg] om” det du 
har lært i utgangspunktet (se Johannes 14:26). Sann  
Kristus-sentrert kunnskap om læren kombinert med 
“[hans] Ånds sverd” (L&p 27:18) er det beste forsvar og 
det beste angrepsvåpen du har.

4. Øv! Kirkens heltidsmisjonærer oppfordres til å rol-
lespille for å forberede seg på situasjoner de kan komme 
opp i. Fordi du kan bli bedt om å forsvare Kirken eller for-
klare dens lære på de mest uventede tider eller steder, bør 
du vurdere å følge misjonærenes eksempel ved å forberede 
deg åndelig før du har en samtale i virkeligheten (se Moses 
3:5, 7). Rollespill før du befinner deg i situasjoner der du 
underviser eller forsvarer evangeliets normer. Enten du er 
alene eller sammen med familie eller venner, kan du stille 
hypotetiske spørsmål og så besvare dem! Etter hvert som 
du blir mer og mer forberedt, vil du få “sterkere og ster-
kere” selvtillit som et vitne om Kristus (se Helaman 3:35). 
Begynn med korte og enkle svar. De vil være tilstrekkelige 
i de fleste situasjoner. Men du kan også styrke ditt forsvar 
enda mer ved å studere beslektede skriftsteder og forbinde 
forskjellige læresetninger.

5. Se etter anledninger. Når du har forberedt deg på 
denne måten, kan du be om anledninger til ydmykt, men 
frimodig å dele og, om nødvendig, forsvare evangeliet. 
Husk at “motløs het ikke er fravær av tilstrekkelighet, men 
fraværet av mot”.7 Be om at du må kunne elske vår him-
melske Faders barn i og utenfor Kirken tilstrekkelig til å 
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dele og forsvare evangeliets normer. Be om 
at du aldri må oppleve likegyldighet eller 
resignasjon med hensyn til egne blindsoner 
om læren, men med tro på Kristus arbeide 
for å overvinne dem.

Husk at selv et barn kan forsvare Kristus 
på lekeplassen ved å bære et enkelt vit-
nesbyrd, at du ikke behøver å være lærd i 
evangeliet for å være et vitne om sannheten, 
at du ikke trenger å ha alle svarene, at det 
er greit å noen ganger si: “Jeg vet ikke” eller 
“Disse mysterier [er] ennå ikke fullstendig 
tilkjennegitt for meg, derfor sier jeg ikke mer 
om det” (Alma 37:11). Å ikke skamme seg 
ved Kristi evangelium (se Romerne 1:16) 
er mer enn bare å ignorere eller utholde 
halvsannheter og falske påstander. Det 
innebærer å kjenne og forsvare læren! Hvis 
vi forholder oss tause, la det ikke være av 
frykt, men fordi vi følger en tilskyndelse 
(se for eksempel Alma 30:29).

Stå som et proaktivt vitne
Hvis du fortsetter å forsvare Jesu Kristi 

evangelium, vil “tro, håp, kjærlighet og 
omsorg med øyet fullt og helt vendt mot 
Guds ære, [gjøre deg] skikket til arbeidet” 
(L&p 4:5). La oss her tenke på at Kristus var 
ydmyk, men aldri svak – at han inviterte, 
men også irettesatte, og at han også sa: “Den 
som har stridighetens ånd, er ikke av meg” 
(3 Nephi 11:29).

Mens en ugudelig verden fortsetter å bryte 
Guds moralske og doktrinære normer, stoler 
Kristus på at selv den minste av de hellige er 
et levende vitne om hans navn.

President Gordon B. Hinckley (1910-2008) 
minnet oss om at “det er ikke nok bare å 
være god. Du må være god for noe. Du må 
bidra med noe godt til verden. Verden må 

være et bedre sted fordi du er der… I denne 
verden som er så fylt av problemer, så kon-
stant truet av mørke og onde utfordringer, 
kan og må du heve deg over middelmådig-
het, over likegyldighet. Du kan engasjere deg 
og tale med en sterk røst for det som er rett.” 8

Hvis du ønsker å være et vitne om det 
gjengitte evangelium, kan du slutte deg til 
den siste-dagers hær av vitner ved å la ditt 
lys skinne! Måtte din etterlevelse av evange-
liet og ditt forsvar av det samme evangelium 
gjenspeile dybden av din omvendelse til 
Jesus Kristus. ◼

NOTER
 1. Thomas S. Monson, “Våg å stå alene”, Liahona, 

nov. 2011, 60.
 2. Se “The Road Not Taken”, The Poetry of Robert Frost, 

red. Edward Connery Lathem (1969), 105.
 3. Dallin H. Oaks, “Ha kjærlighet for andre, og lev med 

meningsforskjeller”, Liahona, nov. 2014, 26.
 4. Thomas S. Monson, “Våg å stå alene”, 67.
 5. Artiklene om emner i evangeliet på topics .lds .org 

er spesielt nyttige til å besvare spørsmål om Kirkens 
historie og lære.

 6. Richard G. Scott, “Han lever”, Liahona, jan. 2000, 105.
 7. Neal A. Maxwell, “Notwithstanding My Weakness”, 

Ensign, nov. 1976, 14.
 8. Gordon B. Hinckley, “Stand Up for Truth” (andakt 

ved Brigham Young University, sep. 17, 1996), 2;  
uthevelse tilføyd.

Begynn med korte 
og enkle svar. De vil 
være tilstrekkelige i 
de fleste situasjoner. 
Men du kan også 
styrke ditt forsvar 
enda mer ved å 
studere beslektede 
skriftsteder og for-
binde forskjellige 
læresetninger.
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Av Le Etta Thorpe

En venn av meg stilte meg 
nylig et spørsmål som overras-
ket meg. Av alle spørsmålene som  

står ubesvart når en av våre nærmeste tar livet av seg, 
var hun bare opptatt av ett. Spørsmålet hennes var:  
“Hvordan har Kirken hjulpet deg etter at din 15 år 
gamle datters selvmord?”

Min første tanke var: “Det har den ikke. Jeg skjøv alle fra 
meg, gikk i hi i mitt hjem, og led i fullstendig ensomhet.”

Men etter noen dager med ettertanke, innså jeg at denne 
tanken var helt ubegrunnet. Det er ingen tvil om at den uten-
kelige grusomheten jeg opplevde, formørket mitt perspektiv.

På sykehuset som de kjørte min datter Natalie til (som 
allerede var død), var jeg i sjokktilstand. Jeg var helt num-
men, både fysisk og psykisk. Det skjedde ting rundt meg 
som jeg kunne se, men ikke føle. Politiet stilte spørsmål, 
venner gråt og helsepersonell informerte. Det er både 
uklart og helt tydelig på samme tid.

Jeg husker at jeg så min tidligere biskop og hans hustru. 
En kollega av meg hadde ringt dem. Min datter Natalie og 
jeg hadde flyttet fra menigheten bare noen måneder tidli-
gere. Biskopen og hans hustru var gode venner av oss.

Biskopens hustru, som også het Natalie, sa jeg skulle bo 
hos dem. Før jeg visste ordet av det, satt jeg i bilen deres 
på vei tilbake til mitt gamle nabolag. Jeg hadde ingen 
oppfatning av tid, men jeg var klar over at det hadde gått 

nesten et døgn da jeg fikk en  
prestedømsvelsignelse av bisko-

pen og en venn.
Jeg vet at jeg må ha blitt informert om alt det praktiske 

i forbindelse med begravelsen, men jeg var likevel ikke 
klar over hva som foregikk. Jeg kledde meg når jeg fikk 
beskjed om å kle meg. Jeg satte meg i bilen når jeg fikk 
beskjed om at vi måtte dra et eller annet sted. Jeg følte 
meg som en robot som fulgte enkle ordre. Det var alt jeg 
var i stand til å gjøre. Overraskende nok hadde jeg ennå 
ikke felt en eneste tåre.

Min datters begravelse var vakker. Det var mye latter 
blandet med tårer, og Ånden var sterkt tilstede. Min eldste 
datter, Victoria, kom tilbake til Utah fra en annen stat. Hun 
skrev en sang og fremførte den i begravelsen. 

Jeg ble aldri konfrontert med begravelseskostnadene, 
bortsett fra at jeg ble informert om det ble tatt hånd om. 
Innen et par uker hadde begravelsen blitt betalt i sin helhet 
av bidrag fra medlemmer av Kirken.

Jeg bodde da fremdeles hos min tidligere biskops fami-
lie. Medlemmer fra min tidligere menighet var på utkikk 
etter et nytt bosted for meg. En koselig liten kjellerleilig-
het ble ledig, og før jeg visste ordet av det, undertegnet 
jeg en leieavtale. Dette skjedde ikke på eget initiativ. Det 
var et nettverk av Kirkens medlemmer som sto bak, heri-
blant min kjære venn Natalie, biskopens hustru.

Reddet  
Etter at min datter tok livet av seg, 

hadde jeg ingen familiemedlemmer 
til å hjelpe meg gjennom denne  

prøvelsen – bortsett fra  
min menighetsfamilie.

ETTER MIN 
DATTERS SELVMORD
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Menighetens medlemmer hjalp meg å flytte mine per-
sonlige eiendeler, og hjalp meg og min andre datter å 
komme på plass. De to første månedenes husleie var betalt 
på forhånd – igjen ved hjelp av bidrag fra Kirkens medlem-
mer. Jeg hadde fortsatt ingen oppfatning av tid, og jeg var 
fortsatt følelsesmessig nummen til en viss grad, men jeg 
begynte å få følelsen tilbake.

Ca. en måned etter min datters død, begynte omfanget 
av det som hadde skjedd, å gå opp for meg. Først var det 
som om tung, tykk og svart røyk sivet inn, etterfulgt av 
altoppslukende bølger til jeg følte meg omgitt av stum-
mende mørke. Sorg i sin råeste form kan være blendende.

Natalie hadde dødd på høsttakkefestdagen. Nå var det 
jul. Høytiden bare forsterket mitt tap. Tårene strømmet 
ustanselig i flere dager, og smerten føltes nådeløs i denne 
perioden. Minutter føltes som timer. Timer føltes som 
dager. Dager føltes som år.

Som fraskilt kvinne, hadde jeg ingen mann som kunne 
gå ut og tjene til livets opphold. Hvis jeg kunne, ville 
jeg ha lagt meg i fosterstilling, låst meg inn i et skap og 
blitt der. Men den slags luksus hadde jeg ikke. På et eller 
annet vis måtte jeg mønstre styrke til å fungere. Jeg måtte 
finne meg arbeid. Jeg arbeidet før høsttakkefestdagen, 
men i alt kaoset hadde jeg bare glemt hele arbeidet. Jeg 
kunne ha kommet tilbake dit, men Natalie likte så godt 

å være der, og tanken på å dra tilbake uten henne var 
uutholdelig.

Den første uken i januar hadde jeg fått en dårlig betalt 
jobb. Jeg prøvde å late som om alt var normalt. Kroppen min 
holdt det gående, men jeg følte at min sjel var død. Ingen 
visste at jeg var et hult skall av et menneske som bare eksi-
sterte. Det var bare i løpet av kjøreturen til og fra arbeidet at 
jeg hadde anledning til å knekke sammen følelsesmessig.

Jeg begynte å gå i min nye menighet litt om gangen. 
Jeg visste at hvis noen spurte meg hvordan jeg hadde det, 
ville jeg knekke sammen. Jeg ønsket virkelig å gå i kirken, 
men jeg ønsket ikke å snakke med noen, og langt mindre 
å få øyekontakt. Jeg ønsket av hele mitt hjerte at jeg kunne 
være usynlig. Fremfor alt ønsket jeg bare å rive denne 
altoppslukende smerten ut av brystet mitt! 

Jeg aner ikke hva søstrene i Hjelpeforeningen tenkte 
om meg, og den gangen brydde jeg meg heller ikke noe 
særlig. Jeg var altfor opptatt med bare å prøve å puste! Jeg 
ga helt sikkert inntrykk av at jeg ønsket å være i fred, for 
ingen av dem plaget meg. De ga meg imidlertid av og til et 
varmt smil som jeg fant litt trøst i – akkurat den lille dosen 
jeg trengte for å hindre meg i å løpe ut nærmeste utgang, 
noe som var en konstant tanke.

Tiden helbreder. Den visker ikke ut hendelser, men den 
gjør det mulig for åpne sår å lukke seg.

Den skjebnesvangre høsttakkefestdagen var i 2011, og 
det tok meg noen år å innse hvor stor hjelp jeg fikk av mine 
brødre og søstre i Kirken. Det føltes som å bli båret av slag-
marken etter å ha blitt alvorlig såret. Jeg ble pleiet tilbake til 
helse og hjulpet frem til jeg kunne stå på egne ben.

Utallige velsignelser har blitt min del, på forskjellige 
måter. Mitt vitnesbyrd har vokst enormt. Jeg vet nå hvordan 
det føles å bli holdt i Frelserens kjærlige armer.

Så for å besvare min venns spørsmål: “Hvordan hjalp Kir-
ken deg gjennom denne ildprøven?” sier jeg: “De hjalp meg 

ikke. De reddet meg.” ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

Natalie var en kilde av glede og latter i mitt liv. 
Jeg er takknemlig for all støtte fra mine venner 
og medlemmer av menigheten mens jeg sørget 
over tapet av henne.
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Når noen velger å gjøre slutt 
på smerten gjennom selv-

mord, begynner en komplisert 
og unikt smertefull sorgprosess 
for de pårørende (ofte omtalt 
som etterlatte). Følelsen av 
forvirring, skyld, utenforskap, 
avvisning og sinne forsterkes. 
De  ubesvarte spørsmålene 
Hvorfor? Hva var det jeg overså? 
Hvorfor fikk jeg ingen tilskyn-
delse? Hvordan vil dette påvirke 
evige belønninger? osv., kan 
forårsake enorm uro og tanker 
om at de på en eller annen måte kan ha vært ansvarlig 
for sin kjæres død.

Det er en tendens til at etterlatte trekker seg bort 
fra andre i skam på grunn av frykt for å bli klandret, 
dømt og stigmatisert. Etterlatte kan også få traumere-
laterte reaksjoner, spesielt vedkommende som finner 
legemet. Etterlatte kan til og med få selvmordstanker 
selv i sin sorg.

Til tross for disse dype smertene og kvalene, 
“steg [Frelseren] ned under alt” (se L&p 88:6; 122:8) 
“så han i kjødet kan vite hvordan han skal hjelpe sitt 
folk i forhold til deres skrøpeligheter” (Alma 7:12) 
“for at vi kan … finne nåde til hjelp i rette tid”  
(Hebreerne 4:16).

Til de sørgende:
•  Ikke klandre andre, og særlig ikke deg selv.
•  Ta vare på deg selv åndelig: Stol på handlefrihetens 

gave, gi rom for ukjente faktorer (se 1 Nephi 9:6), 
og stol på Herrens kraft til å helbrede og gi fred 
(se Filipperne 4:7).

For dem som tar seg av en som er i sorg:
•  Vær medfølende, og ikke klandre eller døm noen. Forstå 

hvordan “Herren … avpasse[r] etter [sin] barmhjertighet” 
(L&p 46:15).

•  Ta kontakt, og spør de etterlatte hvordan du kan hjelpe 
til, selv om det er helt enkle oppgaver, eller ledsage dem 
når de skal gjøre noe.

•  Vær tålmodig, lytt og godta følelsene de deler i eget tempo.
•  Unngå klisjeer og falske forsikringer som “Det ordner 

seg”, “Det kunne vært verre”, “Jeg vet hvordan du føler 
deg”, “Jeg forstår”, “Det er Guds vilje”, “Tiden leger alle 
sår” og så videre.

•  Ikke prøv å gi svar på deres uutgrunnelige spørsmål.
•  Ikke sammenlign deres sorg med din, selv om den var 

knyttet til et selvmord.
•  Snakk med dem om deres kjære på lignende måter 

som du ville gjort om en som døde på en annen måte.
•  Forsikre berørte barn om at de ikke er ansvarlig for 

det inntrufne.
•  Tilby deg å hjelpe dem å finne andre ressurser for  

sorgprosessen (rådgivning, støttegrupper osv.). ◼

•  Ta vare på deg selv fysisk: Opp-
retthold en rutine for godt kost-
hold, hvile og trening.

•  Få støtte av dem du stoler på 
(familie, venner, biskopen), og 
la andre hjelpe deg gjennom 
denne krisen.

•  Delta i sunne aktiviteter som 
gir adspredelse.

•  Snakk med en profesjonell råd-
giver og/eller delta i en støtte-
gruppe for selvmord.

•  Vær tålmodig i helbredelses-
prosessen.

Hvordan etterlatte leges
Av Kirkens familiekontor
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E K S E M P L E R  P Å  T R O

Cayo og Anthony
Paris i Frankrike

Anthony:
Jeg kunne se at Cayo var anner-

ledes enn de andre vennene mine. 
Vi gjør alle dumme ting i oppveks-
ten, men Cayo hjalp meg å velge 
en god vei.

Fra jeg var 8 til jeg fylte 18 år 
tenkte jeg mye på å bli døpt. 
Men det tok meg lang tid fordi 
jeg hadde mange ting jeg trengte 
å forandre i livet mitt, selv om 
jeg prøvde å følge gode prinsipper.
Cayo:

Det tok den tiden det tok, 
mer enn 10 år, men til slutt ble 
han døpt.

Jeg tror Herren gjør alt han kan 
for at vi virkelig kan forandre oss, 
ærlig og inderlig. Å bli en siste-
dagers-hellig og en Kristi disippel 
er ikke bare et spørsmål om å 
bestemme seg for å tilegne seg 
visse holdninger. Det er å oppleve 
en dyptgripende forandring i oss 
selv. Jeg så denne forandringen 
i Anthony.

Cayo Sopi og Anthony Linat har vært 
venner siden barndommen. Cayo, et 
medlem av Kirken, håpet alltid at Anthony 
ville bli medlem.
LESLIE NILSSON, FOTOGRAF

Se mer om Cayo og Anthonys historie på  
lds .org/ go/ 91738.
Lær mer om å dele evangeliet med andre av eldste 
Dallin H. Oaks på lds .org/ go/ 91739.
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Etter den første ultralyden, sa legen 
at det var en sjanse for at vår nye 

baby hadde Downs syndrom. Min 
mann og jeg hadde ikke forventet å 
høre dette, og mitt syn på fremtiden 
forandret seg umiddelbart.

Gjennom hele svangerskapet var 
jeg full av spørsmål og bekymringer 
med hensyn til hva jeg kunne for-
vente. Men vi forberedte oss omhyg-
gelig til barnets ankomst. Da dagen 
endelig kom, følte jeg i mitt hjerte at 
en vakker og spesiell person snart 
skulle bli født.

Vi kalte vår lille gutt Santiago, 
og kort tid etter fødselen fant vi 
ut at han ikke bare hadde Downs 
syndrom, men også noen alvorlige 
helsekomplikasjoner som påvirket 

hjerte, lever og lunger. Umiddel-
bart koblet legene og sykepleierne 
ham til en kunstig respirator og en 
hjerte-lungemaskin. Etter hvert som 
dagene gikk på sykehuset, begynte 
min mann og jeg å snakke om hvor-
dan vi skulle oppdra Santiago sam-
men med brødrene hans. Det var da 
vi innså hvor sårt vi trengte vår him-
melske Fader.

Vår lille “Santi” ble bra nok til å 
bli koblet fra den kunstige respira-
toren. Da han begynte å puste på 
egenhånd, var det som om han sa: 
“Mamma, jeg skal være sterk og gjøre 
min del.” Han klemte fingrene våre i 
sin bittelille hånd. Han var sterk, men 
hjertet hans klarte ikke påkjenningen. 
Han fikk hjertesvikt, og en kort stund 

senere vendte han tilbake til sin him-
melske Fader.

Jeg hadde aldri drømt om at jeg ville 
måtte oppleve noe slikt. Å vente på 
at et barn skal komme til verden med 
så stor forventning, å legge så mange 
planer for ham, og så se ham forlate 
dette liv, er noe av det mest smertefulle 
en far og en mor kan oppleve.

Min mann og jeg dro til templet etter 
Santiagos begravelse. Da vi kom inn i 
templet, følte vi oss trøstet. Jeg visste 
at jeg en dag ville bli kjent med barnet 
mitt og glede meg over ham som hans 
mor. Jeg er takknemlig for templer og 
for evige familier. Nå er det opp til oss 
å leve slik at vi kan få være sammen 
med vår lille Santiago igjen. ◼
Rocio Alvarado, Santiago, Chile ILL
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VI SÅ BABYEN VÅR FORLATE DETTE LIVET

S A G T  A V  S I S T E - D A G E R S - H E L L I G E

Da vår lille gutt begynte å puste på 
egenhånd, var det som om han sa: 

“Mamma, jeg skal være sterk og gjøre 
min del.”
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Som lege hadde jeg en gang en 
pasient som kom til meg etter 

at en rutinemessig blodprøve viste 
unormale verdier. I dagene mellom 
prøven hennes og vår samtale hadde 
hun søkt på Internett om hva resul-
tatene kunne bety. Da vi møttes, var 
hun opprørt og bekymret. Jeg prøvde 
å forklare resultatene, men hun var 
fortsatt ute av seg.

“Ikke bekymre deg for hva som 
kan gå galt”, sa jeg. “Det er min opp-
gave! Det er derfor jeg er her. Jeg har 
studert iherdig for å finne ut hva jeg 
skal gjøre med dette. Vi skal komme 
gjennom dette sammen, og hvis du vil 
følge mine instruksjoner, vil du vite 
hvordan du kan bli frisk igjen. Stol på 
meg, og la meg ta meg av medisinske 
bekymringer. Da kan du fokusere all 
din energi på å bli bedre.”

FRELSEREN: DEN FULLKOMNE LEGE
Dette bidro til å stille hennes frykt. 

Vi planla å ta flere prøver, og jeg lovet 
at vi skulle være sammen om veien 
videre.

Noen måneder senere opplevde jeg 
omveltninger i mitt eget liv. Press på 
jobben, en baby på vei og en kom-
mende flytting overveldet meg. Jeg var 
frustrert, engstelig og redd.

Jeg ba innstendig angående mine 
bekymringer, synder og frustrasjoner. 
Mens jeg ba, vitnet Ånden om Frelse-
rens betydning i mitt liv. Det var som 
om han sa til meg:

“Ikke bekymre deg om alt det som 
kan skje. Det er min oppgave! Det er 
derfor jeg er her. Jeg gjennomgikk alle 
lidelser for å kunne vite hva jeg skal 
gjøre med dette. Ha tro på meg, så skal 
vi komme gjennom dette sammen. 
Hvis du vil følge mine instruksjoner, 

kan du bli bra igjen. Stol på meg, og la 
meg ta meg av disse åndelige byrdene. 
Da kan du fokusere all din innsats på 
å bli den beste du kan være.”

Med denne erkjennelsen lettet min 
bekymring, skyldfølelse og frustra-
sjon. Tro på Ham fjernet uproduktive 
følelser som hindret min fremgang. 
Jeg kunne fokusere på det jeg hadde 
kontroll over. Jeg kunne etterleve 
evangeliet og komme til Frelseren 
med mine utfordringer.

På samme måte som en lege kan 
hjelpe oss til fysisk helse, kan Frelse-
ren, som er den fullkomne lege, fjerne 
byrden av skam, bekymring, skyldfø-
lelse og til og med frustrasjon og angst, 
og vise oss veien tilbake til åndelig 
helbredelse. Det er hans oppgave, og 
han utfører den fullkomment. ◼
Matt Lindsey, Hawaii, USA 

“Ikke bekymre deg om 
alt det som kan skje. 

Det er min oppgave! Det 
er derfor jeg er her.”
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For mange år siden var min hustru 
og jeg på randen til å skille oss på 

grunn av mitt problem med alkohol. 
Ikke engang våre døtres tårer kunne 
forandre meg. Da misjonærene kom 
hjem til oss, tok det ikke lang tid før 
min hustru og mine døtre ble døpt, 
men jeg ville ikke ta imot det som 
var av Gud.

Min alkoholavhengighet styrte livet 
mitt. Jeg gikk på barer etter arbeid, 
og ofte møtte jeg ikke på arbeidet 
fordi jeg var full. Når jeg drakk, ble 
jeg fysisk aggressiv. Jeg havnet ofte i 
krangler og slåsskamper med andre.

Når jeg skulle dra på jobb, hendte 
det at døtrene mine gråt og ville bli 

MIN AVHENGIGHET OG FRELSERENS HJELP
med meg for å hindre meg i å drikke. 
Jeg lovet dem at jeg ikke skulle 
drikke, men jeg holdt aldri løftene 
mine. Jeg ville bare fortsette å drikke.

Etter hvert innså jeg at jeg trengte 
hjelp. Med hjelp fra misjonærene, 
anstrengte jeg meg for å overvinne 
min avhengighet. En stund klarte jeg 
ikke å slutte å drikke i mer enn en 
uke av gangen.

Så en dag delte misjonærene et 
skriftsted fra Mormons bok som for-
andret mitt liv: “Og hvis menneskene 
kommer til meg, vil jeg vise dem deres 
svakhet. Jeg gir menneskene svakhet 
så de kan være ydmyke, og min nåde 
er tilstrekkelig for alle mennesker 
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som ydmyker seg for meg, for hvis 
de ydmyker seg for meg og har tro 
på meg, da vil jeg la det svake bli til 
styrke for dem” (Ether 12:27).

Jeg trengte Frelserens hjelp. Uten 
ham ville jeg aldri overvinne min 
avhengighet. Jeg fant ut at jo mer jeg 
stolte på ham, desto lenger kunne jeg 
la være å drikke. Etter flere samtaler 
med misjonærene, takket jeg ja til 
deres oppfordring om å bli døpt.

Siden da har livet mitt forandret 
seg. Mer enn åtte år har gått, og jeg 
har ikke rørt så mye som en dråpe 
alkohol. I dag er jeg fri, og det er 
Herrens fortjeneste. ◼
Victor Muñoz Walde, Huancayo, Peru

Jeg lovet døtrene mine at jeg 
ikke skulle drikke, men jeg 

holdt aldri løftene mine.
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Som barn fikk jeg diagnosen barne-
leddgikt. Jeg var ofte syk, og mor 

og far tilbragte mange timer på lege-
kontorer sammen med meg. De var 
bekymret for min helse og følte seg 
hjelpeløse fordi de ikke kunne ordne 
opp i det som var galt. Jeg forsto aldri 
hvordan de hadde det før det var min 
tur til hjelpeløst å se mor kjempe mot 
brystkreft.

En helg kjørte jeg til min mors hjem 
i New Jersey for å være sammen med 
henne mens hun fikk en omgang 
med cellegift. Jeg ønsket å være sam-
men med henne og gi mine brødre 
en pause fra den daglige omsorgen 
for henne. Noen måtte overvåke 
henne gjennom natten på grunn av 

FYSISK TRØST FRA SKRIFTENE
behandlingen hennes. En seng var 
klargjort for henne i stuen, og jeg 
hadde tenkt å sove på sofaen. Mor 
hadde smerter, og det var ingenting 
jeg kunne gjøre. Jeg følte meg hjelpe-
løs og frustrert. 

Når mor strevde med å falle i søvn, 
følte jeg meg tilskyndet til å lese Skrif-
tene for henne. Hun elsket Skriftene, 
men hun var for svak til å holde eller 
lese dem selv. Da jeg spurte henne hva 
hun ønsket at jeg skulle lese, sa hun at 
hun elsket Almas bok. Etter å ha skum-
lest kapittelsammendragene, følte jeg 
meg tilskyndet til å lese fra kapittel 7.

Ånden fylte rommet da jeg leste 
ordene som beskriver Kristi jordiske 
misjon: “Og han skal gå ut, ha smerter 

og lidelser og fristelser av alle slag, og 
dette for at det ord kunne bli oppfylt 
som sier at han vil påta seg sitt folks 
smerter og sykdommer.

Og han vil påta seg døden, så han 
kan løse dødens bånd som binder 
hans folk. Og han vil påta seg deres 
skrøpeligheter, så hans indre kan fylles 
med barmhjertighet” (Alma 7:11-12).

Jeg fortsatte å lese til mor falt i 
fredelig søvn. Skriftene hadde invitert 
Trøsteren inn i hennes hjem og hjul-
pet henne å sove. Jeg fikk et sterkere 
vitnesbyrd om kraften i Skriftene og 
om Jesus Kristus, som var villig til å 
handle som vår Frelser og trøste oss 
i alle våre lidelser. ◼
Inger de Montecinos, Virginia, USA

Når mor strevde med 
å falle i søvn, følte jeg 

meg tilskyndet til å lese 
Skriftene for henne.
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Under Frelserens jordiske virke 
ble han prøvet av Satan.

“Og da han hadde fastet i 
førti dager og førti netter, ble han til 
sist sulten.

Og fristeren kom til ham og sa: 
Er du Guds Sønn, så si at disse stei-
ner skal bli til brød” (Matteus 4:2–3; 
uthevelse tilføyd).

Motstanderen fristet Frelseren ved 
å trekke hans guddommelighet i tvil. 
Han brukte den betingede setningen 
“Er du Guds Sønn.”

Men ved hjelp av den styrken som 
kommer av kunnskap om Skriftene, 
avviste Herren fristelsen. “Det står 
skrevet”, sa han, “Mennesket lever 
ikke av brød alene, men av hvert 
ord som går ut av Guds munn”  
(Matteus 4:4).

Denne samtalen mellom Jesus 
Kristus og Satan gir oss et klart bilde 

Av eldste 
Hugo Montoya
i De sytti

HVORDAN OVERVINNE 
FAREN VED TVIL

av hvordan motstanderen frister oss til 
å bringe snikende tvil inn i vårt hjerte 
og vår forstand.

En skjult invasjon
Der jeg vokste opp i Sonora, 

Mexico, er det store trær som kalles 
cubafiken. De blir nesten 30 m høye, 
med store stammer og velutviklede 
grener og løvverk. Nylig ble mange 
av disse trærne rammet av en syk-
dom som kalles Texas-rotråte. Når 
denne soppen går til angrep, ser man 
ikke virkningen på flere år. Soppen 
får imidlertid gradvis røttene på de 
vakre trærne til å råtne, og de begyn-
ner å dø. Bladene blir gule og faller 
av. Deretter tørker stammen og gre-
nene ut, og trærne må hugges ned.

I likhet med soppen som kom-
mer inn i disse trærne, kan tvil 
trenge seg inn i våre tanker. Hvis 

Selv store trær kan 
bukke under for sopp 

som vi ikke har sett. Det 
samme gjelder tro – hvis 
vi lar tvilen vokse, kan 

den få åndelige røtter til 
å råtne helt til vi velter.

vi lar den vokse, kan den etter hvert 
påvirke våre røtter og få vår tros-
grunnvoll til å råtne til vi også kan 
bli hugget ned.

Såkalte venner kan så tvil ved 
å stille sårende spørsmål. Nettste-
der kan vekke tvil ved å presentere 
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informasjon tatt ut av sammenheng. 
Men tvilen forsterkes særlig når vi selv 
stiller spørsmål ved byrdene vi bærer, 
når vi føler oss forlatt eller overveldet. 
Det naturlige menneskes innvendin-
ger, som for eksempel “Hvorfor meg, 
Herre?” eller “Hvis jeg er din tjener, 

hvorfor tillater du …” kan bli hvisket 
i våre ører av løgnens far. Han har en 
lumsk hensikt – å svekke vår visshet 
om at vi er Guds barn.

For å motvirke en slik tvil, må vi 
huske at Faderens plan er fullkom-
men. Istedenfor å dvele ved negative 

spørsmål, skulle vi be om styrke, 
slik Joseph Smith gjorde: “Kom dine 
lidende hellige ihu, O vår Gud, og 
dine tjenere vil fryde seg i ditt navn 
for evig” (L&p 121:6). Vi må også 
stole på at Herren vil redde oss (se 
1 Korinterbrev 10:13).



46 L i a h o n a

Ranet med pistol
Jeg husker en personlig opple-

velse som hjalp meg å lære å erstatte 
tvil med håp. Jeg var stavspresident 
den gangen. Barna var små. Min 
hustru og jeg hadde hadde et fore-
tak som laget tortillaer, og vi hadde 
lange arbeidsdager.

En av disse nettene, da min hus-
tru og jeg måtte lage tortillaer fra 
midnatt til kl. 03.00, kom tre unge 
menn til butikken vår. Alle tre var i 
narkotikarus. To av dem hadde på 
seg finlandshetter og lange regnfrak-
ker. Regnfrakkene skjulte våpnene 
deres. De truet oss, stengte oss inne i 
butikken og låste døren. Én sto vakt 
utenfor, og ropte flere ganger: “Drep 
dem! Drep dem!”

En av de unge mennene presset sitt 
våpens munning mot tinningen min, 
og tvang meg til å legge meg ned. 
Den andre presset våpenet sitt mot 
min hustrus bryst. Jeg ba om at mine 
barn ikke måtte bli foreldreløse, og 
Herren beskyttet oss. Ranerne låste 
oss til slutt inne på toalettet og kjørte 
av sted i bilen min.

Vi kom oss ut og ringte etter hjelp. 
Politiet kom, og det samme gjorde 
min bror. Så snart som mulig kjørte vi 
min hustru hjem. Så dro min bror og 
jeg ut for å lete etter bilen min, uten 
hell. Jeg var svært lei meg da jeg kom 
hjem kl. 05.00.

Hvor var familien min?
Til min overraskelse var ikke min 

hustru og mine barn der. En nabo 

fortalte meg at min fire år gamle datter 
hadde magesmerter, og at de hadde 
kjørt henne til sykehuset i all hast. Jeg 
visste at vi ville ha desperat behov for 
penger til behandlingen hennes, så jeg 
følte at jeg ikke hadde noe annet valg 
enn å dra tilbake til tortillabutikken 
og fylle dagens bestillinger. Siden min 
hustru og jeg var de eneste som arbei-
det der, var jeg alene og måtte arbeide 
som en gal med å elte, sette deigen 
i beholderen, justere størrelsen, løpe 
frem og tilbake for å fullføre tortillaer, 
og betjene kunder.

Nå var klokken 08.00. Jeg begynte 
å tenke på det som hadde hendt den 
natten. Jeg stilte meg selv spørsmålet: 
“Hvorfor skjer alt dette med deg når 
du er stavspresident?”

Alt annet enn tortillaer
Jeg dyttet den skadelige tanken til 

side og ba om styrke. Så hørte jeg en 
stemme bak meg: “President.” Det var 
min biskop og en mann fra menighe-
ten, hjemmelærerne mine.

Biskopen sa: “Vi kan ikke lage tor-
tillaer, så vi kan ikke hjelpe deg her. 
Men du trenger ikke å bekymre deg 
med hensyn til bilen, din hustru, din 
syke datter eller de andre barna. Bli 
her, så hjelper vi deg med resten.” Jeg 
gråt av takknemlighet.

De tok seg av alt bortsett fra tortil-
laene. Da jeg kom hjem den ettermid-
dagen, fant jeg huset rent og ryddig, 
skjortene mine strøket, og maten sto 
klar. Ingen var hjemme, men jeg visste 
at Hjelpeforeningen hadde vært der. 

Politiet hadde funnet bilen min, og 
noen fra menigheten hadde betalt for 
få hentet den ut.

Jeg dro snart for å besøke min 
hustru og datter. Biskopen hadde vært 
der og hadde gitt min datter en vel-
signelse. Hun hadde blindtarmbeten-
nelse, men alt var under kontroll.

De åndelige røttene i mitt 
slektstre har blitt styrket i seks 
generasjoner på grunn av min 
oldefars urokkelige tro.
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Da min hustru og jeg snakket sam-
men, var vi imponert over at biskopen 
ikke hadde brukt fasteoffermidler eller 
varer fra biskopenes lagerhus til å 
hjelpe oss. I stedet hadde han benyt-
tet seg av medlemmenes ressurser og 
barmhjertighet.

Noen dager senere, mens min 
datter kom seg og min hustru hjalp 
meg i tortilla-butikken, kom det 
tre kvinner. Det var mødrene til de 
unge tyvene som hadde kommet 
for å be om unnskyldning. De for-
klarte at politiet hadde tatt sønnene 
deres. Senere praktisk talt slepte 
disse mødrene sønnene sine til  
butikken for å be om tilgivelse, 
og vi tilga dem.

De tvilte ikke
Et annet eksempel i min slektshi-

storie minner meg om ikke å tvile. 
I Mexico i 1913 forkynte eldste 
Ernest Young og hans ledsagere 
evangeliet for min tipp-oldemor 
Maria de Jesus de Monroy, som 
var enke, hennes tre døtre, Natalia, 
Jovita og Guadalupe, og hennes 
eneste sønn, Rafael – min oldefar. 
De ble døpt 10. juni. To måneder 
senere forlot amerikanske statsbor-
gere landet på grunn av den mek-
sikanske revolusjonen.

29. august 1913, den dagen pre-
sident Rey L. Pratt og alle ameri-
kanske misjonærer skulle dra, kom 
Rafael Monroy, en 34-åring som 
hadde blitt medlem to måneder 
tidligere, til misjonshjemmet for å 

uttrykke sin bekymring. “Hva kom-
mer til å skje med oss?” spurte han. 
“Det er ingen organisert gren i San 
Marcos, og vi har ikke prestedøm-
met.” President Pratt lyttet til Rafaels 
bekymringer, og ba ham sette seg. 
Han la hendene på Rafaels hode, 
overdro Det melkisedekske preste-
dømme til ham, ordinerte ham til  
eldste og beskikket ham som presi-
dent for San Marcos gren.

Rafael, som forsto at dåpspak-
ten var hellig og evig, forsto også 
at han skulle dele evangeliet med 
andre. På 23 måneder bidro han 
og hans rådgiver, Vicente Morales, 
til at mer enn 50 personer omvendte 
seg og ble  døpt. De forkynte for 
mange flere.

Så, 17. juli 1915, kom revolusjo-
nen til San Marcos. Revolusjonssol-
dater anklaget Rafael og Vicente 
for å tilhøre og støtte motstanderens 
hær, skjule våpen og tilhøre en  
fremmed religion. De tok dem til 
fange, torturerte dem og hengte 
dem til de besvimte. Deretter ga 
soldatene dem en siste sjanse til å 
redde livet. De ville bli spart hvis 
de ville gi avkall på sin religion. 
Rafael svarte: “Jeg kan ikke gjøre 
det, for jeg vet at det jeg har mottatt, 
er sant.”

Rafael og Vicente tvilte ikke. De 
handlet i samsvar med sin kunnskap 
og sitt vitnesbyrd. På slutten av den 
dagen ble de henrettet av Den sørlige 
frigjøringshær, og ga sitt liv for det de 
trodde på.1

Fortsatt sant i dag
La oss ikke tvile på at dette verk 

er sant. Når vi settes på prøve av 
tvil, la oss tenke på våre åndelige 
opplevelser. Dette vil hjelpe oss å 
utslette tvilen. Dette gjelder særlig 
dem som har kommet hjem fra hel-
tidsmisjon og deretter latt tvilen få 
snike seg inn, gamle medlemmer 
som har blitt trette av å holde ut, 
og nye konvertitter som først følte 
stor glede, men ikke har gitt næring 
til sin tro.

Hvis dette er din situasjon, vil jeg 
gjerne si: Hvis evangeliet var sant 
da du sendte inn din misjonærsøk-
nad (og det var det!), hvis det var 
sant da du dro til templet (og det 
var det!), hvis det var sant da du ble 
omvendt og døpt, eller da du hjalp 
andre å omvende seg og bli døpt 
(og det var det!), hvis det var sant 
da du ble beseglet (og det var det!), 
så det er like sant i dag!

Jesus viste ved eksempel at vi 
kan få styrke fra Skriftene. Joseph 
Smith viste at det å spørre i bønn, 
vil gi lindring. De som har gitt sitt 
liv uten å tvile, har vist at selv i 
møte med døden, har vi håp.

Vi må ikke gi etter for fortvi-
lelse, for prøvelser og fristelser er 
midlertidige. Vi kan alle finne håp 
i Frelserens erklæring: “Se hen til 
meg i enhver tanke, tvil ikke, frykt 
ikke” (L&p 6:36). ◼

NOTER
 1. Se Rey L. Pratt, i Conference Report, 

april 1920, 90-93.
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Av Marcel Hall

Jeg har alltid trodd at jeg var et av 
de heldige unntakene fra noen av 
evangeliets normer. Så jeg gjorde 

som jeg ville, og bestemte hvilke 
normer som var viktige, og hvilke som 
ikke var det. En av normene jeg regnet 
som valgfrie, var å ikke lytte til vanhel-
lig og vulgær musikk (se Til styrke for 
ungdom [2011], 22). Jeg trodde ikke 
at musikken jeg hørte på, hadde noe 
å si for hva jeg gjorde og hva jeg følte 
med hensyn til evangeliet. Jeg hadde 
fortsatt et sterkt vitnesbyrd om Jesus 
Kristus, og jeg gjorde mitt beste for å 
stå til tjeneste for andre, og delta på 
møtene i Kirken. Jeg sa til meg selv at 
det var beklagelig at disse musikerne 
ikke levde et godt liv, men det var 
greit å høre på musikken deres – det 
hindret tross alt ikke meg i å leve et 
evangelieorientert liv.

Da jeg forberedte meg til å 
reise på misjon, tenkte jeg 

overhodet ikke på hvordan musikken 
jeg lyttet til, hemmet min åndelige 
utvikling.

Men bare noen timer etter at jeg 
åpnet mitt misjonskall, kom jeg til å 
tenke på skriftstedet i Alma 32:27: 
“Men se, hvis dere vil våkne opp og 
anstrenge deres evner, ja, prøve mine 
ord og utøve tro i den minste grad, ja, 
selv om dere ikke kan gjøre mer enn 
ønske å tro, la dette ønske virke i dere 
inntil dere tror så mye at dere kan gi 
plass for en del av mine ord.”

Og så tenkte jeg på dette ene ordet, 
prøve. Hvis jeg ønsket å motta velsig-
nelsene jeg gikk glipp av, måtte jeg 
prøve. Så de neste tre ukene klarte 
jeg meg uten min upassende musikk. 
Det var vanskelig i starten, og jeg 
hadde mange tilbakefall. Men etter 
noen dager var de fredelige følelsene 
jeg begynte å få hver dag, nok til å 
hjelpe meg gjennom det. I tillegg 
begynte det å gå bedre med mine 

universitetsstudier. Jeg kunne konsen-
trere meg bedre, og jeg var mer på 
bølgelengde med Ånden i en periode 
i livet hvor himmelsk veiledning var 
spesielt viktig.

Jeg oppdaget at til og med ønskene 
mine hadde forandret seg. Jeg ville ha 
enhver velsignelse som vår himmelske 
Fader ønsker å gi meg. Min erfaring 

Hvis jeg  
ønsket å styrke 
mitt vitnesbyrd 
og utvikle meg 

åndelig, måtte jeg 
slutte å unnskylde 

min oppførsel.

Et musikkekseperiment
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VI MÅ INNRETTE VÅR VILJE
“Kun ved å innrette vår vilje etter 
Guds vilje kan vi finne fullstendig 
lykke. Alt som er mindre enn det, fører 
til mindre lykke (se Alma 12:10-11)…

Mange av oss hindres i å vie oss til 
Herren fordi vi feilaktig tror at ved å 
la vår vilje bli oppslukt av Guds vilje, 
mister vi på en eller annen måte vår 
individualitet (se Mosiah 15:7). Det vi 
egentlig er bekymret for, er selvføl-
gelig ikke å gi slipp på oss selv, men 
på selviske ting – som våre viktige 
stillinger, vår tid og våre fortrinn og 
eiendeler. Det er ikke til å undres over 
at Frelseren ber oss om å miste oss 
selv (se Lukas 9:24). Han ber oss bare 
om å miste vårt gamle selv for å finne 
vårt nye. Det er ikke et spørsmål om å 
miste sin identitet, men om å finne sin 
sanne identitet.”
Eldste Neal A. Maxwell (1926-2004) i De tolv 
apostlers quorum, “Bli oppslukt av Faderens 
vilje”, Lys over Norge, jan. 1996, 23.

med å endre mine musikkvaner hjalp 
meg å innse at det ikke finnes noen 
valgfrie normer, og at ethvert bud vi 
får, har til hensikt å styrke vårt forhold 
til vår himmelske Fader, og gjøre oss 
mer lik ham. Å hoppe over de budene 
vi ikke liker, vil bare hindre oss i å 
motta hans lovede velsignelser.

Å følge evangeliets normer og holde 
budene skiller oss ut som Kristi sanne 
disipler. Når vi tar det skritt å gå fra bra 
til enda bedre, gleder vi virkelig vår 

himmelske Fader. Vi kan ikke sitte på 
gjerdet i dette evangeliet. Enten beve-
ger vi oss fremover, eller så faller vi 
tilbake, og tanken at “Jeg gjør det bra 
nok akkurat nå”, vil uunngåelig få oss 
til å falle tilbake. Men hvis vi stoler på 
Jesus Kristus og hans forsonings kraft 
til å forbedre oss i det minste litt hver 
dag, kan vi leve med hans fred og vite 
at vi er i ferd med å bli den slags men-
neske som han vet at vi kan være. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.
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ET FLY KAN LÆRE DEG MYE OM LYDIGHET,  
ÅPENBARING OG ÅNDELIG VEILEDNING.

FLYVNINGENS MEKANIKK
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Av Richard M. Romney
Kirkens tidsskrifter

Da jeg arbeidet som flymekaniker, lærte jeg at for 
å fly, trenger et fly to krefter:
1.  Skyvekraft, eller fremdrift, med en hastighet som er 

tilstrekkelig til å skape løft. Skyvekraften overvinner 
motstanden, eller motstand mot bevegelse.

2.  Løft, som skapes av forskjellen i trykk i luften som 
strømmer over vingen og luften som strømmer under 
vingen (som kalles Bernoullis prinsipp). Løftet over-
vinner tyngdekraften, som ellers ville ha trukket flyet 
ned på bakken igjen.

TO KREFTER

Gjør noen enkle sammenligninger, og du vil finne inspire-
rende likheter mellom prinsippene for flygning og evangeliets 
prinsipper.

HVA DETTE HAR MED DEG Å GJØRE

ÅNDELIG LØFT
Lydighet mot evangeliets lover og ordinanser skaper frem-

drift. Det gir åndelig skyvekraft som skaper åndelig løft. Det holder 
oss gående. Det gjør oss i stand til å heve oss over verden, slik at vi 
kan se klart hvordan vi kan vende tilbake til vår himmelske Fader.

KURSKORRIGERING
Etter at du ble døpt, fikk du Den hellige ånd, den beste av alle 

åndelige navigasjonsenheter. Når du fortsetter i lydighet, vil den milde, 
lave røsten gi stadige tilskyndelser om hva du skal gjøre, hvor du skal gå 
og hvordan du skal handle. Hvis du hører godt etter, vil den lede deg.

Men det er opp til deg å bruke de midler Herren har gitt for å 
korrigere kursen. Disse omfatter noen sjekkpunkter – ber du regelmes-
sig, gransker du Skriftene, deltar du på møter, og forbereder du deg til 
og drar du til templet? De omfatter også omvendelse, som gjør deg i 
stand til å gjøre både større og mindre justeringer i åndelig innstilling, 
høyde og retning.

skyvekraft

Bern
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Det er naturligvis mange andre ting som skjer når et 
fly flyr. Men mye av det omfatter ytterligere to systemer.
1.  Navigasjonshjelpemidler hjelper piloten å holde 

flyet på rett kurs. Dette omfatter målere og brytere 
i cockpiten, men også radarfyr og stemmekontakt 
med flytårn.

2.  Styreinnretninger muliggjør retningsendringer. Dette 
er sideror (klaffene på flyets hale), balanseror og trim-
ror (små klaffer på vingene), store klaffer og spoilere, 
forkantklaffer og stabilisatorer. Disse gjør det mulig 
for flyet å rulle, stige, stupe, svinge og komme varsomt 
ned på bakken igjen når det er på tide å lande.

KURSKORRIGERING

Piloter er avhengige av bakkemannskapet. Mannska-
pet klargjør flyet til å fly, dirigerer flyet til og fra rulleba-
nen, utfører inspeksjoner av flyet før og etter flygningen, 
og utfører eller anbefaler vedlikehold. Mannskapet er 
ansvarlig for flyets vedlikehold og sikkerhet.

ET GODT GRUNNLAG

ÅNDELIG SERTIFISERING
I likhet med en pilot, må du stole på ditt åndelige bakkemannskap. 

Mannskapet består av dine foreldre, ledere i Unge menn eller Unge 
kvinner, biskopen og hans rådgivere, hjemmelærere, Seminar-lærere 
og gode venner. Tenk på samtaler med dem som inspeksjonene før og 
etter flygningen. Akkurat som et fly blir kontrollert med jevne mellom-
rom, vil du ha mulighet til å bekrefte hvor beredt du er til å fly under 
regelmessige intervjuer. Ditt åndelige bakkemannskap vil hjelpe deg 
å vurdere dine evner, forberede flygeplanen og gi deg råd om åndelig 
vindhastighet og mulig turbulens. Visse aktiviteter, som for eksempel å gå 
i templet, vil kreve bekreftelse på at du er klarert for takeoff. General-
konferansetalene er som å høre fra en flygeleder som kan se alle flyene 
på en gang, og gi omfattende navigasjonsinstruksjoner. Lydighet mot den 
rettledning som gis, vil hjelpe deg å styre unna mulige farer.

KLAR TIL Å FLY
I åndelig forstand er det meningen at vi skal fly. Vi er barn av 

vår himmelske Fader, og han ønsker at vi skal nå åndelige høyder. Som 
hans barn, skulle vi strekke oss mot himmelen, for med hans hjelp kan 
vi alltid stige til nye høyder. ◼

løft

klaffer

spoilere

forkantklaffer

balanseror

høyderor

trimbar 
horisontal 
stabilisator

Du finner mer om dette emnet på youth .lds .org.
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DITT VITNESBYRD  
og Mormons bok

Tre historier av 
ungdom om hvordan 
Mormons bok har 
forandret deres liv.Joseph Smith sa 

at Mormons bok 
er “den mest 
korrekte av alle 

jordens bøker, sluttste-
nen i vår religion, og 
at et menneske ville 
komme nærmere Gud 
ved å følge dens forskrif-
ter enn ved å følge noen 
annen bok” (Innledning 
til Mormons bok).  
Mormons bok er et 
kraftfullt vitne om Jesus 
Kristus og hans gjengitte 
evangelium. Å vite at den 
er sann forandrer alt.

De som skrev føl-
gende vitnesbyrd, ble 
omvendt til Jesus Kristus 
og hans evangelium 
på grunn av sine opp-
levelser med å lese og 
be angående Mormons 
bok. Hvis du oppriktig 
leser og ber angående 
Mormons bok, kan det 
forandre ditt liv også.



 S e p t e m b e r  2 0 1 7  53

U
N

G
D

O
M

 

Da jeg var 17 år, fortalte en venn av meg 
at hun var mormon. Den gangen hadde 

jeg ingen anelse om hva en mormon var. 
Mor og far tvang meg ikke til å gå i kirken, 
så jeg visste ikke mye om Bibelen eller om 
Gud, og jeg ønsket det ikke heller. Jeg sa til 
vennen min: “Hvis jeg ønsker å vite noe om 
den, skal jeg finne det ut på egenhånd.”

Da hun skjønte at jeg ikke var så 
opptatt av Kirken, ga hun meg bare en 
Mormons bok. Så ba hun meg om å lese 
den og be angående den. Hun presset 
meg ikke og ble ikke skuffet over at 
jeg ikke ønsket å høre om Kirken. Hun 
ønsket bare at jeg skulle lese og be.

BARE LES 
OG BE
Av Michael Peak, 
Idaho, USA

Senere den kvelden, da jeg åpnet 
boken, la jeg merke til vitnesbyrdet 
hennes foran i boken. Da jeg leste det, 
følte jeg at jeg burde lære mer om denne 
boken. Så jeg begynte fra 1 Nephi. Jeg 
klarte ikke å legge boken fra meg. Jeg 
måtte vite mer.

Kort tid senere ble jeg med på en 
familiens hjemmeaften sammen med 
familien hennes der de underviste meg 
om Jesu Kristi evangelium. Selv om jeg 
ikke visste noe om evangeliet, syntes alt 
sammen å gi mening. Etter hvert som jeg 
lærte mer, endret min holdning til Kirken, 
Gud og Jesus Kristus seg. For en gangs 

skyld ønsket jeg å gjøre det Gud ville at 
jeg skulle gjøre. Snart ble jeg undervist 
av misjonærene og døpt og bekreftet 
som medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige.

Mormons bok forandret livet mitt. 
Når jeg ser tilbake, kan jeg se hvordan 
Den hellige ånd hjalp meg å ønske å 
lære mer. Evangeliet hjalp meg å vite 
hvem jeg er, hvor jeg kommer fra og 
hvor jeg kan komme hvis jeg er trofast. 
Jeg er takknemlig for min venn som 
delte det med meg og viste meg at en 
ekte venn deler evangeliets sannheter 
med andre.
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Familien min flyttet til Amerika 
fra Filippinene da jeg var 11 år 

gammel. I begynnelsen var det 
vanskelig for meg å passe inn. Men 
så snart jeg lærte å snakke engelsk, 
ble jeg fort vant til populær-
kulturen. Jeg elsket å høre på 
popmusikk, prøve forskjellige 

frisyrer og gå i moteklær. Jeg 
hadde ikke noe vitnesbyrd. 
I stedet hadde jeg en 
opprørsk holdning.

Livet mitt fikk et 
vendepunkt da jeg 

bestemte meg for å følge 
profetens utfordring om å 
lese og studere Mormons 
bok oppriktig. Jeg leste 
boken fra perm til perm. 
Det føltes fint og flott, men 

JEG TOK IMOT 
EN PROFETS 
UTFORDRING
Av Portia Marjorie J. Alvaro, 
Texas, USA

jeg var fremdeles ikke sikker på om den 
var sann.

Nervøst prøvde jeg Moronis løfte i 
Moroni 10:4-5. Jeg forventet at engler 
skulle vise seg, men ingenting skjedde. 
Jeg tenkte: “Var det alt?”

Til tross for min skuffelse, fortsatte jeg 
å studere boken. En natt hadde jeg en 
drøm om Mormons bok. Da jeg våknet, 
hadde jeg en brennende følelse i brystet, 
fred i sinnet og visshet. Jeg tenkte: “Der 
har vi det. Dette er svaret mitt.”

Etter denne opplevelsen, vokste over-
bevisningen min. Jeg gjorde det bedre i 
studiene, deltok på flere skoleaktiviteter 
og, ikke minst, jeg ble svært aktiv i Kirken. 
Jeg fortsetter å studere Mormons bok 
og anvende dens lære i livet mitt. Det jeg 
opplevde mens jeg leste Mormons bok, 
ble ankere for meg.
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DU KAN  
SELV VITE

 Enten du allerede har et vitnesbyrd 
om Mormons bok, eller du ønsker 

å få dette vitnesbyrdet selv, vil det å 
lese og be angående Mormons bok 
gjøre din omvendelse dypere.

Mormons bok hjelper oss alle 
å komme nærmere Jesus Kristus. 
Mormons bok vil hjelpe deg å vite at 
Jesus er Kristus, at Joseph Smith var 
en profet og at Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige er Guds sanne 
kirke på jorden. Åpne hjertet ditt 
når du åpner dens sider, og du vil se 
hvordan livet ditt kan forandre seg 
til det bedre.

Min familie og jeg ble medlem av 
Kirken da jeg var 12 år. Den gangen 

hadde jeg ingen anelse om omfanget av 
denne gaven. Jeg visste ikke engang om 
Kirken var sann, men far og mor var impo-
nert over budskapet misjonærene hadde 
gitt. Jeg likte også misjonærene, men for-
sto ikke helt det de sa. Til slutt oppfordret 
de oss til å bli døpt, og vi bestemte oss 
for å gjøre det som familie eller ikke i det 
hele tatt. Jeg gikk med på det, og ble døpt 
uten å være omvendt.

Jeg gikk i kirken og på Seminar, men 
familien min falt senere fra. Jeg hadde 
venner i Kirken og gikk på Seminar og 
GUF for å være sammen med dem. Jeg 
brydde meg ikke om evangeliet eller 
læren, og syntes som regel kirken var 
kjedelig. Livet mitt ble vanskelig da jeg 
begynte å drive med ting som butikkty-
veri og hærverk. Far ble voldelig, og jeg 
vurderte selvmord.

Selvmord var imidlertid aldri noe alter-
nativ. Jeg kunne ikke gjøre det mot mor, 
som jeg elsket inderlig. Så jeg ble nødt til 
å finne en løsning. Jeg så meg rundt og 
så mine venner fra kirken. Det eneste de 
hadde som jeg ikke hadde, var et vit-
nesbyrd. I en alder av 16 år, fire år etter 
dåpen, satte jeg meg derfor ned for å lese 
Mormons bok for første gang.

BOKEN SOM 
REDDET 
LIVET MITT
Navn ønskes ikke oppgitt

Det var vanskelig, og det tok meg 
nesten to år. Da jeg leste i 3 Nephi om 
Frelserens besøk til nephittene etter hans 
oppstandelse, hvor han velsigner barna 
deres, og engler stiger ned fra himmelen 
og omfavner dem, var det som om jeg sto 
blant nephittene og så denne mirakuløse 
hendelsen med mine egne øyne. Den 

hellige ånd bar vitnesbyrd om dette store 
øyeblikket.

Jeg kunne ikke lese mer fordi øynene 
mine var sløret av tårer. Da jeg gjenvant 
fatningen, fortsatte jeg å lese. Det gikk 
noen uker til, og jeg fullførte boken, knelte 
og ba for å få vite om den var sann. Men 
jeg fikk ikke noe svar.

Dagene gikk, og jeg knelte regelmessig 
og ba om å få vite om boken var sann, og 
om Kirken var sann, men jeg fikk fortsatt 
ikke noe svar. Flere uker etter at jeg ble 
ferdig med å lese boken, knelte jeg nok 
en gang i fortvilelse og spurte: “Himmel-
ske Fader, er Mormons bok sann?” Svaret 
som kom, var ikke det jeg forventet: “Det 
har jeg allerede fortalt deg. Det vet du at 
den er.”

Jeg hadde fått mitt vitnesbyrd flere 
uker tidligere, da jeg leste om at Kristus 
velsignet barna. Jeg visste at denne 
kirken, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige, er Guds rike på jorden, gjenopp-
rettet av en profet og ledet av en profet, 
akkurat som i oldtiden.

Det er ingen overdrivelse å si at 
Mormons bok reddet livet mitt, men det 
ville være mer korrekt å si at det gjengitte 
evangelium reddet meg og fortsetter å 
fornye meg og styrke meg hver dag. Det 
er det kjæreste jeg har. ◼
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SANNHETER  MORMONS 
BOKI  25 

Hvis du med en bønn i hjertet studerer 
sannhetene i Mormons bok, kan det 
hjelpe deg å få den åndelige kunnska-
pen du trenger for å ta riktige valg i 

livet, og finne svar på spørsmål som du eller andre 
måtte ha. Her er noen av sannhetene du kan lære 
i løpet av ditt studium av Mormons bok i Seminar, 
hjemme og i kirken. Når du studerer, grunner og 
ber angående dem, bør du overveie hvordan du kan 
dele og handle ifølge det du har lært, for å styrke din 
forståelse, ditt vitnesbyrd og din omvendelse til disse 
viktige sannhetene.

Jesus Kristus  
er verdens Frelser, og 
Joseph Smith  

er hans utvalgte profet.
Innledningen til Mormons bok

GUD BEREDER ALLTID EN VEI  
slik at du kan adlyde  

hans bud.
1 Nephi 3:7

Mormons  
bok  

bygger på Bibelens  
vitnesbyrd om Kristus.

1 Nephi 13:26-29, 39-42

Vi mottar 
veiledning  

fra Gud  
ved tro,  

flid  
og  

lydighet.
1 Nephi 16:27–29

MORMONS 
BOK  

ble oversatt 
ved  

Guds gave  
og kraft.

2 Nephi 27:6-23

Vi kan bare bli frelst ved  
Jesus Kristus.

2 Nephi 25:19–20

KRISTI 
ORD  

vil fortelle 
deg hva du 
skal gjøre.

2 Nephi 32:3

LÆRDOM  
er bra  

hvis vi følger  
Guds råd.
2 Nephi 9:28-29
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Gud elsker alle  
sine barn 

fullkomment.
2 Nephi 26:33

ÅNDEN 
sier 

sannheten.
Jakobs bok 4:13

Vi tjener Gud  
ved å tjene andre.

Mosiah 2:17

DET NATURLIGE MENNESKE  
er en fiende av Gud.

Mosiah 3:19

GUD  
vet alle  

ting og er  
kilden til  

all sannhet.
Mosiah 4:9

Vi inngår  
en pakt med 
Herren ved 
DÅPEN.
Mosiah 18:8-10

Herren gir oss 
STYRKE  

til å utholde prøvelser.
Mosiah 23:20-24; 24:13-15

Jesus Kristus 
led for våre  

synder, smerter  
og sykdommer.

Alma 7:11-13

TRO ER IKKE 
fullkommen 
kunnskap.

Alma 32:21

Lær  
å holde  

budene  
i din ungdom.

Alma 37:35

Kristus  
er en sikker 
grunnvoll.
Helaman 5:12

Herren vil oppfylle alle  
de ord som han har uttalt 

gjennom sine profeter.
3 Nephi 1:1-26

GUD UTFØRER MIRAKLER  
i henhold til vår tro og sin vilje.

Mormon 9:20–21

Tro  
er håp  

om ting som 
er sant, men 

ikke sett.
Ether 12:6

Vi ber i  
JESU 

KRISTI  
navn.

3 Nephi 18:15, 20-21

NESTEKJÆRLIGHET  
er Kristi rene kjærlighet.

Moroni 7:45, 47-48

Vi kan få et vitnesbyrd om 
Mormons bok når vi leser, 

grunner og ber.
Moroni 10:3-5 ◼
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Av Hadley Griggs
Kirkens tidsskrifter

Har du noen gang satt deg et mål for 
skriftstudium som hørtes omtrent slik 
ut? “Fra i dag av skal jeg studere Skrif-

tene i en time hver eneste dag – og jeg skal 
gjøre det fullkomment.”

Hvis du har satt deg et slikt mål, hvordan 
gikk det? Trolig ikke så bra. Det kan være vel-
dig vanskelig å legge seg til en ny vane, spesi-
elt fordi vi ofte setter oss urealistiske mål (som 
det ovenfor) som vi raskt blir lei av eller over-
veldet av.

For virkelig å gjøre skriftstudium til en vane, 
er det best å begynne i det små. Eldste Gary E. 
Stevenson i De tolv apostlers quorum ga et 
godt forslag: “Mange unge mennesker [bruker 
i snitt] nesten syv timer i døgnet på å se på 
TV-, data- og smarttelefon-skjermer…Vil dere 
erstatte noe av denne daglige skjermtiden – 
særlig den dere bruker på sosiale medier, Inter-
nett, spill eller TV – med å lese Mormons bok?…
Om det så bare er 10 minutter om dagen.” 1

Vi ba fem ungdommer om å følge eldste  
Stevensons oppfordring. De holdt oversikt 
over sin daglige skjermtid, og så erstattet de 
10 minutter av den med studium av Mormons 
bok. Les om hvordan det gikk – kanskje de vil 
inspirere deg til å prøve det selv!
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Vi ba fem ungdommer om å prøve eldste  
Stevensons oppfordring om å erstatte 
10 minutters skjermtid hver dag med å 
lese Mormons bok.

MINUTTER  
OM DAGENTI 
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MINUTTER  
OM DAGEN

“Etter å ha holdt over-
sikt over tiden som gikk 
med til sosiale medier 
den første uken, var jeg litt sjokkert 
over hvor mye tid jeg brukte på 
telefonen min. Det var absolutt bra 
for meg å bruke noe av denne tiden 
på Mormons bok, særlig fordi flittig 
lesning av Skriftene ikke er en av 
mine sterke sider.

“Ironisk nok var en av de første 
dagene jeg leste i Skriftene om 
morgenen, en forferdelig dag. Men 
jeg visste at det å lese i Skriftene 
bare ville forbedre livet mitt, så jeg 
fortsatte å lese.

Jeg tror den største virkningen av 
å lese hver dag var at jeg følte meg 
mye mer i harmoni med Ånden. Det 
var mye lettere å ta avgjørelser. Jeg 
følte større kjærlighet til mennes-
kene rundt meg og et sterkere ønske 
om å tjene. Når jeg leste Skriftene 
om morgenen, gikk dagen så mye 
bedre. Når jeg leste om kvelden, 
sov jeg godt. Jeg vil på det sterkeste 
anbefale at alle prøver dette. Det 
gjør stor forskjell!”
Bryn C., 18 år, Utah, USA

“Da jeg holdt oversikt over min telefonbruk, innså jeg 
at jeg var mest på telefonen på søndag. Jeg syntes det var trist fordi det er da 
jeg burde prøve å komme nærmere min Frelser – men i stedet hadde jeg stirret 
på skjermen min.

Da jeg begynte å lese i Skriftene, leste jeg 10 minutter hver kveld før jeg gikk 
til sengs, noe som for meg bare utgjorde ca. et kapittel hver kveld. Da jeg gjorde 
dette, merket jeg at jeg sovnet mye lettere. Jeg oppdaget også at jeg tok bedre 
avgjørelser hele uken, og jeg følte meg bare generelt bedre.

Jeg er takknemlig for at jeg fulgte denne oppfordringen, og jeg har tenkt å  
fortsette å lese i 10 minutter om dagen og holde kveldsbønn.”
Ryan E., 16 år, Alabama, USA
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“Jeg trodde egentlig ikke jeg var så mye på sosiale medier før 
jeg ble bedt om å holde oversikt over bruken, og det var da jeg innså hvor mye av 
livet mitt som gikk med til sosiale medier.

Så snart jeg begynte å virkelig fokusere på å lese i Skriftene hver dag, følte 
jeg stor iver etter å lese Mormons bok, og jeg ønsket å lære av den. Da jeg leste 
i 10 minutter hver dag, ble jeg mer og mer oppslukt av historiene. Omtrent halv-
veis i boken bestemte jeg meg for at før jeg leste, skulle jeg be om at jeg måtte 
finne svar på spørsmålene mine, og uten unntak fikk jeg disse svarene gjennom 
Den hellige ånd.

Jeg vet at Gud taler til oss gjennom Skriftene og at Mormons bok er et annet 
testamente om Jesus Kristus. Den kan virkelig velsigne oss ved inderlig og ydmykt 
studium. Jeg er så takknemlig for muligheten jeg hadde til å gjøre dette, og jeg  
oppfordrer alle til å gjøre det samme. Det var en livsendrende opplevelse.”
Sydney B., 16 år, Arizona, USA

“Før jeg førte oversikt over 
tiden jeg brukte, trodde jeg det 
ville være svært vanskelig å ta meg tid til 
å lese i Skriftene – men etter å ha innsett 
hvor mye tid jeg brukte på sosiale medier, 
føles det superenkelt å ta 10 minutter av 
den! Jeg kunne lese i lunsjpausen eller 
rett før Seminar begynte.

Etter at jeg hadde lest i Skriftene, var 
jeg mye mer bevisst på hva jeg så på på 
sosiale medier. Hvis jeg kom over noe 
dårlig, med dårlig språk eller et negativt 
budskap, la jeg merke til det og prøvde å 
unngå det langt mer enn før. Jeg la også 
merke til at bønnene mine var mye mer 
oppriktige, og at jeg i større grad fikk svar 
på dem. Dette er helt klart noe jeg håper 
å fortsette med mye lenger!”
Izzie J., 16 år, California, USA
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Lyst til å prøve det selv? Ta en titt 
på denne artikkelen på nettstedet 

LDS Youth. Her finner du åtte tips 
om hvordan du kan lykkes med dette 
målet: lds .org/ go/ 91761.

“Selv om jeg glemte å lese noen ganger,  
var det totalt sett vellykket. Jeg innså at før jeg fulgte eldste  
Stevensons oppfordring, leste jeg bare ca. tre minutter hver 
kveld, og ved å øke min lesning til 10 minutter hver kveld, så jeg en 
forskjell i livet mitt. Når jeg leser, føler jeg meg mer på bølgelengde 
med Ånden, og jeg kan føle velsignelsene ved åndelig beskyttelse 
hver dag. På samme måte som det kan være vanskelig å begynne 
å lese etter ikke å ha lest i Skriftene på en stund, kunne jeg ikke 
slutte å lese da jeg først hadde gjort det til en vane.

For min del oppdaget jeg at når jeg leste i Skriftene rett før 
sengetid, pleide jeg å sovne eller ikke få så mye ut av les-
ningen min. Det fungerte best å lese enten om morgenen 
eller etter skolen.

Det var en fantastisk opplevelse å gjøre dette, og jeg 
vil utfordre alle til å prøve det.”
Rachel A., 15 år, Colorado, USA ◼

NOTER
 1. Gary E. Stevenson, “Søk i boken, søk  

Herren”, Liahona, nov. 2016, 46.
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“Hvordan finner vi 
frem blant alt som 

har betydning? 
Vi forenkler og 
rendyrker vårt 

perspektiv. Noe er 
et onde og må  

unngås. Noe er 
hyggelig, noe 

er viktig, og 
noe er absolutt 

nødvendig.”
Eldste Neil L. Andersen 

i De tolv apostlers quorum, 
generalkonferansen 

i april 2007.

OVERVELDET?
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Hvis noen rundt deg begynner å stille spørsmål ved om Kirken 
er sann, må du fortsette å være glad i dem og holde deg 

sterk. Når de snakker med deg om Kirken, bør du fokusere på 
det de føler, istedenfor å bevise at du har rett. Ikke få dem til å 
føle seg skamfulle fordi de har spørsmål eller tviler. Ikke vis at du 
er sjokkert eller såret, selv om det er slik du føler deg. Hvis du 
kan, bør du snakke rolig med dem om deres spørsmål, og prøve 
å hjelpe dem å finne svar og holde fast ved den tro og det vitnes-
byrd de har (du finner hjelp her lds .org/ go/ 91763).

Hvis noen ikke ønsker å ha mer å gjøre med Kirken, behøver 
det ikke å bety slutten på forholdet deres. Vær glad i dem, vær 
snill mot dem og be for dem. Hvis Kirken og evangeliet ikke er 
noe du deler med dem lenger, må du holde fast ved det dere har 
felles. La dem vite at du bryr deg om dem, ikke bare deres tilknyt-
ning til Kirken. Men ikke gi opp dine egne åndelige mål heller. 
Prøv å løfte dem opp, men ikke la dem dra deg ned. ◼

RETT PÅ SAK

Erstatt din frykt med tro på Jesus Kristus 
og hans forsoning, og hans kraft til å 

løfte og forvandle deg, og hans kjærlighet og 
barmhjertighet. Husk vår himmelske Fader 
og Jesus Kristus og hvor gode de har vært 
mot deg. Vær ydmyk, be, studer Skriftene 
og vær trofast. (Se Mosiah 4:11-12.) Da kan 
du ha glede, som er den “gave som kommer 
ved bevisst å prøve å leve et rettskaffent liv, 
i henhold til Jesu Kristi undervisning”.1

Fullstendig omvendelse kan være utford-
rende. Det tar ofte tid, spesielt hvis du har syn-
det flere ganger. Unngå situasjoner hvor det 
kan oppstå fristelser. Du må kanskje endre din 
daglige rutine, dine omgivelser og dine ven-
ner. Hvis du gjør en feil, må du huske at du 
fremdeles kan omvende deg og forandre deg. 
Fortsett å prøve. Din himmelske Fader og din 
Frelser vil ikke gi deg opp. “Forsoningen … 
kan rense bort alle flekker, uansett hvor van-
skelige eller hvor langvarige eller hvor mange 
ganger de har blitt gjentatt.” 2 ◼
NOTER
 1. Russell M. Nelson, “Glede og åndelig overlevelse”, 

Liahona, nov. 2016, 84.
 2. Boyd K. Packer, “Planen for lykke”, Liahona, 

mai 2015, 28.

Hva skal jeg gjøre hvis nære 
familiemedlemmer og venner stiller 

spørsmål ved Kirken og faller fra?

Med hjelp har jeg omvendt 
meg fra gjentatte synder. 

Men jeg er redd for å 
falle tilbake. Hvordan kan 

jeg motstå fristelsen,  
og være lykkelig?
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En av måtene jeg vet at jeg føler Den hellige ånds innflytelse på, er at 
jeg føler et lys, og jeg er lykkelig. Når Den hellige ånd virker langt 
borte, føler jeg et mørke, og jeg er ikke lykkelig. Jeg har følt denne 

flo og fjære av lys og lykke i mitt liv, og det samme har dere.
Jeg liker å føle dette lyset, og jeg liker å være lykkelig. Jeg trenger 

ikke å vente på problemer og prøvelser for å ønske hjelp fra Den hel-
lige ånd. Jeg kan velge å huske hvordan denne veiledningen har 
vært, og når jeg gjør det, ønsker jeg denne velsignelsen igjen av hele 
mitt hjerte.

Når vi ønsker Den hellige ånd og den fred i sinnet og den glede som 
følger med den, vet vi hva vi skal gjøre. Vi ber Gud om den i tro. Det 
krever troens bønn å motta Den hellige ånds veiledning. Denne troen 
må være at Gud Faderen, alle tings Skaper, lever og ønsker at vi skal ha 
Den hellige ånd, og ønsker å sende oss Trøsteren. Det krever tro på at 
Jesus er Messias og at han sonet for våre synder og brøt dødens bånd. 
Med denne troen kommer vi til vår Fader i ærbødighet og med 
tillit til at han vil svare. Med denne troen avslutter vi vår bønn 
i Jesu Kristi navn som hans sanne disipler, trygge på at vår inderlige  
omvendelse, vår dåp ved hans tjenere og vår trofaste tjeneste i hans 
sak har renset oss og gjort oss rene og verdige til velsignelsen vi søker, 
Den hellige ånds veiledning. ◼
Fra en andakt ved Brigham Young University–Idaho, 25. januar 2005.

HVORDAN  
INNBY DEN HELLIGE ÅND

Av president 
Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det 
første presidentskap

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

HVORDAN HAR DU 
ANVENDT DETTE?

Jeg mottar Den hellige ånd ved bøn-
nens kraft, ved å holde meg ren og 
gjøre mitt beste for å holde evangeli-
ets normer. Å lære og forstå Åndens 
funksjon er en kontinuerlig prosess. 
Og når jeg deretter følger det min 
Frelser ber meg om, gir det meg et 
større ønske om å gjøre noe med 
det og bli mer lik Kristus.
Katie S., 17 år, Auckland, New Zealand
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I mitt andre år i Seminar hadde vi 
bare tre elever i klassen vår, men vi 

hadde en fantastisk lærer som likte å 
dele evangeliet med oss. I én leksjon 
lærte vi om hvor mange som trodde 
at Kirken ville gå i oppløsning etter 
Joseph Smith og hans bror Hyrums 
død. Men andre tidlige medlemmer av 
Kirken husket at dette er Guds kirke, 
ikke menneskers kirke. Læreren lærte 
oss at Kirken ikke ville svikte, fordi 
det er Jesu Kristi kirke.

Det er ingen tvil om at vårt liv ble 
forandret av denne leksjonen. Den 

SEMINARS VELSIGNELSER

VÅR SPALTE

FLYKTNINGHJELP
Ungdom i Thailand samarbeidet om å lage 
over 100 hygienepakker til flyktninger i 
Bangkok av artikler som var donert av Kir-
kens medlemmer. Hygienepakkene ble delt 
ut til flere lokale organisasjoner som arbei-
der for å hjelpe flyktninger fra hele verden 
som kommer til Thailand for å søke hjelp. 
Denne spesielle ungdomskonferansen for 
flere staver var en del av en landsdekkende 
markering av 50-årsjubileet for innvielsen 
av Thailand for evangeliets forkynnelse, som 
ble utført av president Gordon B. Hinckley 
(1910-2008) 2. november 1966.

ettermiddagen bestemte vi oss for 
at vi ville tjene Herren av hele vårt 
hjerte, all vår sjel, all vår fornuft og 
all vår makt. Vi forberedte oss til å 
reise på heltidsmisjon. Jeg fortsatte 
å gå på Seminar.

I løpet av de neste to årene kunne 
jeg se hvordan jeg ble velsignet ved 
å gå på Seminar, så vel som hvordan 
det å forberede meg til å tjene Herren 
ga næring til mitt vitnesbyrd og mitt 
ønske om å tjene.

Å gå på Seminar bekreftet for meg 
hvor spesiell jeg er for vår himmelske 

Fader. Det har hjulpet meg å anvende 
evangeliet i mitt liv, og fremfor alt har 
det hjulpet meg å forstå at evangeliet 
ikke er noe vi bare etterlever på søn-
dager. Seminar bekreftet mitt ønske 
om å reise på misjon. Jeg er ikke det 
minste i tvil om at Seminars velsig-
nelser fortsetter i livet mitt. Ingen har 
sagt det ville være enkelt, men hvis vi 
bestemmer oss for å gå på Seminar, 
vil Herren velsigne oss og gi oss den 
styrke vi trenger for å oppfylle vårt 
hjertes ønsker. ◼
Begona C., Guayaquil, Ecuador
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Her er en morsom måte å holde oversikt over forskjellige ord du kan komme til å høre på general-
konferansen. Legg en mynt eller en bønne i en rute hver gang hører du det ordet i en tale. Hver 

gang du kommer til fem ganger på et ord, kan du bytte ut haugen med en annen mynt eller en bønne 
i en annen farge. På de tomme linjene fyller du ut andre ord du kan høre på konferansen.
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Profeter

Forsoningen Vår himmelske Fader

Kjærlighet Familie

Skriftene Barn

Konferanse-telling

Jesus Kristus



 S e p t e m b e r  2 0 1 7  67

BA
RN 

Av Tesla S., 11 år, Utah, USA

Hver søndag kveld setter pappa 
og jeg oss ned sammen og 

arbeider med målene mine i mitt 
Tro på Gud -hefte. Et av målene 

jeg ønsket å fullføre for å utvikle talenter, var å male 
et bilde av Kristus.

Da jeg nådde målet, inviterte en venninne fra skolen 
meg til sin første altergang. Den første altergangen er 

Et maleri av Kristus
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en svært spesiell anledning i den katolske kirke. Det er 
første gang noen kan ta del i nadverden. Venninnen min 
hadde gjort mye for å forberede seg til sin første alter-
gang, og jeg visste at det var veldig viktig for henne.

Jeg bestemte meg for å male bildet av Kristus for å 
gi det til henne som en gave. Jeg arbeidet svært hardt 
med maleriet mitt. Da jeg var ferdig med det, kjøpte 
jeg en fin ramme å sette det i, og ga det til venninnen 
min. Hun var veldig takknemlig for det. Det ga meg 
en god følelse å gi det til henne og å være med på 
den spesielle dagen hennes. ◼



Av Jessica Larsen
Basert på en sann historie

Connecticut, 1842

“Min Herre er hyrden…” Musikken svirret rundt Jane Elizabeth 
Manning, men hun klarte ikke å fokusere på ordene. Hun så 

på hendene sine mens hun satt i dype tanker.
Hun hadde sluttet seg til den presbyterianske kirken et år tidli-

gere. Men hun følte fortsatt at noe manglet. “Jeg leter etter noe mer”, 
tenkte hun. Men hva kunne det være?

 Da kirkemøtet var ferdig, gikk Jane ut sammen med resten av for-
samlingen. Bladene hadde begynt å bli røde og gule. Sollys ble reflek-

tert fra elven Norwalk like ved.
“En omreisende misjonær har kommet til byen”, sa en mann. 

“Han er mormon, og han sier at Gud taler til profeter igjen.”
Jane stoppet for å lytte. Kunne dette være det hun var på 

leting etter?
“Profeter?” hånte en annen mann. “Som i Bibelen? Hvem 

vil vel lytte til et slikt budskap?”
“Jeg!” brast det ut av Jane. Noen snudde seg og stirret  

på henne, blant dem presten. Jane kjente at hun ble 
varm i kinnene. ILL
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Janes valg
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Presten rynket pannen. “Jeg syns ikke du skal gå og 
høre på ham. Det er dårskap, det er det det er. For-
står du?” Da hun ikke sa noe, nikket han og gikk for 
å snakke med en annen. Jane så ham gå, og skyndte 
seg deretter hjem.

Hjem var ikke der mamma og hennes brødre og 
søstre bodde. Det var på bondegården til familien Fitch. 
Hun hadde dratt for å bo der som tjener da hun var bare 
seks år gammel. Hver dag arbeidet hun hardt, og hjalp 
fru Fitch med vasking, stryking og matlaging. Hun sto 
som regel opp før solen. Hun gjorde opp ild, eltet brød 
og kjernet smør. Når hun kunne, dro hun på besøk til 
sin egen familie.

Noen dager senere tenkte Jane fremdeles på misjo-
næren mens hun hang skjortene til herr Fitch til tørk. 
Klærne flakset i den friske brisen.

Presten hadde bedt henne om ikke å gå, og like-
vel … var hun nødt. Hun måtte se om denne mormo-
nen kunne hjelpe henne å finne sannheten hun lette 
etter. Da hun var ferdig med å henge opp klærne, 
hadde hun bestemte seg. Hun ville gå på møtet, uan-
sett hva andre sa.

På søndag våknet Jane ved daggry, tok på seg sin 
fineste kjole og gikk alene til møtelokalet. Hun smøg 
seg stille inn på en trebenk bakerst i salen. Jane smilte 
da hun så hvor mange som var der. Hun var tydeligvis 
ikke den eneste som var på leting etter noe mer!

Rommet ble stille da eldste Wandell reiste seg. Den 
neste timen gikk fort mens han talte om Mormons bok 
og en profet som het Joseph. Han sa at man kunne bli 
døpt ved nedsenkning, slik Kristus ble. Han talte også 
om de hellige som samlet seg i en by langt borte som 
het Nauvoo. På slutten av møtet var Jane så full av følel-
ser at hun så vidt fikk puste.

Den kvelden besøkte Jane familien sin.
“Og hva synes du om misjonærens budskap?” 

spurte moren da Jane forklarte hvordan hun hadde 
tilbragt søndagen.

“Jeg er helt overbevist om at han presenterte det 
sanne evangelium”, sa Jane. “Jeg må ta imot det. Jeg 
skal bli døpt neste søndag.”

“Døpt? Skal du slutte deg til en annen kirke?” spurte 
broren hennes, Isaac, og fant seg en stol.

“Ja! Det er det jeg har vært på leting etter. Det er sant.”
Isaac skjønte at hun mente alvor. “Så hva skjer nå?” 

spurte han lavmælt. “Hva skal du gjøre etter at du har 
blitt døpt?”

“Jeg skal være sammen med de hellige”, sa Jane. 
“Jeg drar til Nauvoo.”

Fortsettelse følger… ◼
Artikkelforfatteren bor i Texas, USA.
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Jaziel B., 10 år, Argentina

VÅR SIDE

“I all evighet”, 
av Rubi, 8 år, 
“Celestial herlighet”, 
av Rebeca, 8 år, 
El Salvador

Jeg er glad i Jesus Kristus og vår himmelske 
Fader og Den hellige ånd. Jeg vet at jeg skal 
oppstå fra de døde. Jeg kan føle varmen fra 
Den hellige ånd. Vår himmelske Fader sendte 
Jesus Kristus Jeg ønsker å bli som dem.
Gabriela F., 8 år, Brasil

Jeg er lykkelig denne dagen. Dette 
bildet viser meg den dagen jeg hadde lest 
ferdig Mormons bok. Jeg lærte mange ting, 
som at Nephi var lydig i alt det Gud befalte 
ham, og at Alma den yngre gikk omkring 
og forfulgte Kirken. Senere omvendte 
han seg, takket være at en engel viste 
seg for ham på grunn av foreldrenes 
bønner, og han forkynte evangeliet.

Jeg er takknemlig til mine forel-
dre for at de hver dag oppmuntrer 
meg til å lese Mormons bok, og 
til mine Primær-ledere for at de 
hjelper meg å nå dette målet ved 
hjelp av Tro på Gud-notatboken.
Sebastian C., 10 år, Venezuela
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De tidlige hellige bosatte seg på et sted de kalte Nauvoo. De arbeidet hardt for å rydde det myrlendte terrenget og bygge 
sine boliger. De bygget også Nauvoo tempel! Menn hugget og fraktet steiner. Kvinner laget mat, sydde klær til arbeiderne 
og samlet inn penger til å kjøpe forsyninger. Hjelpeforeningen ble organisert, med Emma Smith som dens første president. 
I denne perioden kom nye medlemmer av Kirken til Nauvoo fra hele verden. Jane Manning gikk 1290 km fra New York for 
å slutte seg til de hellige!

Hjelpeforeningssøstre  
og Nauvoo tempel

Klipp ut disse figurene for å fortelle beretninger fra Kirkens historie.

P E R S O N E R  F R A  K I R K E N S  H I S T O R I E
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Du kan også bruke Emma Smith fra mars 2017-nummeret til å fortelle denne historien! Finn flere personer fra Kirkens historie på liahona .lds .org.

Nauvoo tempelJane Manning



72 L i a h o n a
Fra “Så du ikke glemmer”, Liahona, nov. 2016, 113–115.

Hvordan kan jeg gjøre  
mitt vitnesbyrd sterkt?

S V A R  F R A  E N  A P O S T E L
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Av eldste 
Ronald A. 
Rasband

i De tolv apostlers 
quorum

Nå ut til andre i Kristus-lignende tjeneste. 
Dette vil hjelpe deg å føle Guds  

kjærlighet dypt i ditt hjerte.

Les og tenk på Skriftene.  
Skriv ned dine åndelige følelser  

i dagboken din.

Unngå ting som ikke 
bygger opp og styrker 

ditt vitnesbyrd.

Husk tilfeller  
da du har følt 

Ånden.

Bær vitnesbyrd for  
familien din.
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“Hold alle budene. Da vil vi få trygghet, da vil vi få fred” 
(Barnas sangbok, 68).

Da jeg vokste opp, var en av oppgavene mine å 
brenne søppel. Jeg samlet sammen søppelet i huset. 

Jeg la det i en, gigantisk metalltønne i bakgården. Så 
tente jeg en fyrstikk og slapp den ned i tønnen.

En dag var det veldig mye vind, og fyrstikken ville 
bare ikke fortsette å brenne. Jeg bestemte meg for å 
lage en fakkel av avispapir. Jeg tenkte at flammen da 
ville vare lenge nok til å antenne søppelet. Jeg husket 
at det ikke var lurt å leke med ild, men jeg ignorerte 
følelsen som advarte meg. Jeg rullet sammen litt avispa-
pir til en kjegle, antente den med en fyrstikk, og slapp 
den ned i tønnen.

Poff! Den sterke vinden fikk avispapiret til å flamme 
opp, og søppelet tok raskt fyr. Store flammer blåste forbi 
ansiktet mitt. Heldigvis var mesteparten av håret mitt 
trukket tilbake i en hestehale. Men panneluggen min ble 
svidd til sprø, små dotter! Øyevippene mine var borte, 
og det samme var øyenbrynene. Det skjedde så raskt!

Det lærte meg en lekse: Hvis du leker med noe 
farlig, kan du bli skadet! Våre foreldre og Den hellige 
ånd advarer oss mot farlige ting som pornografi og 
narkotika. Hvis vi velger å ignorere advarslene, får 
det konsekvenser.

Jeg er takknemlig for at håret mitt etter hvert vokste ut 
igjen. Det er som omvendelse. Når vi gjør gale valg, kan 
vi velge å forandre oss. Vi kan få tilgivelse på grunn av 

Jesu Kristi forsoning. Uansett hvor unge eller gamle vi er, 
er vår Frelser alltid der for å hjelpe oss. Vi kan føle fred 
igjen, akkurat som den dagen vi ble døpt.

Vår himmelske Fader ga oss bud fordi han elsker oss. 
Han ønsker å beskytte og hjelpe oss. Hvilke strålende 
gaver vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus 
har gitt oss! ◼

Ikke lek med 

Av Jean B. Bingham
Hjelpeforeningens 
generalpresident

ILD!



Av Julie Cornelius-Huang
Basert på en sann historie

“Vi fordrer rett til å dyrke Den Allmektige Gud i over-
ensstemmelse med vår egen samvittighet, og innrømmer 
alle mennesker den samme rett. La dem tilbe hva som 
helst, hvor som helst og på hvilken som helst måte de 
ønsker” (11. trosartikkel).

Iren hadde det gøy på besøk i Taiwan. Bestefaren hans, 
Yéyé, tok ham og lillesøsteren Ila med til dyreparken 

og på en lang båttur til en liten øy. De kom til vakre 
hager fylt med mangotrær og orkideer. De besøkte også 
et fjell der aper prøvde å stjele maten deres! Apene 
gjorde Ila nervøs, men Iren syntes de var fantastiske.

Yéyé ønsket å undervise Iren og Ila om hvor fami-
lien deres kommer fra. Han tok dem med for å møte 
alle deres slektninger, og til restauranter for å prøve 
nye matretter. Iren hadde øvd med spisepinner. Han 
begynte å bli veldig god.

En dag tok Yéyé Iren, Ila og foreldrene deres med 
til et spesielt sted. Det var en stor bygning med store, 
åpne dører og skinnende tregulv. Før de gikk inn, tok 
Iren og familien hans av seg skoene. “Dette er et sted 

hvor dere må være ærbødige”, sa mamma. “Akkurat 
som i kirken vår.”

“Er dette en kirke?” spurte Iren. Det så i hvert fall ikke 
ut som noen kirke han hadde sett før. Bygningens farge-
rike tak var krøllet opp i kantene. Folk i mørkeblå kap-
per gikk stille gjennom dørene.

“På en måte”, sa mamma. “Det er et buddhist-tem-
pel. Men ingen gifter seg eller blir beseglet her, som i 
våre templer. Det er en kirkebygning for Yéyés religion. 
Han kommer hit for å lære Buddhas lære, og for å 
hjelpe folk.”

Pappa la til: “Husker dere jordskjelvet i Taiwan som 
vi så på nyhetene for en måned siden? Yéyé og andre 
frivillige i dette templet hjalp til etter jordskjelvet.”

“Hva gjorde de?” spurte Ila.
“Jeg tror de kom med vann til folk og ryddet bort 

ruinene”, sa pappa. “De hjalp også dem som mistet sitt 
hjem, å finne et sted å bo.”

“Oi”, sa Iren. Han smilte til Yéyé. “Det høres ut som 
mye arbeid!”

Alle Guds barn
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Alle Guds barn

Da de kom inn i templet, la Iren merke til hvor stille 
og fredelig det var. Han så seg rundt og så en stor tre-
skulptur. Ila og Iren stoppet og stirret.

“Er det Buddha?” spurte Ila.
Mamma nikket.
Yéyé sa noe til pappa på kinesisk, holdt hendene 

sammen og bukket tre ganger foran statuen av Buddha.
“Yéyé lærer oss hvordan han viser respekt for 

Buddha”, hvisket pappa.
Iren rynket øyenbrynene. “Er ikke det…? Han 

prøvde å huske noe han hadde hørt før. “Er ikke 
det å dyrke avguder?”

“Buddhister tilber faktisk ikke Buddha”, sa pappa. 
“Buddha var en stor lærer, og de besøker statuen 
hans for å minnes det han underviste.”

“Det er et buddhistisk 
tempel”, sa mamma. 

“Dette er Yéyés religion.”

“Når folk bukker her, viser de respekt – på en måte 
som å håndhilse”, hvisket mamma. “Yéyé bukker for 
å vise respekt for Buddha og det han underviste.”

Mamma la armene rundt Iren og Ila. “Og vet 
dere hva?”

“Hva?” spurte Ila.
“Alle her er Guds barn. Han elsker dem. Han elsker 

det de gjør for å hjelpe hverandre.”
Iren kikket bort på Yéyé og alle de andre som satt 

stille. Han hadde en varm og god følelse og visste 
at det mamma, sa var sant. Iren holdt en liten bønn 
til vår himmelske Fader: “Takk for at du hjalp meg å 
møte flere av dine barn.” ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.
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Jesus er snill
H I S T O R I E R  O M  J E S U S
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Av Kim Webb Reid

En dag underviste 
Jesus noen mennes-
ker. Noen familier kom 
til ham med sine spe-
barn og små barn. De 
ønsket at Jesus skulle 
velsigne barna.

Disiplene ville ikke at 
barna skulle være til bry  

for Jesus. De prøvde å 
sende dem bort.
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Jesus sa at disiplene skulle la 
barna komme til ham. Han sa 
at voksne må ha tro som små 
barn for å komme til himmelen.

Da tok Jesus barna i armene sine og velsignet dem.



78 L i a h o n a

Fra Lukas 18:15-17

Jesus elsker barn. Han vil at jeg skal være snill mot mennesker overalt. ◼
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E N  S I D E  Å  F A R G E L E G G E
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Jeg kan være snill



80 L i a h o n a

Fra perm til perm er Mormons bok en  
åpenbaring, en inspirert oversettelse, 
Guds verk og ikke noe menneskes arbeid.

Jeg … [vitner] om det guddomme-
lige kall profeten Joseph Smith 

fikk, og … [erklærer] at jeg tror på det 
miraklet som skjedde da Mormons 
bok ble oversatt og publisert…

Den 22. september 1823 nær 
Palmyra i New York avslørte en Guds 
engel for en [sytten] år gammel gutt 
ved navn Joseph Smith, hvor boken 
lå bevart…

Men la oss nå ganske kort ta for oss 
oversettelsen som fant sted når det 
gjelder denne opptegnelsen. Joseph 
Smith sier han utførte den ved Guds 
gave og kraft… Så ulærd som han var 
på det tidspunktet, kunne han ikke ha 
gjort det på noen annen måte…

Hvordan kan så kritikerne så sik-
kert uttale at Joseph Smith, i sin ung-
dom, var så skolert at han bevisst og 

med fullt overlegg kunne ta sitater fra 
Bibelen og så på en dyktig måte gjøre 
dem om slik at de syntes å være deler 
av manuskriptet til Mormons bok?

Moren hans uttalte at så tidlig i 
hans liv hadde han ikke engang lest 
gjennom Bibelen. Hvordan kunne han 
så på en grundig måte velge ut visse 
setninger og bearbeide dem så dyktig 
og treffende inn i Mormons bok?

Siden han ikke hadde lest gjennom 
Bibelen i sine unge år, hadde han 
ikke tilstrekkelig kunnskap til å utføre 
et slikt forfatterarbeid. Og selv om 
han hadde vært dyktig med hensyn 
til å skrive og redigere, var han ikke i 
besittelse av noen av disse ferdighet-
ene så tidlig i sitt liv.

MORMONS 
BOK:  
VIRKELIG ET 
MIRAKEL

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

Mormons bok er [likevel] et litte-
rært og et religiøst mesterverk, og 
det overgår langt selv de dristigste 
forhåpninger eller evner hos enhver 
bondegutt…

Les, for eksempel, noen av Frel-
serens vakre prekener i boken. Legg 
merke til at Herren siterer bibelske 
profeter. Mener vi å si at den ulærde 
Joseph Smith var dristig nok eller hadde 
evnen til å omskrive Frelserens preke-
ner og legge til [Bibel]vers i dem, idet 
hans tanke var å forbedre det Jesus sa?

… [ Joseph Smith] … forandret ikke 
på Mormons arbeid, Jesu prekener, 
det fantastiske forsvar av Abinadi, eller 
teksten i Malakis eller Jesaias’ skrifter. 
Han var kun en oversetter, ikke en 
skribent eller forfatter. Heller ikke var 
han en tyv som plagierte en annen 
manns arbeid…

Fra perm til perm er Mormons 
bok en åpenbaring, en inspirert over-
settelse, Guds verk og ikke noe men-
neskes arbeid. Fra perm til perm er 
det sannhet. ◼

Fra “Det var et mirakel!” Lys over Norge, 
april 1978, 14–17. BA
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Av eldste  
Mark E. Petersen 
(1900–84)
i De tolv apostlers 
quorum



Om kvelden og natten 21. til 22. september 1823 fortalte engelen Moroni Joseph Smith om 
gullplatene. Joseph dro til høyden Cumorah, men fikk ikke ta med seg platene fordi han følte 
seg fristet til å bruke dem til å oppnå rikdom. Moroni viste seg igjen, og han viste Joseph “Herrens 
herlighet” og “mørkets fyrste”. Moroni forklarte hensikten med de forskjellige synene: “For at 
du heretter skal kunne kjenne de to kreftene og aldri bli påvirket eller overvunnet av den onde.” 
(Se Latter-day Saints’ Messenger and Advocate, okt. 1835, 196–98.)

MORONI UNDERVISER JOSEPH, 
AV CLARK KELLEY PRICE



Også i dette nummeret
FOR UNGE VOKSNE

HVORDAN  
OVERVINNE FAREN 
VED TVIL
Akkurat som trær kan bli angrepet av sykdom uten at vi 
vet det, kan våre åndelige røtter svekkes av tvil. Hvordan 
kan vi møte tvil i vanskelige stunder?

s. 44

Fem ungdommer ser forandringen i sitt liv ved å 
erstatte 10 minutters daglig skjermtid med å lese 
Mormons bok. Ta utfordringen selv!

s. 58

FOR BARN

Konferanse-telling
Her er en morsom måte å holde oversikt over det 
profeten og apostlene sier under generalkonferansen!

s. 66

TI MINUTTER  OM DAGEN

FOR UNGDOM




