
Finn din vei til 
selvhjulpenhet, s. 32, 40-43
Tempelarbeid og slektshistorie:  
En oppfordring fra president og 
søster Nelson, s. 14
Nylig døpt? Du kan utføre tjeneste  
i templet nå, s. 20
Tre trinn for å løse konflikter  
i ekteskapet, s. 22
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32 “La oss være selvhjulpne og 
uavhengige”
Hva er Kirkens selvhjulpenhets-
initiativ, og hvordan kan det 
hjelpe deg?

AVDELINGER
8 Vi taler om Kristus: Det er ikke 

for sent å få en ny sjanse
Av Amber Jensen

10 Undervisning på Frelserens 
måte: En elefant i klasserommet
Av Jessica Griffith og Richard M. 
Romney

38 Eksempler på tro: Ilir Dodaj

40 Sagt av siste-dagers-hellige

80 Til vi ses igjen: Hjelp noen i dag
Av president Thomas S. Monson

Liahona, oktober 2017

BUDSKAP
4 Budskap fra Det første  

presidentskap: Bli sanne  
disipler
Av president Henry B. Eyring

7 Besøkende lærerinners  
budskap: De som går på 
avveier, skulle innhylles i 
kjærlighet

HOVEDARTIKLER
14 Åpne himmelen gjennom  

tempelarbeid og slektshistorie
Av president Russell M. Nelson og 
Wendy W. Nelson
Opphøyelse er et familieanlig-
gende. Bare ved de frelsende ordi-
nansene i Jesu Kristi evangelium 
kan familier bli opphøyet.

20 Du må vite før du drar:  
Tempeldåp
Av Heather J. Johnson
Som nytt medlem kan du komme 
til templet med en gang hvis du 
har en tempelanbefaling for 
begrenset bruk. Her er noen svar 
på spørsmål du kanskje har før 
du drar.

22 Løs konflikter i ekteskapet
Av S. Brent Scharman
Når konflikter løses, kan de erstat-
tes med nye mønstre.

28 Jeg søkte hjelp etter  
Nancy’s død
Av Darren Wilcox
Hvordan kunne min overvel-
dende sorg bli erstattet med fred?

OMSLAGET
Foto: Leslie Nilsson.
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44 Fem lærdommer for unge 
voksne fra unge apostler
Av Matthew C. Godfrey
Hva kan vi lære i dag av erfarin-
gene til noen av gjenopprettelsens 
første apostler?

U N G E  V O K S N E

50 En Kristus-lignende karakter
Av eldste David A. Bednar
Jesus, som led mest, har mest med-
følelse med alle oss, som lider så 
mye mindre.

54 Hvordan et konferansebudskap 
kan forandre livet ditt
Av Hadley Griggs
Hva trenger du å fokusere på 
under denne konferansen? Svar 
på disse spørsmålene for å finne 
det ut!

58 Hold fast
Av Lindsay Hiller
Mine jevnaldrende presset meg til 
å drikke, men så sa en av guttene 
noe som forandret livet mitt.

60 Du trenger ikke vær en “typisk 
tenåring”
Av Charlotte Larcabal
Vil du bryte stereotypier? På tide å 
stå opp og gjøre noe!

62 Plakat: Stå frem i tro

63 Svar fra Kirkens ledere:  
Hvordan du selv kan få vite
Av president Henry B. Eyring

64 Spørsmål og svar
I tillegg til bønn og skriftstudium, 
hva er den beste måten å styrke 
mitt vitnesbyrd på?

U N G D O M

66 Fra Paris til Sapporo
Av Amie Jane Leavitt
Barn i både Frankrike og Japan 
hadde noe å se frem til: Et nytt 
tempel!

68 Svar fra en apostel: Hvordan 
kan Den hellige ånd hjelpe 
meg?
Av eldste Robert D. Hales

69 Vår side

70 Janes reise
Av Jessica Larsen
Hvordan skulle Janes familie 
komme seg til Nauvoo uten båt?

72 Sarah og MR-en
Av Juliann Doman
Sara gruet seg til å ta MR. Hva 
kunne hun gjøre for å føle seg 
bedre?

74 Personer fra Kirkens historie:  
En ny profet

75 Han hjalp til, én blyant om  
gangen
Av Caleb H.
Caleb ønsket å hjelpe flyktninger – 
og det gjorde de andre barna også!

76 Historier om Jesus: Jesus 
besøkte Joseph Smith
Av Kim Webb Reid

79 En side å fargelegge: Sabbaten 
er en hellig dag

B A R N

Se om du kan 
finne liahonaen 

som er gjemt i 
dette nummeret. 

Tips: Noen ganger 
er det å ha det 

gøy forkledd som 
tjenestegjerninger!

44

66

58



 O k t o b e r  2 0 1 7  3

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

Arbeid, 32, 41, 43
Bønn, 63, 64
Den hellige ånd, 68, 72
Disippelskap, 4
Død, 28, 38
Ekteskap, 22
Flyktninger, 75
Fred, 28
Generalkonferanse, 54
Gruppepress, 58
Guddommelig natur, 60

Gud Faderen, 4, 7, 8, 14, 
38, 63, 76

Jesus Kristus, 28, 50, 76
Kirkens historie, 44, 70, 

74, 76
Kjærlighet, 7
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Nye medlemmer, 20
Omvendelse, 8
Sabbatsdagen, 79
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Templer, 66, 69
Tjeneste, 38, 75, 80
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4 L i a h o n a

På hvert nadverdsmøte har vi det privilegium det 
er å love vår himmelske Fader at vi alltid vil min-
nes Frelseren og holde hans bud, slik at hans Ånd 

kan være hos oss (se Moroni 4:3; 5:2; L&p 20:77, 79). Å 
minnes ham vil alltid falle naturlig for oss når vi påtar oss 
hans navn. Vi gjør det på mange måter, men særlig når 
vi tjener andre i hans navn, leser hans hellige ord, og ber 
om å få vite hva han ønsker at vi skal gjøre.

Det skjedde for meg da jeg døpte en ung mann. Jeg 
visste at jeg hadde blitt kalt av Frelserens ordinerte tjenere 
som misjonær til å undervise i Hans evangelium og vitne 
om Ham og hans sanne kirke. Min misjonærledsager og 
jeg hadde lovet den unge mannen at han skulle bli ren-
set ved hjelp av kraften i Jesu Kristi forsoning når han 
omvendte seg med tro på Frelseren og ble døpt av en av 
hans bemyndigede tjenere.

Da jeg løftet den unge mannen opp av vannet i døpe-
fonten, hvisket han i øret mitt: “Jeg er ren, jeg er ren.” I det 
øyeblikket husket jeg da Frelseren ble døpt av døperen 
Johannes i elven Jordan. Videre husket jeg at jeg utførte 
frelsesarbeidet for en oppstanden og levende Frelser –  
veiledet av Den hellige ånd, slik Johannes hadde blitt.

For meg og for hver enkelt av oss, kan det å minnes 
Frelseren være mer enn å stole på minnet om vår kunn-
skap om og erfaringer med ham. Vi kan gjøre valg hver 
dag som fører oss nærmere ham i dag.

Det enkleste valget kan være å lese Skriftene. Ved å 
gjøre det kan vi få følelsen av å være nær Ham. For meg 
kommer nærheten oftest når jeg leser i Mormons bok. 
I løpet av de første minuttene jeg leser i 2 Nephi, hører 
jeg i mitt sinn Nephis og Lehis stemmer beskrive Frelse-
ren som om de kjente ham personlig. Jeg får en følelse 
av nærhet.

For deg kan det være andre steder i Skriftene som 
særlig bringer deg nærmere ham. Men uansett hvor og 
når du leser Guds ord med ydmyk og ærlig hensikt om å 
minnes Frelseren, vil du styrke ditt ønske om å påta deg 
hans navn i det daglige liv.

Dette ønsket vil forandre måten som du tjener på i  
Herrens kirke. Du vil be til vår himmelske Fader om 
hjelp til å foredle selv det som synes for deg å være et lite 
kall. Hjelpen du vil be om, er evnen til å glemme deg selv 
og fokusere mer på hva Frelseren ønsker for dem du er 
kalt til å tjene.

Av president 
Henry B. Eyring
Førsterådgiver i Det 
første presidentskap BLI  

SANNE DISIPLER

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

Jeg har følt hans hånd og hans 
nærhet i min tjeneste for våre barn 
når jeg har bedt om å få vite hvordan 
jeg kunne hjelpe dem å finne den 
fred som bare evangeliet bringer. I 
slike stunder tenkte jeg mindre på å 
bli sett på som en god far, men var 
inderlig opptatt av mine barns frem-
gang og velbefinnende.

Ønsket om å gi dem som vi tjener, 
det som Frelseren ville gitt dem, fører 
til bønner som er en forbønn til vår 
himmelske Fader, i sannhet i Jesu 
Kristi navn. Når vi ber på denne 
måten – i Jesu Kristi navn og med tro 
på ham – svarer Faderen. Han sender 
Den hellige ånd for å veilede, trøste 
og oppmuntre oss. Fordi Ånden alltid 
bærer vitnesbyrd om Frelseren (se  
3 Nephi 11:32, 36; 28:11; Ether 12:41), 
øker vår evne til å elske Herren av 
hele vårt hjerte og av hele vår sjel og 

av all vår styrke (se Markus 12:30; 
Lukas 10:27; L&p 59:5).

Velsignelsene ved å minnes dag-
lig og her og nå, vil komme jevnt 
og trutt når vi tjener ham, nyter av 
hans ord og ber i tro på hans navn. 

Å minnes på denne måten vil forme 
oss til å bli sanne disipler av vår 
Herre Jesus Kristus i hans rike på 
denne jorden – og senere sammen 
med hans Fader i den strålende frem-
tidige verden. ◼

President Eyring råder oss til 
alltid å minnes Frelseren ved 

å gjøre daglige valg for å komme 
nærmere ham. Du kan gjerne lese 
nadverdsbønnene sammen med 
dem du underviser, som omtaler 
pakten om å alltid minnes ham 
(se Moroni 4:3; 5:2; L&p 20:77, 79). 

Vurdér å be dem du underviser, om 
å skrive en liste over ting de kan 
gjøre hver dag for å minnes Frelse-
ren. Du kan også vurdere å oppfor-
dre dem til å be til vår himmelske 
Fader for hverandres fremgang og 
velvære. Vurder å be for dem på 
samme måte.



6 L i a h o n a

Mye kjærlighet

Når vi leser i Skriftene eller ber, 
kan vi føle hvor høyt vår him-

melske Fader og Jesus elsker oss. 
Fargelegg i et hjerte hver gang du 
ber eller leser i Skriftene. Hva mer 
kan du gjøre for å føle deg nær 
vår himmelske Fader og Jesus?

Venner, plikter, lekser og TV – det er 
så mye som krever vår oppmerk-

somhet. Men hver uke lover vi vår him-
melske Fader “at [vi] alltid minnes [hans 
Sønn Jesus Kristus]” (L&p 20:79).

President Eyring sier at vi kan “gjøre 
valg hver dag” som hjelper oss å minnes 
Frelseren. Vurder å sette deg et mål 
denne måneden om å minnes Frelseren 
mer hver dag. Du kan lage en kalender 
og forplikte deg til én ting du vil gjøre 

UNGDOM

BARN

per dag. President Eyring nevner ting 
som å lese i Skriftene, be i tro og yte 
tjeneste for Frelseren og andre. Du kan 
også skrive dagbok, delta på Kirkens 
møter, lytte til generalkonferansen, 
dra til templet, synge salmer – og listen 
fortsetter! Når vi minnes Frelseren hver 
dag, lover president Eyring at “velsig-
nelsene vil komme jevnt og trutt… [og] 
vil forme oss til å bli sanne disipler av 
vår Herre Jesus Kristus.”

Minnes Herren hver dag
O K T O B E R
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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

De som går på 
avveier, skulle 
innhylles i 
kjærlighet

“Realiteten er at det ikke finnes 
fullkomne familier…” sa president 
Dieter F. Uchtdorf, annenrådgi-
ver i Det første presidentskap. 
“Uansett hvilke problemer deres 
familie står overfor, og uansett hva 
dere må gjøre for å løse dem, er 
begynnelsen og slutten på løsnin-
gen nestekjærlighet, Kristi rene 
kjærlighet.” 1

Om dem som ikke deltar 
fullt ut i evangeliet, sa Linda K. 
Burton, tidligere generalpresi-
dent for Hjelpeforeningen: “Vår 
himmelske Fader elsker alle sine 
barn… Uansett hvor de befinner 
seg – på eller utenfor stien – 
ønsker han å få dem hjem.” 2

Uansett “hvor villfarne [barna 
dine]… måtte være, når dere 
snakker eller henvender dere 
til dem, må dere ikke gjøre det 
i sinne, ikke skarpt eller i en 
fordømmende ånd”, sa president 
Joseph F. Smith (1838-1918). 
“Snakk vennlig til dem.” 3

Eldste Brent H. Nielson i De 
sytti understreket Frelserens 
instruksjoner til dem som har 10 
sølvmynter og mister én: “[Let] til 
dere finner den. Når den bort-
komne er din sønn eller datter, 
din bror eller søster… når vi har 
gjort alt vi kan, elsker vi ved-
kommende av hele vårt hjerte…

Måtte dere og jeg motta åpen-
baring for å få vite hvordan vi 
best kan nærme oss dem i vårt 
liv som er kommet på avveie, 
og, når det er nødvendig, ha vår 
himmelske Faders og hans Sønn 
Jesu Kristi tålmodighet og kjær-
lighet idet vi elsker, våker over 
og venter på den fortapte.” 4

President Henry B. Eyring, 
førsterådgiver i Det første presi-
dentskap, har sagt: “Jeg har bedt 
med tro om at noen jeg var glad 

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 kan 
vi fortsette 

å vise neste-
kjærlighet til 
dem som ikke 
vil etterleve 
evangeliets 
prinsipper?

NOTER
 1. Dieter F. Uchtdorf, “Ros til dem som 

bevarer”, Liahona, mai 2016, 79, 80.
 2. Linda K. Burton, i Sarah Jane Weaver, 

“Sister Burton, Sister Wixom Visit 
Church’s Pacific Area”, Church News, 
2. april 2013, lds .org/ church/ news.

 3. Læresetninger fra Kirkens presiden
ter – Joseph F. Smith (1998), 256.

 4. Brent H. Nielson, “Mens vi venter 
på den fortapte sønn”, Liahona, mai 
2015, 103.

 5. Henry B. Eyring, “Til mine barne-
barn”, Liahona, nov. 2013, 71.

i, ville søke og føle forsoning-
ens kraft. Jeg har bedt med tro 
om at menneskelige engler ville 
komme dem til unnsetning, og 
de kom.

Gud har utarbeidet midler for 
å frelse alle sine barn.” 5

Ytterligere skriftsteder og 
informasjon
Matteus 18:12; Alma 31:35;  
3 Nephi 13:32; L&p 121:41-42 
reliefsociety .lds .org

Tro  
familie  
hjelp
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Sandra var elev i min engelsk-klasse 
med fordypning. Flere uker inn 

i året hadde hun ikke gjort noen av 
leksene eller prosjektene. Hun bare 
satt ved pulten sin og dagdrømte. Hun 
fant på unnskyldninger for hvorfor 
hun ikke hadde gjort oppgavene sine, 
og hun viste hverken en nødvendig 
innstilling eller gjorde arbeidet som 
skulle til, for å lykkes med et så kre-
vende kurs.

Hennes rådgiver og jeg bestemte 
oss for å planlegge et møte med 
Sandra, hennes far og noen av de 
andre lærerne hennes for å stake ut 
veien videre. Skulle hun hoppe av 
kursene med fordypning og ta stan-
dardkursene i stedet? Det viktigste var 
imidlertid det uuttalte spørsmålet som 
alle tenkte på: Kan vi finne en måte å 
hjelpe Sandra å lykkes?

Ettersom jeg trodde at Sandra 
hadde fått mange sjanser til å lykkes, 
men i stedet hadde valgt å mislykkes, 
var jeg svært motløs da jeg kom til 
møtet. I mitt stille sinn håpet jeg at 
hun ville bestemme seg for å slutte i 
klassen min, slik at jeg kunne slippe å 
bekymre meg mer for henne. Jeg følte 
at jeg hadde gjort alt jeg kunne, og at 
det allerede var for sent.

sine foran lærere og rådgivere, og 
kritisert dem for deres latskap, uopp-
merksomhet og mangel på moti-
vasjon. Jeg stålsatte meg for å høre 
det igjen.

Det jeg hørte i stedet, overrasket 
meg. Sandras ydmyke far vendte seg 
til sin gråtkvalte 16 år gamle datter 
som var nedtynget av skam og anger, 
og sa til henne: “Det er ikke for sent. 
Det er ikke for sent for deg å lykkes. 
Det er virkelig ikke for sent.”

Da jeg forlot møtet, følte jeg takk-
nemlighet for hans kjærlige reaksjon, 
men jeg fryktet for at han ikke hadde 
noen anelse om hva som skulle til 
for at datteren kunne bestå eksamen 
på dette stadiet. Det virket umulig. 
Senere fikk jeg beskjed om at hun 
hadde bestemt seg for å slutte i 
historieklassen, men ikke i engelsk-
klassen min.

Senere den dagen da jeg knelte 
i bønn og overveide mine egne 
svakheter, og ba min himmelske 
Fader om tilgivelse, innså jeg hvor 
mye jeg hadde å lære av Sandras far. 
Usikkerhet og følelsen av utilstrek-
kelighet hadde til tider fått meg til å 
lure på om jeg var verdig eller for-
tjente en ny sjanse. I disse stundene 

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

DET ER IKKE FOR SENT  
Å FÅ EN NY SJANSE
Av Amber Jensen

Under møtet avslørte Sandras 
kroppsspråk at hun også tvilte på sin 
evne til å lykkes. Hun stirret ned i 
bordet mens jeg oppsummerte hvor-
dan hun hadde mislyktes i engelsk -
klassen. Da historielæreren bekreftet 
at Sandra gjorde det dårlig i hans 
klasse også, sank hun sammen i  
stolen, og jeg kunne se tårer trille 
nedover kinnene hennes.

Jeg mønstret medfølelse og for-
klarte for henne og hennes far at hvis 
Sandra ønsket å lykkes med disse 
krevende kursene, måtte hun endre 
sin opptreden som hadde ført henne 
så dypt ned i dette hullet, og at det 
ville bli veldig vanskelig.

Et budskap fra hennes far
Rådgiveren henvendte seg så til 

Sandras far, en mann med lite utdan-
nelse som virket utilpass med å være 
på skolen. Rådgiveren spurte ham 
om han hadde noen spørsmål til 
lærerne. Det hadde han ikke, sa han, 
og takket oss for det vi hadde gjort 
for Sandra. Men så sa han at han 
hadde noe å si til sin datter.

Hjertet mitt dunket litt hardere. Jeg 
hadde vært med på foreldremøter 
der foreldrene hadde irettesatt barna 

Faren til en av mine strevende elever sa til datteren sin: “Det er ikke for sent for deg å 
lykkes.” Herren gir oss samme budskap.
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valgte Herren, i likhet med Sandras 
far, å ikke irettesette meg, men i ste-
det å si beroligende: “Det er ikke for 
sent, min datter. Det er ikke for sent.”

Evangeliets budskap
Hvor ofte har vi trodd den ondes 

budskap om at vi er uten håp? Men 
profetene forteller oss noe annet. 
Jesaja forkynner: “Den ugudelige 
må… omvende seg til Herren, så skal 
han forbarme seg over ham, og til 
vår Gud, for han vil gjerne forlate alt” 
( Jesaja 55:7). Mormon tilføyer sitt vit-
nesbyrd: “Hver gang de omvendte 
seg og ba om tilgivelse med ærlig 
hensikt, ble de tilgitt” (Moroni 6:8). 
Evangeliets glede er at det aldri er ILL
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for sent. For like ofte som vi søker 
tilgivelse, vil Herrens forløsning gjøre 
det mulig for oss å begynne på nytt.

Nå som Sandra var motivert til 
å begynne på nytt, gjorde hun lang-
somme, men betydelige endringer. 
Forandringen var ikke lett – det 
krevde daglig innsats av henne å 
overvinne hennes dårlige vaner – 
men hun så belønningen for sin 
innsats etter hvert som karakterene 
hennes gradvis bedret seg.

Fra et evangelieperspektiv vil 
ikke vår endelige karakter ta hen-
syn til hvor lenge vi vaklet eller hvor 
dypt ned i et hull vi gravde oss. I 
stedet vil Herren vurdere livet vårt ut 
fra hvilken retning vi går, hvordan vi 

har omvendt oss, og hvor mye vi har 
satt vår lit til Herrens forsoning.

Med min begrensede forståelse 
hadde jeg tvilt på Sandras evne til 
å overvinne sine tidligere feil. Til 
sammenligning mister vår fullkomne 
Fader aldri håpet om sine barns 
evne til å oppnå frelse ved å bli 
fullkommengjort i Kristus. Det spil-
ler ingen rolle hvor langt borte vi 
er. Han vil alltid lete etter den ene. 
Herren ber oss inntrengende om 
ikke lenger å vandre som fremmede 
i synd, men i stedet søke ham i håp 
og nyte velsignelsene ved hans alt-
omfattende forsoning. Det er faktisk 
aldri for sent. ◼
Artikkelforfatteren bor i Virginia, USA.
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Av Jessica Griffith og Richard M. 
Romney
Kirkens tidsskrifter

Mzwakhe Sitole står overfor en 
utfordring. Som Søndagsskolens 

president i menigheten har han et 
gudgitt ansvar for å bidra til å forbedre 
læring og undervisning i evangeliet i 
menigheten.1

Men medlemmene i menigheten 
hans i Johannesburg, Sør-Afrika har 
i noen tilfeller svært forskjellig bak-
grunn og forskjellige forventninger. 
Noen er velutdannede. Andre er det 
ikke. Mange har blitt lært at en elevs 
oppgave er å lytte, ikke å snakke. 
Andre kjemper mot kulturelle hin-
dringer for å forstå at både menn og 
kvinner skulle delta i undervisning i 
kirken og i hjemmet.

“Vi har også flere som snakker for-
skjellige språk”, sier bror Sitole. “Men 
Ånden ønsker å tilskynde hver og en.”

Da lærerrådsmøter og Undervis-
ning på Frelserens måte ble innført 
i fjor, begynte menigheter og grener 
over hele Kirken å holde lærerråds-
møter for å drøfte, lære om og øve på 
hva det vil si å undervise på Frelse-
rens måte.

Det var da bror Sitole begynte å 
forstå hvordan lærerrådsmøter kunne 
hjelpe menigheten hans. Kulturelle 
utfordringer kunne løses, deltakelsen i 
klassene kunne økes, og medlemme-
nes forskjellige perspektiver kunne bli 
til velsignelser.

I likhet med mange andre over hele 
verden innså bror Sitole at Herren 
ikke bruker lærerrådsmøter bare for 

EN ELEFANT I KLASSEROMMET

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

Lærerrådsmøter endrer ikke bare måten vi underviser på.  
De forandrer måten vi lærer på.

å endre hvordan vi underviser. Han 
bruker dem også til å forandre hvor-
dan vi lærer.

En elefant med en vri
Noe av det mest interessante bror 

Sitole oppdaget, var at når lærere gir 
elevene mulighet til å delta i egen 
læring, drar alle nytte av det utvidede 
syn som forskjellige perspektiver gir.

Denne forståelsen kom til bror 
Sitole under et lærerrådsmøte, da et 
medlem av menigheten fortalte lig-
nelsen om de blinde mennene og 
elefanten, men med en vri. Lignelsen 
forteller hvordan seks blinde menn 
hver for seg beskriver en elefant for-
skjellig (et ben er som en søyle, halen 
er som et tau, snabelen er som en 
vannslange og så videre) fordi hver av 

VifteVeggTau
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dem kjenner på forskjellige deler.2

“Men la oss si at elefanten symbo-
liserer undervisning i evangeliet”, sier 
bror Sitole. “Da må vi gjøre det mulig 
for hvert klassemedlem å dele sitt per-
spektiv, slik at vi sammen kommer til 
en felles forståelse av hvordan evan-
geliet velsigner oss alle.”

Det er derfor lærerne i bror Sitoles 
menighet alltid sitter rundt et bord 
under lærerrådsmøtet – for å lette 
samtalen. “Det minner oss om at 
alles synspunkter er like verdifulle”, 
sier han.

I henhold til deres behov
I Tokyo, Japan tvilte Natsuko  

Soejima på at hun kunne bli god til 
å undervise. “Da jeg ble kalt som 
Søndagsskole-lærer for ungdom”, sier 

hun, “sa jeg til biskopen at jeg kom til 
å være redd. Men han sa at kallet kom 
fra Gud, så jeg tok imot det.”

Som gruppe skremte klassen 
henne på grunn av de individuelle 
utfordringene de bød på. To av ung-
dommene hadde nedsatt hørsel. Noen 
klassemedlemmer som hadde flyttet 
til Japan fra andre land, snakket bare 
engelsk. Hun fryktet også alders-
forskjellen mellom seg og klassens 
medlemmer.

På et lærerrådsmøte fant imidlertid 
søster Soejima en løsning. “Vi snakket 
om å bli glad i hvert klassemedlem, 
lære navnene deres, be for dem 
enkeltvis, og undervise – veiledet av 
Ånden – i henhold til deres behov”, 
forklarer hun, “så det var det jeg 
begynte å gjøre”. Hun gjorde også 

noe annet hun hadde lært i rådet: 
“Jeg brukte ord som formidlet min 
kjærligheten.”

Resultatet? “Jeg opplevde en for-
andring i hjertet. Jeg begynte å føle 
kjærlighet til elevene mine. Jeg brydde 
meg om dem som manglet, og ba for 
dem også. Så snart én leksjonen var 
over, begynte jeg å forberede meg til 
den neste, slik at jeg kunne ha tid til 
å tenke på undervisningsanledninger. 
Jeg var overlykkelig.”

Konkrete svar
Brad Wilson, en Søndagsskole-pre-

sident i Minnesota, USA, sørger for at 
lærerne på lærerrådsmøtet ikke går 
før de har snakket om hvilke endrin-
ger de vil gjøre på grunn av det de 
har  lært.

SpydSlangeSøyle
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“Vi følger oversikten som er gitt i 
Undervisning på Frelserens måte ”, sier 
bror Wilson. “Vi snakker om lærernes 
opplevelser, og så tar vi opp ett av de 
foreslåtte emnene. Som tilrettelegger 
stiller jeg spørsmål og oppsummerer 
tanker. Så øver vi på gjennomføring. 
Vi deler oss i små grupper og drøf-
ter: ‘Hva skal jeg gjøre annerledes på 
grunn av møtet vårt i dag?’”

Ron Goodson, en lærer for diako-
nenes quorum i samme menighet, sier 
han er imponert over hvordan bror 
Wilson “trener” rådet. “Vi snakker om 

hvordan Frelseren ville undervise”, 
sier han. “Når du da føler Ånden, ten-
ker du: ‘Dette er noe jeg burde prøve 
med klassen min.’ Når du tenker på 
Frelseren, forandrer du tilnærming. 
Det blir mindre av ‘Jeg må forberede 
en leksjon’, og mer av ‘Hva trenger 
disse diakonene, og hvordan kan jeg 
hjelpe dem med det?’”

Han forteller at han skrev i dagbo-
ken: “Jeg deltok på lærerrådsmøtet i 
dag, og her er det jeg trenger å gjøre.” 
Dagboken hans er faktisk full av slike 
notater. Han forbereder seg nå på 

forhånd: “Begynn tidlig, og du får til-
skyndelser hele uken.” Han spør dia-
konene hva som foregår i livet deres: 
“Jeg kan hjelpe dem mer effektivt når 
jeg kjenner dem bedre.” Han inviterer 
også diakoner til å hjelpe til med å 
undervise: “Når de gjør det, lærer de 
også bedre.” 3

Jeg fortsatte å synge
“På rådsmøtet vårt snakket vi om 

hvordan musikk kan innby Ånden”, 
sier Jocelyn Herrington, en Primær-
lærer i samme menighet i Minnesota. 

MER INFORMASJON
For å lære mer om lærerrådsmøter og Undervisning på  
Frelserens måte, kan du gå inn på teaching .lds .org.
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“Senere underviste jeg solstrålene. 
Jeg tenkte: ‘Jeg kan synge mens de 
fargelegger, så blir det koselig.’ Jeg 
begynte å synge, og alle stoppet opp 
og lyttet. Så jeg fortsatte å synge. Det 
bragte Ånden, og da jeg var ferdig, var 
de ærbødige og ventet på at jeg skulle 
snakke. Vi hadde snakket om det [på 
rådsmøtet] også, å bære vitnesbyrd når 
anledningen byr seg. Så jeg bar vitnes-
byrd på en måte de kunne forstå.”

Søster Herrington sier at hun setter 
pris på at Primær-lærere blir inkludert 
på rådsmøter. “Vi snakker om å under-
vise voksne”, sier hun, “men så sier 
bror Wilson: ‘Hva med undervisning 
av ungdom? Hva med undervisning av 
barn?’ Han gjør oss igjen oppmerksom 
på at alle de forskjellige aldersgrup-
pene er der.”

Fra rådsmøte til rådsmøte
Adam Martin, Søndagsskolens pre-

sident i en menighet i Calgary Alberta, 
Canada, sier han verdsetter forslag fra 
menighetsrådet. “Hjelpeforeningens 
president eller eldstenes quorums-
president sier kanskje: ‘Vi ønsker at 
lærerne skal fokusere på dette’ og så 
tar vi det opp på lærerrådsmøtet”, 
sier han.

Da vi begynte med lærerrådsmø-
ter, visste ikke lærerne helt hva de 
kunne forvente, så han ga mange 
personlige invitasjoner og presen-
terte opplæringsmateriell som finnes 
på teaching .lds .org. “Nå har ballen 
begynt å rulle”, sier han. “De vet at 
det er et sted hvor de kan snakke om 
det som foregår.”

Ett møte nylig fokuserte på å følge 
Ånden. “Vi snakket om å forberede 
seg godt, men ikke tenke på å komme 
gjennom alt”, sier han. “En søster sa hun 
alltid hadde følt at hun måtte snakke 
om alle punktene i leksjonsplanen sin. 
Man kunne se at det gikk et lys opp for 
henne da vi snakket om å følge inspira-
sjon når man leder en diskusjon.”

Vi kan finne løsninger sammen
Enhver undervisningssituasjon 

byr på egne muligheter, utfordringer 
og potensielle velsignelser. Derfor er 
rådsforsamlinger effektive, fordi de gjør 
lærere, med Åndens hjelp, i stand til 
å søke og finne svar på sine konkrete 
utfordringer.

Geoffrey Reid, en Søndagsskole-
president på stavsplan i Arizona, USA, 
sier at lærerrådsmøter fungerer best når 
lærerne forstår at deres oppgave er å 
veilede: “Da forstår de at de kan hjelpe 
hverandre.”

Staven, sier han, fokuserer på å 
hjelpe lærerne å gå fra å tenke: “Gjør 
jeg det bra?” til å tenke: “Hvordan blir 
budskapet mottatt?”

ENDRINGER I SØNDAGENS 
MØTER I 2018
Fra og med januar blir det endringer 
i Det melkisedekske prestedømmes 
og Hjelpeforeningens møter. Disse 
endringene bygger på det medlem-
mer har lært på lærerrådsmøter. En 
forklaring av endringene, herunder 
nytt undervisningsmateriell, vil bli 
gitt – fra og med neste måned – i 
konferanseutgavene av tidsskriftene, 
på Gospel Library-appen og på  
LDS .org.

Marisa Canova, en Primær-lærer  
i staven, sier at hun som følge av en 
tilskyndelse som hun følte i lærerrådet, 
nå oppmuntrer medlemmene av sin 
Djerv 8-klasse til å be for hverandre. 
Det var effektivt, men det vil kanskje 
ikke fungere på samme måte for en 
voksenklasse. “Å be for hvert medlem 
i en stor klasse i evangeliets lære kan 
være overveldende”, sier hun. “Heldig-
vis sier disse lærerne: ‘Hvordan tror du 
vi kan tilpasse dette til vår klasse?’ Så 
finner vi løsninger sammen.

Det jeg liker med lærerrådsmøter”, 
sier hun, “er at de gir oss tid til å reflek-
tere over hvordan det går med oss og 
hva vi gjør. Det er nyttig å få støtte og 
tilbakemelding, og føle at alle arbei-
der mot samme mål. Jeg liker også de 
forskjellige perspektivene som flere 
personer bidrar med. Det hjelper meg å 
overveie ting jeg definitivt ikke ville ha 
overveid på egenhånd.”

Når vi deltar og deler erfaringer på 
lærerrådsmøter, begynner vårt perspek-
tiv på elefanten som kalles “undervis-
ning i evangeliet”, å bli klarere. I likhet 
med bror Sitole i Afrika, opplever 
mange medlemmer over hele Kirken at 
når vår evne til å undervise på Frelse-
rens måte vokser, forandrer det ikke 
bare måten vi underviser på, men også 
måten vi lærer på. ◼
NOTER
 1. Se Håndbok 2: Kirkens administrasjon 

(2010), 12.2.2.
 2. Lignelsen finnes i Dieter F. Uchtdorf, “Hva er 

sannhet?” (Kirkens skoleverks andakt for unge 
voksne, 13. jan. 2013), broadcasts .lds .org  
og Dieter F. Uchtdorf, “Hva er sannhet?”  
Friend, mars 2017, 2.

 3. Du finner flere forslag i Brian K. Ashton, 
“Forbered ungdom til å undervise”,  
Liahona, aug. 2016, 24–25.
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“Mange [ånder] ser ivrig frem til at deres venner 
som fremdeles lever, skal forrette for dem i  
templene”, sa min avdøde oldefar da han viste  
seg for min bestefar A. C. Nelson.
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President Nelson: Da min bestefar A. C. Nelson var en ung ekte-
mann og far på bare 27 år, døde faren hans. Ca tre måneder senere 
kom hans avdøde far, min oldefar, for å snakke med ham. Datoen for 

dette besøket var natt til 6. april 1891. Farens besøk gjorde så sterkt inn-
trykk på bestefar Nelson at han skrev om opplevelsen i dagboken sin slik 
at familie og venner kunne lese det.

“Jeg hadde lagt meg da far kom inn i rommet”, skrev bestefar Nelson. 
“Han kom og satte seg på sengekanten. Han sa: ‘Nå, min sønn, ettersom jeg 
hadde noen få minutter til overs, fikk jeg tillatelse til å komme og snakke 
med deg i noen minutter. Jeg har det bra, min sønn, og har hatt mye å 
gjøre siden jeg døde.’”

Da bestefar Nelson spurte ham hva han hadde gjort, svarte faren 
at han hadde vært opptatt med å undervise i Jesu Kristi evangelium i 
åndeverdenen.

“Du kan ikke forestille deg, min sønn, hvor mange ånder det er i ånde-
verdenen som ennå ikke har mottatt evangeliet”, sa han. “Men mange mot-
tar det, og et stort arbeid blir utført. Mange ser ivrig frem til at deres venner 
som fremdeles lever, skal forrette for dem i templene.”

Av president  
Russell M. Nelson
President for  
De tolv apostlers 
quorum
Og av Wendy W. 
Nelson

Under deres presentasjon på RootsTech 2017 oppfordret 
president Russell M. Nelson og hans hustru Wendy  

siste-dagers-hellige til med bønnens hjelp å overveie  
hva slags offer de kan gjøre for å kunne utføre mer  

tempelarbeid og slektshistorie.

Åpne 

himmelen 
GJENNOM TEMPELARBEID  

OG SLEKTSHISTORIE
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Bestefar Nelson fortalte faren sin: “Vi har tenkt å dra til 
templet og bli beseglet til deg, far, så snart vi kan.”

Oldefar svarte: “Det, min sønn, er delvis det jeg kom for 
å snakke med deg om. Vi skal fremdeles være en familie og 
leve i all evighet.”

Så spurte bestefar Nelson: “Far, er evangeliet slik det 
undervises av denne Kirken, sant?”

Hans far pekte på et bilde av Det første presidentskap 
som hang på soverommet.

“Min sønn, like sikkert som du ser det bildet, like sik-
kert er evangeliet sant. Jesu Kristi evangelium har kraft til 
å frelse enhver mann og kvinne som vil adlyde det, og på 
ingen annen måte kan de noensinne oppnå frelse i Guds 
rike. Min sønn, hold alltid fast i evangeliet. Vær ydmyk, 
vær bønnfull, vær lydig mot prestedømmet, vær sannferdig, 
vær trofast mot de pakter du har inngått med Gud. Gjør 
aldri noe som ville mishage Gud. Å, hvilken velsignelse 
evangeliet er. Min sønn, vær en god gutt.”

Søster Nelson: Jeg elsker alle de V-ene. “Vær ydmyk, 
vær bønnfull, vær lydig mot prestedømmet, vær sannferdig, 

vær trofast mot de pakter du har inngått med Gud. Vær 
en god gutt.” Seks V-er bragt til deg av din avdøde oldefar. 
Han høres ut som president Gordon B. Hinckley (1910-
2008) med sine seks V-er.1

President Nelson: Ja, ikke sant? Det er så verdifullt for 
meg at bestefar overlot denne opptegnelsen til oss. Vi fant 
ut at hans fars barn senere ble beseglet til ham. Dermed 
oppnådde han hensikten med sitt besøk.

Elijahs ånd
President Nelson: Et navn av stor betydning i Skriftene 

forklarer hvorfor familien er så viktig. Det navnet er Elijah. 
EL-I-JAH på hebraisk betyr bokstavelig “Jehova er min 
Gud”.2 Tenk på det! Innlemmet i Elijahs navn finner vi de 
hebraiske ordene for både Faderen og Sønnen.

Søster Nelson: Elijah var den siste profet som hadde 
Det melkisedekske prestedømmes beseglingsmyndighet før 
Jesus Kristus ble født. Elijahs oppgave var å vende barnas 
hjerter til fedrene og fedrenes hjerter til barna, slik at de 
kunne bli beseglet, ellers “ville hele jorden bli lagt øde ved 
hans komme” ( Joseph Smith – Historie 1:39; uthevelse 
tilføyd). Dette er ganske sterke ord.

President Nelson: Jeg liker å tenke på Elijahs ånd som 
“en tilkjennegivelse av Den hellige ånd som bærer vitnes-
byrd om familiens guddommelige natur”.3 Ifølge Veiledning 
til Skriftene er “Elijahs kraft prestedømmets beseglingskraft, 

A. C. Nelson, president Russell M. Nelsons 
bestefar.
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og ved hjelp av den blir det som bindes og løses 
på jorden, også bundet og løst i himmelen” 
(“Elijah”).

Søster Nelson: Så når vi sier at Elijahs ånd 
påvirker folk til å søke etter sine slektninger, sier 
vi egentlig at Den hellige ånd tilskynder oss til å 
gjøre de tingene som vil gjøre det mulig for fami-
lier å bli beseglet for all evighet.

President Nelson: Det er herlig å vende 
barnas hjerter til deres fedre ved å fortelle vik-
tige historier fra slektshistorien på måter som er 
tilgjengelige og minneverdige. Kanskje kan det 
å alltid ha slektshistoriske dokumenter, historier, 
bilder og minneverdige gjenstander lett synlig 
og tilgjengelig for oss, så vårt vitnesbyrd kan 
styrkes (se Mosiah 1:5). Når vi har dem på veg-
gene våre, bordene våre, datamaskinene våre, 
iPadene våre og til og med mobiltelefonene 
våre, vil vi bli tilskyndet til å gjøre bedre valg 
og komme nærmere Herren og 
vår familie.

Men hvis vi lar det være 
med det, har vi virkelig ikke 
gjort nok. Som medlemmer 
av Kirken har vår interesse 
for slektshistorisk arbeid vært 
motivert av instruksjoner fra 
Herren om at våre forfedre 
ikke kan bli fullkommengjort 
uten oss, og at vi ikke kan bli 
fullkommengjort uten dem 
(se L&p 128:15). Dette betyr 
at vi skal knyttes sammen ved 
templets hellige beseglingsor-
dinanser. Vi skal være sterke 
ledd i kjeden fra våre forfedre 
til våre etterkommere. Hvis 
våre samlinger av historier og 
bilder noensinne skulle bli et 

mål i seg selv – hvis vi vet hvem våre forfedre 
er og vet fantastiske ting om dem, men lar dem 
stå fast på den andre siden uten sine ordinan-
ser – vil ikke den slags tidsfordriv være til noen 
hjelp for våre forfedre som fortsatt befinner seg i 
åndelig fangenskap.

Søster Nelson: Det er viktig å bevare forfe-
drenes historier, men det skulle aldri foregå på 
bekostning av å utføre våre forfedres ordinans-
arbeid. Vi må sette av tid til den informasjonen 
om våre forfedre som gjør dem kvalifisert til å 
motta ordinanser.

President Nelson: Og det innebærer å ofre 
tid vi normalt bruker på andre aktiviteter. Vi må 
tilbringe mer tid i templet, og gjøre slektsforsk-
ning, noe som omfatter indeksering.

Søster Nelson: Offer frembringer virkelig 
himmelens velsignelser.4 Jeg har blitt velsignet 
med å finne mange forfedre som jeg er sikker 
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på var klare til å inngå pakter med Gud og motta de 
nødvendige ordinansene. Etter hvert innså jeg at hvis jeg 
holdt på med et overveldende prosjekt, og det var slutt på 
tid, energi og ideer, hvis jeg ville ofre tid ved å finne infor-
masjon som gjorde noen forfedre kvalifisert til ordinanser, 
eller dra til templet for å være stedfortreder for dem, ble 
himlene åpnet og energien og ideene begynte å strømme. 
Av en eller annen grunn hadde jeg nok tid til å rekke 
tidsfristen min. Det var helt umulig, men det skjedde hver 
gang. Tempelarbeid og slektshistorie gir meg en glede 
som virkelig er av en annen verden.

Slektshistorie og misjonærarbeid
President Nelson: Hvis jeg var misjonær i dag, ville 

mine to beste venner i menigheten eller grenen hvor jeg 
virket, være menighetens misjonsleder og menighetens 
tempel- og slektshistoriekonsulent.

Folk har et medfødt ønske om å vite noe om sine forfe-
dre. Dette blir en naturlig mulighet for våre misjonærer. Når 
misjonærene blir glad i dem de underviser, vil de natur-
ligvis spørre om familien deres. “Lever foreldrene dine? 
Er besteforeldrene dine i live? Kjenner du besteforeldrene 
dine?” Samtalen flyter lett når de som lett blir tiltrukket av 
å snakke med misjonærene, gjerne blir oppmuntret til å 
snakke om dem de er glad i.

På dette tidspunktet kan det være naturlig for misjonæ-
rene, også medlemsmisjonærer, å spørre: “Kjenner du noen 
av oldeforeldrene dine? Vet du navnene deres?” Sannsynlig-
heten er stor for at undersøkerne ikke vet navnene på alle 
åtte oldeforeldrene.

Da kan misjonærene foreslå følgende: “Jeg har en venn 
i kirken som kan hjelpe til med det. Hvis vi kunne finne 
navnene på noen eller kanskje alle dine oldeforeldre, ville 
det være verdt noen timer av din tid å finne ut hvem olde-
foreldrene dine er?” Denne vennen i kirken er selvfølgelig 
menighetens tempel- og slektshistoriekonsulent.

Søster Nelson: Jeg tror det kan være betryggende 
for misjonærer å vite at de aldri er alene når de finner og 
underviser dem som er mottagelige for sannhetene i Jesu 

Kristi gjengitte evangelium. President George Q. Cannon 
(1827-1901), som var rådgiver til fire av Kirkens presiden-
ter, sa at i disse siste dager vil de som slutter seg til Kirken, 
gjøre det nettopp fordi deres forfedre har bedt om at en 
av deres etterkommere må bli medlem av Kirken slik at 
de, forfedrene, kan motta sine nødvendige ordinanser ved 
stedfortredende arbeid.5

Opphøyelse: Et familieanliggende
President Nelson: Opphøyelse er et familieanlig-

gende. Bare ved de frelsende ordinansene i Jesu Kristi 
evangelium kan familier bli opphøyet. Det største mål vi 
streber etter, er at vi er lykkelige som familie – begavet, 
beseglet og forberedt til evig liv i Guds nærhet.

Søster Nelson: Hver klasse i Kirken som vi deltar i, 
hver gang vi utfører tjeneste, hver pakt vi inngår med 
Gud, hver eneste prestedømsordinans vi mottar, alt vi 
gjør i Kirken, fører oss til det hellige tempel, Herrens 
hus. Det er så mye kraft tilgjengelig for et ektepar og for 
deres barn gjennom beseglingsordinansen når de holder 
sine pakter.

President Nelson: Hver dag velger vi hvor vi ønsker å 
leve evig ved hvordan vi tenker, føler, snakker og handler. 
Vår himmelske Fader har sagt at hans gjerning og herlig-
het er å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv 
(se Moses 1:39). Men han ønsker at vi skal velge å vende 
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tilbake til ham. Han vil ikke tvinge oss på noen 
måte. Vår nøyaktighet med hensyn til å holde 
våre pakter viser ham hvor sterkt vi ønsker å 
vende tilbake for å bo hos ham. Hver dag brin-
ger oss nærmere eller lenger bort fra vår strå-
lende mulighet til evig liv. Vi må alle holde våre 
pakter, omvende oss daglig og forsøke å bli mer 
lik vår Frelser. Da og bare da kan familier være 
sammen for evig.

Søster Nelson: Det er mitt vitnesbyrd at 
uansett hvor fabelaktig livet ditt er akkurat nå, 
eller hvor nedslående og hjerteskjærende det 
måtte være, så vil ditt engasjement i tempel-
arbeid og slektshistorie gjøre det bedre. Hva 
trenger du i livet ditt akkurat nå? Mer kjærlighet? 
Mer glede? Mer selvbeherskelse? Mer fred? Flere 
meningsfylte øyeblikk? En sterkere følelse av 
at du utgjør en forskjell? Mer moro? Flere svar 
på dine selvransakende spørsmål? Flere 
nære forbindelser til andre? Større forstå-
else av det du leser i Skriftene? Større evne 
til å vise kjærlighet og tilgi? Større evne til 
å be med kraft? Mer inspirasjon og krea-
tive ideer i forbindelse med ditt arbeid og 
andre prosjekter? Mer tid til det som virke-
lig betyr noe?

Jeg oppfordrer dere til å ofre av deres 
tid til Herren ved å øke tiden dere bruker 
på å gjøre tempelarbeid og slektshistorie, 
og så se hva som skjer. Det er mitt vitnes-
byrd at når vi viser Herren at vi mener 
alvor med å hjelpe våre forfedre, vil him-
lene åpne seg, og vi vil motta alt vi trenger.

President Nelson: Vi kan bli inspirert 
dagen lang av erfaringer med tempelar-
beid og slektshistorie som andre har hatt. 
Men vi må gjøre noe for faktisk å oppleve 
gleden selv. Jeg ønsker å gi hver enkelt 
av oss en utfordring, slik at den fantastiske 

følelsen av dette arbeidet kan fortsette, og til og 
med vokse. Jeg oppfordrer dere til ydmykt å 
overveie hva slags offer – fortrinnsvis et offer av 
tid – dere kan gi for å utføre mer tempelarbeid og 
slektshistorie i år.

Vi er engasjert i Den allmektige Guds verk. 
Han lever. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke. 
Vi er hans paktsbarn. Han kan stole på oss. ◼
Fra en presentasjon på slektshistoriekonferansen RootsTech 
2017 i Salt Lake City 11. februar 2017. For å se et opptak av 
presentasjonen på engelsk, portugisisk eller spansk, kan du gå 
inn på lds .org/ go/ 1017Nelson.

NOTER
 1. Se Gordon B. Hinckley, “En profets rettledning og bønn 

for ungdom”, Liahona, april 2001, 30-41
 2. Veiledning til Skriftene, “Elijah”.
 3. Russell M. Nelson, “En ny innhøsting”, Lys over Norge, 

juli 1998, 36.
 4. Se “Priser profeten som skuet Jehova”, Salmer, nr. 12.
 5. Se Gospel Truth: Discourses and Writings of President 

George Q. Cannon, red. Jerreld L. Newquist, 2 bind 
(1974), 2:88-89.
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Tempeldåp
Av Heather J. Johnson
Kirkens tidsskrifter

“La oss i sannhet være et folk 
som arbeider i templet og 
elsker det”, sa president 

Howard W. Hunter (1907-95). “Vi 
skulle skynde oss til templet så ofte 
som våre personlige omstendigheter 
tillater det. Vi skulle ikke bare reise 

Det er ingen grunn til å vente. Alle verdige medlemmer, heriblant ungdom  
og nye medlemmer, kan utføre tjeneste i templet nå.

dit for våre avdøde slektninger, men 
også for å nyte den personlige velsig-
nelsen ved tilbedelse i templet, og for 
den hellighet og trygghet som finnes 
innenfor disse innviede vegger” (“Et 
tempelmotivert folk”, Lys over Norge, 
mai 1995, 6).

Dette rådet gjelder for alle med-
lemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste 

Dagers Hellige – selv om du er et 
nylig døpt medlem. Så lenge du er 
verdig, er det ingen venteperiode før 
du kan gå i templet. Så snart du er 
døpt og bekreftet, kan du få en tem-
pelanbefaling for begrenset bruk.

Denne anbefalingen gjør deg i 
stand til å komme inn i templet for å 
utføre stedfortredende dåp og bekref-
telse for avdøde forfedre. Når du 
utfører tempelarbeid, kan du styrke 
ditt vitnesbyrd om evangeliet.

Om sin første erfaring i temp-
let, sa Natalia Lorena Figueroa fra 
Argentina: “I templets dåpsrom så jeg 
en bror bli døpt for min morfar og 
mine onkler. Så ble jeg døpt for min 
mormor og mine tanter. Gleden jeg 
følte var fantastisk. Tårene rant, og 
den brennende følelsen i brystet var 
sterkere enn noensinne.” Lignende 
velsignelser venter dem som kvalifi-
serer seg til og bruker anbefalinger 
for begrenset bruk. ◼

DU MÅ VITE FØR DU DRAR: 
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OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvordan kan jeg planlegge et 
besøk til templet?
• Be en leder i menigheten eller  

grenen, for eksempel menighetens 
misjonsleder eller Hjelpeforeningens 
president, om hjelp til å planlegge et 
besøk til templet.

• Timeplaner for dåpsrommet i  
hvert tempel er lagt ut på nettet på  
temples .lds .org. Du kan også ringe  
templet for å få informasjon.

•  Hvis du skal til templet for første 
gang, kan du ringe templet for å 
gjøre en avtale. På denne måten vil 
de være forberedt til å ta imot deg og 
forklare hva du skal gjøre i templet.

• Ha på deg dine beste søndagsklær 
når du kommer til templet.

•  Ta med deg et skift av hvitt undertøy. 
Noen templer låner ut hvitt undertøy, 
men noen gjør det ikke. Templet vil 
låne deg en hvit kjeledress og  
et håndkle.

Hva kan jeg forvente når jeg går 
i templet for å utføre stedfortre-
dende dåp og bekreftelse?
•  Når du kommer inn i templet, 

kommer du først til anbefalings-
skranken. En tempelarbeider vil 
kontrollere anbefalingen din.

• Menn og kvinner går så til adskilte 
omkledningsrom for å skifte. Private 
garderobeskap finnes slik at du kan 
henge av deg klærne dine og skifte 
til den hvite kjeledressen du har 
mottatt.

•  Tempelarbeiderne vil lede deg dit 
du skal gå for å utføre stedfortre-
dende dåp og bekreftelser.

•  Dåp og bekreftelser du deltar i, vil 
ligne på din egen dåp og bekref-
telse, men du vil opptre på vegne  
av en avdød person.

• Når du er ferdig med å delta i  
ordinansene, går du tilbake til 
omkledningsrommet og bytter  
til egne klær.

• Det er ingen grunn til å være  
nervøs for å gå i templet. Det finnes 
tempelarbeidere overalt hvor du går 
i templet. De vil hjelpe deg.

Hvordan får jeg en anbefaling 
for begrenset bruk?
•  Du må være 12 år eller eldre og  

være et verdig medlem av Kirken. 
Menn må motta Det aronske pres-
tedømme, noe som vanligvis kan 
utføres innen en uke etter dåpen.

•  For å motta en anbefaling, må bisko-
pen eller grenspresidenten intervjue 
deg. Intervjuet ligner det du hadde 
før dåpen. Da vil dere komme til å 
snakke sammen om ditt vitnesbyrd 
om evangeliet og om din overhol-
delse av budene.

•  Anbefalingen gjelder for et år.

Hva er noen av velsignelsene 
ved å ha en anbefaling for 
begrenset bruk?
• Du kan utføre tjeneste for dine  

avdøde forfedre og andre som er 
døde, ved å utføre stedfortredende 
dåp og bekreftelser på deres vegne.

•  Du kan bli påminnet om din egen 
dåp og bekreftelse og paktene du har 
inngått.

• Selv om du ikke kan dra så ofte til  
templet, kan du alltid ha anbefalin-
gen med deg som en konstant påmin-
nelse om templet og din forpliktelse 
til å være verdig til å komme dit.

•  Å leve verdig til en anbefaling 
for begrenset bruk, hjelper deg å 
forberede deg til å motta dine egne 
tempelordinanser for begavelse og 
besegling.
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i ekteskapet
     Løs konf ikter 
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Av S. Brent Scharman
Pensjonert rådgiver, Kirkens familiekontor

Matt og Margaret (alle nav-
nene er endret) slo av 
TV-en etter det avslut-

tende møtet av generalkonferansen. 
Budskapene hadde vært inspire-
rende, og de hadde kost seg med 
den positive stemningen som 
hadde gjennomsyret hjemmet den 
helgen.

Ingen kunne vært mer skuffet 
enn Matt og Margaret ble da de, 
mindre enn 24 timer senere, hadde 
en heftig krangel om hvorvidt de 
skulle spare en uventet bonus Matt 
hadde mottatt på jobben, eller om 
de skulle bruke den på skoleklær 
til de eldre barna. De kom ikke til 
noen enighet, og både Matt og Mar-
garet fortsatte med andre oppgaver 
og følte seg misforstått.

For å skape et varig, lykkelig 
ekteskap må et ektepar lære å løse 
konflikter slik at begge føler seg 
forstått og det blir tatt avgjørel-
ser som innebærer et akseptabelt 
kompromiss.
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Åndelige advarsler og veiledning
Skriftene og profetenes og apostle-

nes ord gir rikelig med advarsler mot 
stridigheter. I 3 Nephi leser vi: “Den 
som har stridighetens ånd, er ikke av 
meg, men av djevelen som er stridig-
hetens far” (3 Nephi 11:29). Eldste 
M. Russell Ballard i De tolv apostlers 
quorum har sagt at Satan “går inn for 
å skape uoverensstemmelser mellom 
far og mor. Han lokker barn til å være 
ulydige mot sine foreldre… Satan 
vet at den sikreste og mest effektive 
måte å forstyrre Herrens verk på er å 
svekke familiens effektivitet og hjem-
mets hellighet.” 1

Forskjellige meninger, vaner eller 
bakgrunner er ikke til å unngå, men vi 
har rikelig med ressurser for å hjelpe 
oss å forstå hvordan vi kan takle dem. 
Lære og instruksjoner som undervises 
på søndagsmøtene og i Kirkens pub-
likasjoner, kan hjelpe, og kan supple-
res med god faglig informasjon etter 
behov. Ektepar kan lære metoder for 
å takle konflikter. Inspirasjon kan føre 
til en forandring i hjertet som mildner 
hver ektefelle fra innsiden.

Fantastiske 
velsignelser 

kommer av å 
løse konfikter 

i en kjærlig 
atmosfære.
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President Thomas S. Monson 
advarte og sa: “Noen av våre største 
muligheter til å vise vår kjærlighet 
vil være i vårt eget hjem. Kjærlighet 
skulle være selve hjertet av familieli-
vet, men noen ganger er det ikke det. 
Det kan være for mye utålmodighet, 
for mye krangling, for mange kamper, 
for mange tårer.” 2

Når problemene vedvarer og blir 
ødeleggende for familielivet, kan det 
være mer alvorlige årsaker til konflik-
ten, som for eksempel umodenhet, 
egoisme, et ønske om å vinne makt-
kamper, og stolthet. President Gor-
don B. Hinckley (1910–2008) sa: “Jeg 
har lenge vært av den oppfatning at 
den viktigste faktor i et lykkelig ekte-
skap er stor omtanke for ektefellens 
ve og vel. I de fleste tilfellene er ego-
isme den styrende faktor med hensyn 
til krangel, separasjon, skilsmisse og 
knuste hjerter.” 3

Eldste Marvin J. Ashton (1915-94) 
i De tolv apostlers quorum sa også: 
“Når man overveier den dårlige 
følelsen og ubehaget som stridigheter 
forårsaker, er det lurt å spørre: ‘Hvor-
for gjør jeg dette?’…

Det er viktig å forstå at vi velger 
vår adferd. Ved roten av dette spørs-
målet ligger det eldgamle problemet 
stolthet.” 4

Uansett årsak, trenger vi å lære nye 
ferdigheter og mildne vårt hjerte når 
problemene vedvarer.

Nygifte som 
lærer å  

tilpasse seg 
hverandres stil

Naturlige 
forskjeller 

mellom menn 
og kvinner

Irritabilitet 
forårsaket av 
utmattelse

Forskjellige  
meninger om  

barneoppdrag-
else eller  

økonomistyring

Barn som 
lærer å bruke 
handlefriheten

Forskjellige ting 
man liker og 

misliker

Overreaksjoner 
på stress

Manglende 
forståelse eller 
ferdigheter i å 
løse konflikter

Årsaker til konflikter 
Det er mange årsaker til konflikter, alt fra overfladiske personlige for-

dommer til dypt forankrede kommunikasjonsstiler. I tillegg til å overvinne 
egoisme og umodenhet, vil ektepar oppleve andre vanlige årsaker til 
konflikter, blant annet følgende:
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7 

TIPS FOR  
 Å ROE 

 SEG NED
Finn deg  

en avledning.  
Velg å tenke på noe annet 

eller ta en spasertur.

Skriv ned tankene dine.  
For noen bidrar dette til å øke selvbevisstheten.

Få utløp for følelsene 
på produktive måter.  

Å kjefte og smelle om følel-
sene dine vil ikke hjelpe deg 
å “få det ut av systemet”. Jo 

mer du lufter sinnet ditt, desto 
mer intense blir følelsene.

Lytt til beroligende musikk,  
eller les oppbyggende litteratur.

Begynn på nytt.  
Ta deg i det i starten av en 

uoverensstemmelse. Forskning 
har vist at de første tre til fem 

minuttene av en samtale danner 
grunnlaget for det som sann-

synligvis vil følge. Si: “Dette går 
i feil retning. La oss begynne  

på nytt.”

Utfordre tanker raskt.  
I vårt eksempel kunne Marilyn ha sagt til seg selv: “Det virker som 
om jeg har rett, men jeg overreagerer. Mitt forhold til mannen min 

er viktigere for meg enn det vi krangler om.”

La følelsene  
avkjøle seg  

før du prøver å takle et  
problem. Vent til den  

kjemiske reaksjonen som 
kanskje foregår, er over.

Varsomhet med hensyn til sinne
Mange konflikter i ekteskapet eller familien oppstår på 

grunn av ukontrollert sinne. Hvis vi ikke er forsiktige, kan 
et sinneutbrudd føre til at vi konstant tenker på hvordan vi 
ble forurettet. Jo lenger vi grubler, desto flere grunner kom-
mer vi på, for å rettferdiggjøre vårt syn. Denne grublingen 
kan hindre oss i å roe ned, og når en ny bølge av sinne 
oppstår før den første er avklart, kan hormonelle reaksjo-
ner føre til ytterligere utbrudd.

Under en terapitime beskrev for eksempel Marilyn 
hvor frustrerende det hadde vært å ligge i sengen 
etter at hun og mannen hennes hadde kjeftet på 

hverandre. “Jeg visste at jeg hadde rett”, sa hun. “Jeg visste 
at han kom til å slå på lyset og be om unnskyldning, men 
han gjorde det aldri. Jo mer jeg tenkte på det, desto sin-
tere ble jeg. Da jeg hørte ham begynne å snorke, holdt jeg 
ikke ut lenger – jeg spratt opp av sengen og kjeftet litt mer 
på ham før jeg gikk ned i første etasje. Kan du tro at han 
fremdeles ikke ba om unnskyldning?” Marilyns erfaring er 
et godt eksempel på hvordan man ikke skal takle sinne.

Vaner, også kortsiktige, kan virke vanskelige å bryte. 
Men ektefeller kan lære ferdigheter for å hjelpe. Her er 

noen gode råd:
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1. Uttrykke synspunkter 2. Se nærmere på  
bakenforliggende hensyn

3. Velge gjensidig  
tilfredsstillende løsninger

Hver enkelt uttryk-
ker seg på en ærlig, men 
ikke- anklagende måte. 
Noen ganger kan refleksjon 
og ettertanke løse proble-
met når det blir tydelig at 
uenigheten bare skyldtes en 
misforståelse. For eksempel 
kan en hustru som syns at 
mannen hennes er egoistisk 
når han insisterer på at hun 
blir med ham på en basket-
ballkamp istedenfor å spise 
middag sammen ute, komme 
til å forstå at han er mindre 
interessert i basketball enn i 
å vise oppmerksomhet til en 
spiller som har sluttet å gå i 
Søndagsskole-klassen sin.

Ektepar går dypere inn i 
bakenforliggende hensyn. 
Fokuset ligger på å forstå og 
godta hverandres hensyn. 
For å fortsette basketball-
eksemplet kan hustruen, 
samtidig som hun forstår 
mannens bekymring for ele-
ven, kanskje tro at han utvik-
ler et mønster med alltid å 
sette andres behov foran 
ekteskapet. I dette tilfellet 
trengs en mer gjennomtenkt 
samtale der begge uttrykker 
følelser på en fintfølende 
måte, og motstand viker for 
samarbeid.

Ekteparet lufter ideer og velger 
gjensidig tilfredsstillende løsninger. 
Fokuset ligger på hva den enkelte 
kan gjøre med hensynet istedenfor 
på hva ektefellen kan gjøre. Den 
slags forhandling kan sette modenhet 
og tålmodighet på prøve, men med 
tiden gir det tro på at det er trygt 
å uttrykke følelser og på at begges 
ønsker vil bli tatt hensyn til. Ekteparet 
vårt kan for eksempel bli enige om å 
tilbringe én fredagskveld sammen på 
en basketballkamp, én fredagskveld 
hvor mannen går alene på kampen 
og to fredagskvelder hvor de gjør 
paraktiviteter. Det er ikke så viktig 
hvordan paret velger å tilbringe fre-
dagskveldene som det er at kvaliteten 
på beslutningsprosessen er tilfredsstil-
lende for begge.

Fremgangsmåte for å løse konflikter
Styrk ditt ekteskap, en håndbok fra Kirkens familiekontor, anbefaler tre trinn for å løse en kon-

flikt: (1) Uttrykke synspunkter, (2) se nærmere på bakenforliggende hensyn og (3) velge gjensidig 
tilfredsstillende løsninger.5 Disse trinnene er basert på en kommunikasjons- og delingsmodell som 
bidrar til samarbeid og tar opp problemstillingene til alle berørte parter.
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Regler for å diskutere 
problemer
Her finner du noen forslag som øker 
sannsynligheten for å lykkes med 
konfliktløsning:

•  Søk åndelig hjelp.
•  Bestem dere for en tid og et sted
 for å snakke sammen dersom dere 

har hatt alvorlige problemer.
•  Prøv å forstå istedenfor å krangle.
•  La din ektefelle snakke.
•  Snakk dempet, og vær vennlig.
•  Ta en pause etter behov.
•  Bruk passende språk.
•  Hold deg til temaet. Snakk bare 

om den aktuelle saken.
•  Bruk aldri vold.
•  Ikke kom med trusler om skilsmisse 

eller separasjon.
•  Finn målbare løsninger, for 

eksempel: “Jeg skal ta initiativ til 
familiebønn, og du leder familiens 
hjemmeaften.”

•  Regn med avvik.
•  Avtal nøytrale påminnelser, som: 

“Vi lar kalenderen si oss 
hvem sin tur det er til å ta 
oppvasken.”

•  Reevaluer og juster  
 løsningene etter behov.

Resultatene av å løse konflikter
Fantastiske velsignelser kommer av å løse konflikter i en kjærlig 

atmosfære. Det kan være trygghet, personlig utvikling som fører til indre 
fred, økt tro, en sterkere karakter og personlig rettskaffenhet.

Når konflikter løses, kan de erstattes med nye mønstre. Døren åpnes 
da for at ektefellene kan uttrykke positive tanker og vise støtte. Søster 
Jean B. Bingham, Hjelpeforeningens generalpresident, sa: “Ord har en 
overraskende kraft, både til å bygge opp og rive ned. Vi kan alle sann-
synligvis huske negative ord som trykket oss ned og andre ord uttalt 
med kjærlighet som løftet vår ånd. Å velge å si bare det som er positivt 
om – og til – andre, oppløfter og styrker dem som er rundt oss og hjel-
per andre å følge Frelserens vei.” 6

Ektepar som har gjort langsiktige fremskritt med å løse konflikter, 
høster ønskelige belønninger. Ektemannen i et tidligere vanskelig for-
hold sa: “Det er vanskelig for meg å tenke tilbake på hvordan det var før, 
og tro at det virkelig var tilfelle. Hvordan kunne jeg ha behandlet min 
hustru slik jeg gjorde? Jeg er takknemlig for at Ånden vekket meg og for 
tålmodigheten min hustru har vist meg.”

Konklusjon
Å overvinne konflikter krever bevisst innsats og gjennomføring. Det 

neste du sier eller gjør, kan gi støtet til mer positive kommunikasjons-
mønstre i ditt ekteskap. Også dere kan høste de samme Åndens frukter 
som nephittene opplevde: “Det [var ikke] noen stridigheter i landet på 
grunn av Guds kjærlighet som bodde i menneskenes hjerter.

Og det var ingen misunnelse eller strid eller opptøyer… og det 
kunne sikkert ikke være noe lykkeligere folk” (4 Nephi 1:15-16). ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah i USA.
NOTER
 1. M. Russell Ballard, “The Sacred Responsibilities of Parenthood” (andakt 

ved Brigham Young University, 19. aug. 2003), 3, speeches .byu .edu.
 2. Thomas S. Monson, “Kjærlighet – selve kjernen i evangeliet”,  

Liahona, mai 2014, 92.
 3. Gordon B. Hinckley, “Lojalitet”, Liahona, mai 2003, 59.
 4. Marvin J. Ashton, “No Time for Contention”, Ensign, mai 1978, 9.
 5. Se Styrk ditt ekteskap: Ressursveiledning for ektepar (2006), 19-20.
 6. Jean B. Bingham, “Jeg vil bringe evangeliets lys inn i mitt hjem”, 

Liahona, nov. 2016, 7.
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Av Darren Wilcox

I februar 2016 døde min hustru Nancy etter 11 års 
kamp mot brystkreft. Den overveldende sorgen jeg 
følte de første månedene etter at hun døde, ville være 

umulig å beskrive for en som ikke har opplevd et lig-
nende tap. Sorg, sjelekval, elendighet, smerte – ingen av 
disse ordene yter det rettferdighet. Det var uutholdelig.

Frelserens helbredende kraft
Jeg har lenge forstått at Jesus Kristus “steg ned under 

alt” (L&p 88:6) slik at han kunne “hjelpe sitt folk i forhold 
til deres skrøpeligheter” (Alma 7:12). Dette betyr at kraf-
ten i Frelserens forsoning strekker seg lenger enn å  
sørge for oppstandelsen og forløsning fra våre synder. 
Ved denne kraften kan han også helbrede oss når vi  
lider og har det vanskelig. I min sorg forsøkte jeg raskt 
– nesten febrilsk – å finne ut hva jeg måtte gjøre for å 
aktivere dette aspektet av Frelserens kraft i mitt liv. I flere 
uker gransket jeg Skriftene og taler av Kirkens general-
autoriteter. Jeg trodde oppriktig at Frelseren, på grunn av 
selv å ha opplevd betydelig smerte og ofre, visste hvilken 
smerte jeg opplevde. Men hvordan kunne det hjelpe meg 
at han visste dette? Ettersom han gjennomgikk dette for 
meg, hva måtte jeg gjøre for å motta den hjelpen som  
han derfor kan gi?

Etter mye gransking, studium, bønn og tempelarbeid 
begynte jeg å forstå. Først av alt begynte jeg å se tydeli-
gere at Herren allerede hadde hjulpet, trøstet og støttet 

familien vår, spesielt i ukene før Nancy døde. Det var 
fantastiske åndelige opplevelser som jeg nå innser var vel-
signelser som kom av den helbredende og styrkende kraft 
som er tilgjengelig for oss på grunn av Frelserens forso-
ning. Bare det å vite at Frelseren allerede tok vare på oss 
på en svært personlig måte, var i og av seg selv umåtelig 
betryggende. I likhet med Sadrak, Mesak og Abed-Nego i 
gammel tid, har han vært sammen med oss i vår lidelses 
“brennende [ildovn]” (Daniel 3:17).

Stol på Herren
Jeg lærte også at det kreves noe av oss før vi kan 

motta Herrens trøst og helbredelse. Det viktigste av alt 
er at vi må stole på ham. Det kan være vanskelig. Hvor-
for skulle jeg stole på Gud når han kunne ha forhindret 
Nancys død i første omgang? Som svar på dette spørsmå-
let, tenker jeg stadig på noe som Herren fortalte profeten 
Joseph Smith:

“Dere kan ikke med deres naturlige øyne i øyeblikket 
se hvilken plan deres Gud har med det som skal komme 
heretter, og den herlighet som skal følge etter stor treng-
sel” (L&p 58:3).

Vi ble velsignet med mange tegn på at måten og tids-
punktet for Nancys død var ifølge Herrens vilje. Jeg har 
lært å forstå at en allvitende og kjærlig Fader har latt oss 
oppleve disse tingene fordi denne lidelsen av en eller 
annen grunn er nødvendig ifølge hans fullkomne plan for 

Jeg søkte hjelp 

Hva måtte jeg gjøre for å aktivere  
Jesus Kristi helbredende kraft i mitt liv?
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vår families opphøyelse. Når jeg vet dette, forstår jeg at 
min oppgave i hans plan ikke bare er at jeg holder det ut, 
men at jeg “trofast holder det ut” (L&p 121:8). I den grad 
jeg kan innvie denne prøvelsen til ham, vil jeg ikke bare 
bli hjulpet, men også helliggjort. Jeg har allerede opplevd 
dette på mange måter.

Jeg har rådet våre barn til å gjøre det jeg har lært av 
denne prosessen selv:

•  La smerten av vanskelige opplevelser gjøre deg til 
en bedre disippel.

•  Utøs ditt hjerte i bønn.
•  Hvis du føler sinne overfor Gud fordi han lar tragedier 

skje, må du be ham innstendig om å erstatte dette 
sinnet med tro og underkastelse.

•  Inngå en pakt om at du vil elske ham og være trofast 
til enden.

•  Nyt stadig av Guds ord – fra Skriftene og taler og  
skrifter av profeter og inspirerte lærere i vår tid.

•  Dra til templet med en hunger etter å bli undervist 
om det som angår evigheten.

•  Finn noen som opplever at en personlig krise blir en 
troskrise, og styrk dem med ditt vitnesbyrd om disse 
læresetningene.

En apostels vitnesbyrd
Omtrent en måned etter Nancys død kom det en natt 

da sorgen min var helt knusende. Jeg hadde følt svært dyp 
smerte og sorg hele den dagen. Jeg husket at eldste Jeffrey 
R. Holland i De tolv apostlers quorum hadde sagt at “veien 
til frelse har alltid… gått gjennom Getsemane”.1 Selv om 
min lidelse ikke kan sammenlignes med Frelserens, var jeg 
midt i mine egne “mørke og bitre timer”.2

Etter å ha opplevd dette en stund og bedt om hjelp, 
kom jeg til å tenke på noe jeg hadde lest og bokmerket på 
datamaskinen min flere år tidligere. Jeg fant dokumentet 
og bladde ned til det jeg lette etter. Det var et intervju med 
eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum (1928-
2015) der han ble spurt om hvordan det var å miste sin 
hustru Jeanene til kreft i 1995. Eldste Scott svarte: “For det 
første… har jeg ikke mistet henne. Hun er på den andre 
side av sløret. Vi har blitt beseglet i denne hellige tempelor-
dinansen, og vi vil være sammen for evig.” 3

Den natten kom disse ordene med en kraft som jeg aldri 
har kjent før. Det var som om et fyrtårn ble tent en mørk 
natt. Jeg har aldri lest noe som har hatt en så øyeblikkelig 
og dyptgripende innflytelse på meg. Mørket og smerten var 
borte. Det var som Alma da han “ikke lenger [kunne] huske 
[sine] smerter” (Alma 36:19). Dette apostoliske vitnesbyrdet 
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trengte inn i mitt aller innerste. Jeg undret meg over at et 
prinsipp jeg hadde forstått siden barndommen, plutselig 
kunne virke så bemerkelsesverdig. Jeg lurte på hvordan 
det var mulig at eldste Scott kunne vite noe slikt. Og i det 
øyeblikket gikk det opp for meg at jeg også vet det. Hvis 
jeg er trofast, kan jeg ha det samme håp som eldste Scott 
hadde. Selv om jeg så absolutt har opplevd bedrøvelse og 
sorg siden den gang, har jeg aldri igjen følt den dype smer-
ten og sorgen som jeg opplevde den natten.

Dette er den kraft Frelseren tilbyr oss for å hjelpe oss i 
våre prøvelser. Jeg vet at vår families sorg aldri helt vil for-
svinne, men den blir oppslukt av det som har blitt kalt forso-
ningens “styrkende” og “fullkommengjørende” velsignelser.4 
Vi har kommet nærmere Frelseren, har følt hans forsikring 
og blitt oppholdt av våre pakters sikre grunnvoll. ◼
Artikkelforfatteren bor i Georgia, USA.
NOTER
 1. Jeffrey R. Holland, “Lærdommer fra Liberty fengsel” (andakt ved  

Brigham Young University, 7. sep. 2008), 6, speeches .byu .edu.
 2. Dieter F. Uchtdorf, “Omfavnet i hans milde armer”, Liahona, mars 

2015, 5.
 3. “A Sure Witness of Jesus Christ: Elder Richard G. Scott”,  

lds .org/ prophets -and -apostles.
 4. Se Bruce C. Hafen og Marie K. Hafen, The Contrite Spirit: How the 

Temple Helps Us Apply Christ’s Atonement (2015), 34-52.

STYRKET AV JESUS KRISTUS
“Jesaja forkynte at Messias ville påta seg våre ‘syk-
dommer’ og ‘piner’ (Jesaja 53:4). Jesaja forkynte 
også at han styrker oss: ‘Frykt ikke, for jeg er med 
deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! 
Jeg styrker deg og hjelper deg’ (Jesaja 41:10)…

Og slik ser vi at på grunn av sin forsoning er Frel-
seren i stand til å avhjelpe enhver jordisk smerte og 
lidelse. Noen ganger helbreder hans kraft en skrøpe-
lighet, men Skriftene og våre erfaringer lærer oss at 
noen ganger hjelper han oss ved å gi oss styrke eller 
tålmodighet til å utholde våre skrøpeligheter…

Frelserens forsoning gjør mer enn å forsikre oss 
om udødelighet ved en allmenn oppstandelse, og 
gir oss anledning til å bli renset for synd ved omven-
delse og dåp. Hans forsoning gir også anledning til 
å påkalle ham som har opplevd alle våre jordiske 
skrøpeligheter for å gi oss styrke til å bære jordelivets 
byrder. Han kjenner vår sjelekval, og han er der for 
oss. I likhet med den barmhjertige samaritan, når 
han finner oss såret i veikanten, vil han forbinde våre 
sår og pleie oss (se Lukas 10:34). Helbredelsen og 
den styrkende kraft som Jesus Kristus og hans for-
soning gir, er til alle oss som vil spørre. Jeg vitner om 
dette, slik jeg også vitner om vår Frelser, som gjør det 
hele mulig.”
Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, “Styrket ved  
Jesu Kristi forsoning”, Liahona, nov. 2015, 62, 64.

Etter 11 års kamp mot brystkreft, døde  
Nancy Jean Newton Wilcox i 2016.
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Før han ble medlem av Kirken, hadde Peter Uglow til-
bragt mesteparten av sitt voksne liv med å jage etter 
økonomisk suksess. Utad så det ut som han hadde 

funnet den. Han hadde tross alt eid og drevet flere foretak.
Da en lokal leder i Kirken i West Midlands i England ba 

Peter om å bli med i en privatøkonomigruppe som tilbys 
gjennom Kirkens selvhjulpenhetsinitiativ, tvilte han på om 
kurset kunne lære ham noe. Da Peter begynte å delta i 
gruppen, skjønte han imidlertid snart hvor mye han fort-
satt hadde å lære.

“Kurset handler ikke bare om økonomi. Det er bare 
halve historien”, sier han. “Det viktigste for meg var å lære 
å ha tro på vår himmelske Fader – at han gir oss alle time-
lige velsignelser og åpner døren til sann selvhjulpenhet 
hvis vi følger hans åndelige veiledning.”

Som medlem av en privatøkonomigruppe lærte Peter 
praktiske ferdigheter som å holde oversikt over familiens 
forbruk, sette opp og følge et budsjett, redusere gjeld 

og spare for fremtiden. Ved hjelp av disse ferdighetene, i 
tillegg til å utøve tro på Jesus Kristus og arbeide hardt, til-
bakebetalte Peter og hans hustru en stor gjeld.

“Jeg føler meg betydelig lettere og friere uten frykten 
knyttet til gjeld og økonomisk rot”, sier han. “Jeg føler vår 
himmelske Faders store velsignelser på en måte som jeg 
aldri har følt før. Jeg har lært å be til ham og lytte til svarene 
hans når jeg trenger hjelp med mine timelige saker.”

Selvhjulpenhetsinitiativet
Selvhjulpenhet er mer enn å ha en god jobb, mat-

varelager eller penger i banken. Det er “evnen, viljen og 
innsatsen vi gjør for å sørge for livets åndelige og timelige 
nødvendigheter for oss selv og vår familie. Etter hvert som 
[Kirkens] medlemmer blir selvhjulpne, vil de også være 
bedre i stand til å tjene og dra omsorg for andre” 1 når de 
forankrer arbeid som et styrende prinsipp i sitt liv.

President Thomas S. Monson har sagt: “Selvhjulpenhet 

Når siste-dagers-hellige over hele verden tar imot  
prinsippene og læresetningene i Kirkens selvhjulpenhetsinitiativ,  

høster de velsignelsene “større håp, fred og fremgang”.

“LA OSS VÆRE  
SELVHJULPNE  

OG UAVHENGIGE”
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er et produkt av vårt arbeid og underbygger alt annet i 
velferdsarbeidet. Det er et grunnleggende element i vårt 
åndelige så vel som i vårt timelige velbefinnende… ‘La 
oss arbeide for det vi trenger. La oss være selvhjulpne 
og uavhengige. Frelse kan ikke oppnås ved å følge noe 
annet prinsipp. Frelse er et individuelt anliggende, og vi 
må utarbeide vår egen frelse både i timelige og i åndelige 
spørsmål.’” 2

Under ledelse av lokale prestedømsledere har mer enn 
500 000 siste-dagers-hellige i mer enn 100 land deltatt i 
selvhjulpenhetsinitiativet siden 2014. Kirken innfører nå 
initiativet i hele Nord-Amerika.

Initiativet omfatter kurs og ressurser “for å hjelpe med-
lemmer av Kirken å lære og omsette i praksis prinsippene 
tro, utdannelse, hardt arbeid og tillit til Herren. Å akseptere 
og etterleve disse prinsippene”, sier Det første president-
skap, “vil gjøre [oss] bedre i stand til å motta de timelige 
velsignelsene Herren lover.” 3

Glad og full av håp
Maria Edilene Romão hadde gitt opp håpet. Hun klarte 

ikke å finne seg arbeid, hun var alenemor, og hun hadde 
mange barn å mette.

Det var da to medlemmer av menigheten hennes i Santa 
Catarina, Brasil inviterte henne på en selvhjulpenhetsan-
dakt. På slutten av andakten ble Maria med i en gruppe 
som skulle hjelpe henne å finne en jobb.

“For første gang i mitt liv trodde jeg på en fremtid der 
jeg kunne ta vare på familien min”, forteller hun. “Jeg 
trodde at selvhjulpenhetsgruppen ville hjelpe meg å foran-
dre livet mitt.”

Det gjorde den.
I løpet av de neste 12 ukene engasjerte Maria seg i 

gruppen sin, studiene sine og forpliktelsene sine. Hun 
arbeidet med fornyet energi mot sine mål. Hun øvde 
på jobbintervju-teknikker. I løpet av to uker fikk hun et 
lovende jobbintervju. Det intervjuet førte til en jobb.
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“Livet mitt er forandret for alltid”, sier Maria, som ikke 
lenger strever med å forsørge familien sin. “Nå er jeg glad, 
entusiastisk, tålmodig og håpefull. Jeg tror at vår himmelske 
Fader lever og er glad i meg. Jeg vet at når jeg utøver tro på 
Jesus Kristus, blir jeg velsignet.”

“Det mest fantastiske verktøyet”
Selvhjulpenhet er et middel for å nå et høyere mål, sa 

eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum: “Vårt 
høyeste mål er å bli lik Frelseren, og vi kommer nærmere 
dette målet gjennom vår uselviske tjeneste for andre. Vår 
evne til å tjene blir større eller mindre avhengig av vår grad 
av selvhjulpenhet.”

“Bare når vi er selvhjulpne”, tilføyde eldste Hales, “kan vi 
virkelig etterligne Frelseren når det gjelder å stå til tjeneste 
og velsigne andre.” 4

Sergio Galbuchi lærte denne sannheten da han startet 
sitt eget foretak kort tid etter at stavspresidentskapet kalte 
ham som stavens spesialist på selvhjulpenhet. Væpnet med 
tro, ferdigheter og kunnskap som han hadde tilegnet seg 
som medlem av komiteen, åpnet Sergio og hans hustru Sil-
via en butikk i Buenos Aires som solgte Argentinas “hånd-
verk og smaker”.

“Jeg tror at å bli selvhjulpen er en måte å anvende sin 
tro”, sier Sergio. I begynnelsen gikk det ikke så bra for ham 
og Silvia som de hadde håpet, så troen sto fremdeles sen-
tralt i deres anstrengelser. Men mens de ventet på økono-
miske frukter, arbeidet de hardt og velsignet kundene med 
sine produkter og sin misjonærinnsats.

“Vi blir kjent med mange”, sier Sergio. “Og vi har hatt 
flere anledninger til å gi bort Mormons bok.”

Innledningsvis utpekte stavens selvhjulpenhetskomité ti 
medlemmer i Sergios stav som trengte hjelp med selvhjul-
penhet. Men så engasjerte biskopene seg.

“Nå vet vi om 35 personer som trenger hjelp”, sa Sergio 
da innsatsen vokste. “Biskopene deres inviterte dem en for 
en til å delta i grupper.”

Deres tro blomstret, de gjorde nødvendige endringer, og 
de anvendte nye ferdigheter.

“Hver gang jeg snakker med prestedømsledere, prøver 

DU ER INVITERT

Veien til større selvhjulpenhet begynner med en invi-
tasjon til en Min vei til selvhjulpenhet-andakt. Under 

andakten vil du bli oppfordret til å evaluere din nåvæ-
rende situasjon, utarbeide en plan for å komme videre, 
og så fremlegge planen for Herren. På slutten av andak-
ten vil du bli invitert til å velge en selvhjulpenhetsgruppe 
som kan hjelpe deg å:

• Finne en jobb eller forbedre arbeidssituasjonen din.
• Bli bedre til å forvalte din personlige og familiens 

økonomi.
• Velge en utdanningsbane og lykkes på skolen.
• Starte eller utvikle ditt eget foretak.

I selvhjulpenhetsgruppen vil du:

• Delta i et ukentlig to timer langt gruppemøte i tre 
måneder.

• Velge og holde personlige forpliktelser for å oppnå 
mål for selvhjulpenhet.

• Lære av, rådføre deg med og støtte andre i gruppen.
• Få større tro på Jesus Kristus og hans evne til å hjelpe 

deg å bli selvhjulpen.

En selvhjulpenhetsgruppe fungerer som en rådsfor-
samling. Deltagerne hjelper hverandre og er ansvarlige 
overfor hverandre. Gruppeledere oppfordrer til sosialt 
samkvem og deltagelse, viser opplæringvideoer og 
hjelper selvhjulpenhetsgruppen å følge fremgangsmåten 
som er beskrevet i det tilhørende materiellet.

Medlemmer kan finne videoer og materiell som brukes 
til selvhjulpenhetsopplæring, på srs .lds .org eller i mobil-
appen Gospel Library.



ÅPENBARING OG SELVHJULPENHET

Stavs- og distriktspresidentskaper iverksetter, leder og 
veileder Kirkens selvhjulpenhetsinitiativ. De gjør dette 

ved å samarbeide tett med Hjelpeforeningen og ved å 
organisere en selvhjulpenhetskomité.

I komiteen deltar et medlem av stavens høyråd, et 
medlem av Hjelpeforeningens presidentskap i staven, for-
mannen for biskopenes velferdsråd og stavens spesialister 
på selvhjulpenhet. Komiteen lærer opp og oppmuntrer 
menighetsråd til å be om og oppfordre medlemmer til å 
delta i initiativet. De organiserer selvhjulpenhetsgrupper 
og samarbeider med den lokale lederen for selvhjulpen-
hetstjenesten om å kartlegge og dele offentlige ressurser.

Kirkens selvhjulpenhetsinitiativ hjelper andre å motta 
personlig åpenbaring ved lydighet mot viktige prinsipper 
i evangeliet. ”Gruppeledere kalles for å skape en atmos-
fære [ved interaktive samtaler] hvor Den hellige ånd kan 
undervise deltagerne ’alt [de] skal gjøre’ (2 Nephi 32:5; se 
også 2 Nephi 32:3).” 5

Finn mer informasjon på srs .lds .org.

SELVHJULPNE OG 
UAVHENGIGE
“Herren har befalt Kirken og dens 
medlemmer å være selvhjulpne og 
uavhengige. (Se L&p 78:13-14.)

Ansvaret for den enkeltes sosiale, 
følelsesmessige, åndelige, fysiske og 

økonomiske velbefinnende ligger først og fremst hos 
vedkommende selv, dernest hos vedkommendes familie 
og for det tredje hos Kirken hvis vedkommende er et 
trofast medlem.”
Læresetninger fra Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball (2006), 119.

jeg å uttrykke for dem at dette er det mest fantastiske 
verktøy vi noensinne har fått fra Det første presidentskap”, 
legger Sergio til. “Det er bedre enn et hvilket som helst 
pengebeløp som kan gis for å hjelpe noen, og dets lære-
setninger er tydeligere enn mye av det jeg lærte da jeg var 
universitetsstudent.”

Men det viktigste er at de som fullfører det 12 uker lange 
selvhjulpenhetskurset, blir bedre disipler av Jesus Kristus og 
lærer å bruke sine ferdigheter til å bygge opp Guds rike.

“Denne [selvhjulpenhets]gruppen fokuserer ikke bare 
på foretaket vårt. Den fokuserer på vårt forhold til Gud og 
andre”, sier Sergio. “Vi blir bedre disipler av Jesus Kristus på 
de tre månedene vi tilbringer i denne gruppen. Et foretak vil 
tross alt kanskje hjelpe oss å bli mer selvhjulpne, men det 
høyeste målet er å tjene.”
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Vekst og handling
“De siste-dagers-hellige har alltid hatt en meget viktig 

læresetning”, sa president Joseph F. Smith (1838-1918), 
“som går ut på at en religion som ikke har evne til å 
frelse mennesker timelig og gjøre dem fremgangsrike og 
lykkelige her, ikke kan forventes å frelse dem åndelig, 
[og] opphøye dem i det neste liv.” 6

Da skulle det ikke overraske oss at når vi styrker det 
timelige, styrker vi også det åndelige. Eldste David og 
søster Theresa Nish, som var selvhjulpenhetsmisjonærer 
på Salomonøyene, så denne sammenhengen på nært 
hold blant Kirkens medlemmer der.

“Åndelig vekst og tempelbesøk har tydelig sammen-
heng med prinsippene, ferdighetene og vanene som 
undervises i Min grunnvoll og den omfattende forkla-
ringen i Min vei til selvhjulpenhet”, sier de om initiativets 
hefter. “[De] hjelper folk å gjøre åndelige så vel som 
timelige fremskritt, noe som fører til åndelig og timelig 
selvhjulpenhet.”

Cheryl Redd, en gruppeleder for selvhjulpenhets-
initiativet i Utah, forklarer hvordan initiativets åndelige 

prinsipper har hjulpet henne å utvikle seg timelig: “Jeg 
innså at disse prinsippene og grunnvollene kan gjelde 
for alle aspekter av vårt liv. Disse arbeidsgruppene har 
hjulpet meg å bli mer fokusert på mitt ansvar som hustru 
og mor. Jeg har nå verktøyene til å kunne forstå familiens 
økonomi bedre. Jeg forstår hvordan det å samarbeide 
med vår ektefelle for å forvalte økonomien, på en måte er 
som et foretak. Vi trenger disse verktøyene for at familien 
skal lykkes.”

Over hele Kirken fører dette utvidede perspektivet til 
større trofasthet og åndelig styrke. Som følge av dette 
har medlemmene styrket sin beslutning om å gå i kirken, 
betale tiende og holde seg tempelverdige.

“Det gjorde meg nysgjerrig”, sier det nye medlemmet 
George Echevarría om selvhjulpenhetsinitiativet. George, 
som kjører drosje i Peru, sier at initiativet hjalp ham å få 
et vitnesbyrd om evangeliet, samtidig som det ga ham et 
ønske om å forbedre seg. Nå håper han å bli elektriker og 
kunne reparere de små drosjene han har kjørt i årevis.

“Vi skulle ikke sitte og vente på at ting skal skje med 
oss”, sier han. “Vi skulle være proaktive.”
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“Du vil bli velsignet”
Siste-dagers-hellige over hele verden høster Herrens 

lovede velsignelser når de flittig lærer, etterlever og anven-
der prinsippene for åndelig og timelig selvhjulpenhet. Selv 
om alle kan ha nytte av det, har initiativet særlig vært til 
velsignelse for dem som enten mangler eller trenger å bli 
styrket med hensyn til timelig og åndelig selvhjulpenhet. 
Det vedvarende utdannelsesfond støtter selvhjulpenhetsini-
tiativet ved å hjelpe dem som har en plan for utdannelse og 
opplæring å få tilgang til nødvendige ressurser.

Skriftene lover Herrens hjelp når vi arbeider for å oppnå 
selvhjulpenhet. Herren har sagt: “Det er min hensikt å sørge 
for mine hellige” (L&p 104:15).

I en kommentar til denne hensikten har Det første presi-
dentskap sagt: “Denne åpenbaringen er et løfte fra Herren 
om at han vil sørge for timelige velsignelser og åpne døren 
til selvhjulpenhet, som er vår evne til å sørge for livets nød-
vendigheter for oss selv og våre familiemedlemmer.”

Når vi studerer, anvender og underviser familiens med-
lemmer om disse prinsippene, lover Det første president-
skap: “Du vil bli velsignet. Du vil lære å handle på veien til 

større selvhjulpenhet. Du vil bli velsignet med større håp, 
fred og fremgang.” 7 ◼

NOTER
 1. Håndbok 2: Kirkens administrasjon (2010), 6.1.1.
 2. Thomas S. Monson, “Retningsgivende prinsipper for personlig  

velferd og velferd i familien”, Lys over Norge, feb. 1987, 2; se  
også Marion D. Romney i Welfare Services Meeting Report, okt. 2, 
1976, 13.

 3. Det første presidentskap i Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter  
og vaner (hefte, 2015), 2.

 4. Robert D. Hales, “A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action”, i 
Basic Principles of Welfare and SelfReliance (hefte, 2009), 2.

 5. You’re Invited: A Leader’s Guide to the SelfReliance Initiative  
(booklet, 2016), 9

 6. Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph F. Smith (1998), 164.
 7. Det første presidentskap i Min grunnvoll, 2.

KJERNEN I VÅR RELIGION
“Som to sider av en mynt, er det time-
lige og det åndelige uadskillelig…

Dette arbeidet for å hjelpe på Her-
rens måte er ikke bare et punkt i kata-
logen over Kirkens programmer. Det 
kan ikke forsømmes eller feies til side. 

Det står sentralt i vår lære, det er kjernen i vår religion.”
President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, 
“Hjelp på Herrens måte”, Liahona, nov. 2011, 53, 53-56.
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E K S E M P L E R  P Å  T R O

Ilir Dodaj
Durrës i Albania

En eldre søster i menigheten hadde 
en svulst i magen og trengte hjelp 
hver dag fordi hun ikke kunne 
komme seg opp av sengen. Til 
slutt spurte hun om bare jeg ville 
komme, ikke en annen preste-
dømsbærer eller noen andre, fordi 
hun var veldig syk og skulle dø. 
Hun følte seg trygg på at hennes 
biskop kunne hjelpe henne.

En dag ble jeg operert i hjertet, 
og kunne ikke besøke henne på 
en stund. Da jeg igjen besøkte 
henne, sa hun: “Biskop, hvordan 
kan du komme og hjelpe meg når 
du nettopp har vært gjennom en 
operasjon?”

Jeg sa: “Jeg er kalt til å tjene 
andre.”

Tjeneste er ikke alltid beleilig, men som  
far og biskop har Ilir Dodaj prøvd å vise 
sine barn at det alltid er verdt det.
FOTO: CODY BELL

Se flere bilder av biskop Dodaj og familien hans  
på lds .org/ go/ 101738.
For å lære mer om en biskops arbeid, kan du gå 
inn på lds .org/ go/ 101739.
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S A G T  A V  S I S T E - D A G E R S - H E L L I G E  –  S E L V H J U L P E N H E T

Som alenemor til fem barn følte jeg 
det store ansvaret for å forsørge 

familien min. Jeg er hushjelp, men jeg 
tjener ikke nok til å forsørge familien. 
Jeg ble med i en selvhjulpenhets-
gruppe for å lære hvordan jeg kunne 
forbedre situasjonen min.

Jeg ble inspirert av gruppen “Starte 
og utvikle eget foretak”, og fant ut at 
jeg kunne sy og selge isolerte poser 
til saktekokere. Jeg sydde posene sent 
på kvelden etter at jeg kom hjem fra 
dagjobben min.

VÅR HIMMELSKE FADER  
BRYR SEG OM FORETAKET MITT

Jeg jobbet sent en kveld med en 
stor bestilling som skulle ut neste mor-
gen, da symaskinen sluttet å virke. Det 
var midnatt, så ingen reparatører ville 
være tilgjengelig for å hjelpe. Med 
maskinen fulgte det et lite verktøysett, 
men jeg hadde aldri reparert en syma-
skin før. Jeg ante ikke hvor jeg skulle 
begynne.

Da kom jeg til å tenke på leksjonen 
i håndboken Min grunnvoll med tit-
telen “Utøve tro på Jesus Kristus”. Jeg 
visste at jeg var nødt til å sette min lit 

til Herren. Jeg sank ned på mine knær 
og tryglet: “Himmelske Fader, vær så 
snill å hjelpe meg å reparere denne 
maskinen slik at jeg kan bli ferdig 
med bestillingen som kunden min 
skal hente i morgen tidlig. Himmelske 
Fader, hjelp meg!”

Da fikk jeg en tydelig tilskyndelse 
om å ta skrutrekkeren fra verktøy-
settet og bruke den til å skyve på en 
bestemt del av symaskinen. Jeg gjorde 
det, og stolte helt og holdent på min 
tro. Jeg holdt pusten da jeg slo på 
maskinen igjen. Den virket!

Jeg klarte tidsfristen. Jeg oppdaget 
hvordan det er å ha vår himmelske 
Fader og Jesus Kristus som sam-
arbeidspartnere. Jeg vet at jeg vil 
fortsette å bli velsignet når jeg søker 
anledninger til å anvende det jeg har 
lært i selvhjulpenhetsgruppen. ◼
Buyisile Zuma, KwaZulu-Natal, Sør-Afrika

Jeg jobbet sent en 
kveld med en stor 

bestilling som skulle 
ut neste morgen, da 
symaskinen sluttet 
å virke.
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Da jeg fikk i oppdrag å lede en sta-
vens selvhjulpenhetskomité, innså 

jeg at jeg var undersysselsatt selv. Etter 
denne erkjennelsen ønsket jeg å få 
mer ut av mitt yrkesliv.

Jeg følte et fornyet ønske om å 
finne en bedre jobb og ba om hjelp 
til å skrive en profesjonell CV. Jeg 
sendte den nye CV-en min til 
mange foretak og ble snart 
innkalt til intervjuer.

På et av dem pekte 
intervjueren på en linje 
på CV-en min som 
nevnte mitt arbeid som 
rådgiver i stavspresi-
dentskapet, og spurte: 
“Kan du på fem sekunder 
fortelle meg hva denne tjenes-
ten i Kirken innebærer?”

Jeg sa at jeg var i ledelsen av en 
organisasjon som er ansvarlig for mer 
enn 2500 personers veiledning og 
velferd. Intervjueren ble interessert 
og sa: “Du har ett minutt på å finne ut 
hvordan du på fem sekunder vil svare 
på dette spørsmålet: Hvordan veileder 
du disse 2500 personene?”

Jeg visste at dette ville bli det 
avgjørende øyeblikket i intervjuet. Jeg 

ET INSPIRERT SVAR UNDER ET JOBBINTERVJU
Intervjueren reiste seg, tok meg i 

hånden og sa: “Du er ansatt.”
Det er fantastisk hvordan Gud tok 

hånden min og besvarte bønnen min. 
Jeg er takknemlig til min Frelser for 
at han inspirerte våre ledere til å 
starte selvhjulpenhetsinitiativet. Jeg 

har personlig blitt velsignet 
ved det, og jeg har sett 

den enkle, inspirerte 
prosessen i selv-
hjulpenhetsini-
tiativet velsigne 
mange andre i 
staven vår. Jeg er 

så overbevist om 
selvhjulpenhetsprin-

sippenes evne til å for-
bedre liv at da jeg ble leder 

for 15 ansatte i min nye jobb, 
begynte jeg å undervise de ansatte  
i dem.

Jeg har vokst, og jeg er dyktigere 
enn jeg trodde jeg kunne være. Jeg 
har nå en lønn som forsørger meg og 
familien min. Dette initiativet hjelper 
oss å forbedre oss hver dag ved å 
hjelpe oss å bli mer selvhjulpne. ◼

Gibrair Padilha Dos Santos,  
São Paulo i Brasil

ba min himmelske Fader om hjelp, 
og husket straks noe av det jeg hadde 
lært på selvhjulpenhetsgruppen. Jeg 
følte en bølge av selvtillit.

Etter ett minutt spurte intervjue-

ren: “Hvordan veileder du de 2500 
personene?”

“Vi hjelper dem å sette seg mål”, 
svarte jeg.
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Jeg visste at disse fem sekundene 
ville være det avgjørende 

øyeblikket i intervjuet. Jeg ba min 
himmelske Fader om hjelp.
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Jeg ønsket å sende sønnen min på 
misjon, men å selge 1 kilo bibingka 

(riskaker) i uken var ikke nok til å 
støtte ham på misjon.

Sønnen min hjalp familien økono-
misk, og var altfor bekymret for vår 
økonomiske situasjon til å føle seg vel 
med å dra. Det var en konstant kamp 
for familien vår å tjene penger. Jeg var 
stolt av min 25 år gamle sønn for hans 
rettferdige ønske om å tjene Herren, 
men jeg skjønte at vi ville trenge et 
eller annet mirakel for å virkeliggjøre 
drømmen om å reise på misjon.

JEG UTVIKLET RISKAKE-FORETAKET MITT
Jeg begynte i en selvhjulpenhets-

gruppe. Ved å være proaktiv og utøve 
tro visste jeg at familien min ville bli 
velsignet. Under ett møte ble jeg til-
skyndet til å gå til et offentlig marked. 
Der så jeg mange kvinner som solgte 
lokale småretter. Jeg inngikk en avtale 
med en kvinne. Jeg sa jeg ville levere 
produktene mine til henne om mor-
genen så hun kunne selge dem, og 
hente fortjenesten på slutten av dagen. 
Avtalen var gunstig for oss begge. Jeg 
fant snart flere selgere. Foretaket mitt 
vokste til 10 selgere mens jeg deltok i 
selvhjulpenhetsgruppen.

Jeg lærte å holde personlige penger 
adskilt fra foretakets penger og å ta ut 
lønn. Jeg lærte å slutte å bruke tid på å 
lage produkter som ikke solgte, og iste-
den fokusere på det som var lønnsomt. 
Jeg lærte også om markedsføring med 
sosiale medier. Handlingspartneren 
min fra selvhjulpenhetsgruppen hjalp 
meg å opprette en Facebook-konto. 
Så lærte vi om merkevarebygging og 
emballasje. Foretaket mitt vokste etter 
hvert så mye at min mann kunne slutte 
i sitt fysisk krevende arbeid og arbeide 
sammen med meg.



Noen spurte meg nylig hvordan 
det gikk med salget mitt. Jeg fortalte 
ham stolt at jeg nå selger 12 kilo 
riskaker.

“12 kilo i uken er flott!” sa han.
“Nei bror”, sa jeg. “Jeg selger 12 

kilo om dagen.”
Sønnen min sa senere at han var 

glad for at foretaket mitt nå kunne 
dekke behovene våre.

“Ser ut til at jeg kan reise på hel-
tidsmisjon nå”, sa han.

Han virker nå i Filippinene San 
Pablo misjon. Jeg er så takknemlig 
for selvhjulpenhetsinitiativet. Herren 
mente det virkelig da han sa: “Det er 
min hensikt å sørge for mine hellige” 
(L&p 104:15). ◼
Lordita Yagomyom, Misamis Occidental 
på Filippinene

Jeg var gift, jeg hadde tre barn og 
jeg var arbeidsløs. En arbeidstørke 

gjorde at jeg hadde mistet håpet. Jeg 
var bekymret for familiens sikkerhet, 
og jeg sluttet å tro på meg selv.

Min hustru Carla oppfordret meg 
til å delta i en selvhjulpenhetsgruppe. 
Det var pinlig for meg å innrømme at 
jeg ikke hadde arbeid, men hun opp-
fordret meg til å delta i gruppen slik at 
jeg kunne forsørge familien.

Motvillig ga jeg det en sjanse. 
Mens jeg deltok i gruppen, gikk det 
opp for meg at engelskkunnskapene 
mine kunne være en verdifull res-
surs i arbeidslivet. Jeg hadde studert 
engelsk på min misjon, men jeg 
kunne bare snakke om religion. Jeg 
meldte meg på et engelskkurs i Kir-
ken for å forbedre ordforrådet mitt. 
Da jeg kom hjem fra engelskkurset 
en dag, ga Carla meg telefonen.

“Hvem er det?” spurte jeg.
“Jeg vet ikke”, svarte hun. “De 

snakker engelsk.”
Det var en representant for per-

sonalavdelingen i et av de største 

selskapene i Costa Rica som ønsket 
å intervjue meg. Jeg ble målløs, men 
intervjuet gikk usedvanlig bra. Jeg 
fikk senere vite at Carla hadde avtalt 
intervjuet.

Jeg fikk jobben, og jeg husket 
hvordan selvhjulpenhetsgruppen 
min hadde hjulpet meg. Så tenkte 
jeg på hvordan jeg kunne bli bedre 
til å anvende det jeg hadde lært. Jeg 
begynte å lete etter en enda bedre 
jobb, og fikk den. Så arbeidet jeg 
med å starte mitt eget byggforetak.

Jeg kan ikke forestille meg hvor 
familien min og jeg ville vært uten 
starthjelpen vi fikk av selvhjulpen-
hetsinitiativet. Jeg lærte å være 
ydmyk og å be Herren om hjelp. Jeg 
lærte også å la dem som ville hjelpe 
meg, være til velsignelse for meg. Vi 
har så mange velsignelser. Jeg har 
nå selvrespekt, og jeg kan velsigne 
familien min med pengene jeg tjener. 
Jeg vet at Ånden velsigner oss når vi 
er ydmyke. ◼

José Alberto Navas (som fortalt til 
Miriam Sweeney), San José, Costa Rica

OPPNÅ SELVRESPEKT VED 
SELVHJULPENHET
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Under et gruppemøte for 
selvhjulpenhet ble jeg tilskyndet 

til å gå til et offentlig marked. Jeg 
inngikk en avtale med en kvinne om  
at hun skulle selge riskakene mine.



Hva kan vi lære 
i dag av erfarin-
gene til gjenopp-
rettelsens første 

apostler?

Av Matthew C. Godfrey
Church History Department

De var mellom 23 og 35 år 
gamle, men de var med på 
å forandre verden. De første 

villig til å ta imot kallet, og i sin ordi-
nasjonsvelsignelse ble han fortalt at 
“mange millioner” ville “bli omvendt 
til evangeliet på grunn av hans 
medvirkning”.2

Som apostel utførte han to svært 
vellykkede misjoner i England. Han 
omvendte en hel hærskare hvis etter-
kommere godt kan være oppe i milli-
onantall i dag. For Heber førte det at 
han fortsatte selv om han følte at han 
hadde lite å gi, til at han og mange 
andre ble velsignet.

apostlene i den gjenopprettede Kirken 
var unge. Noen følte seg utilstrekke-
lige. Noen gjorde feil. Men de utgjorde 
alle en forskjell. Her er fem ting vi kan 
lære av deres erfaringer.

1. Du trenger ikke å føle deg god 
nok for å være god nok

Heber C. Kimball følte seg util-
strekkelig da han mottok sitt kall til 
De tolv apostlers quorum i februar 
1835. Han hadde vært i Kirken i 
mindre enn tre år, og var bare 33 år 

gammel.
“Det var langt fra for-
ventet”, fortalte Heber 

senere.1 Men han var 

Fem lærdommer 
for unge voksne fra unge apostler
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2. Vi defineres av beslutninger, 
ikke omstendigheter

Thomas B. Marsh rømte fra sitt hjem 
i New Hampshire da han var 14 år 
gammel. Han arbeidet som grovarbei-
der på gårder i Vermont, som servitør 
i Albany i New York, på et hotell i 
New York og deretter som tjener på 
Long Island. Situasjonen var ustabil til 
han møtte og giftet seg med Elizabeth 
Godkin.

Han og Elizabeth ble til slutt ledet 
av Ånden til det vestlige New York. 

Der fikk de høre om Mormons bok. 
Thomas så kopier av de første 16 
sidene da de kom ut av trykkpressen, 
og boktrykkeren lot ham lese korrek-
turarket. Thomas trodde at boken var 
av Gud, og valgte å bli medlem av Kir-
ken. Han ble døpt 3. september 1830.3

Thomas forkynte evangeliet i for-
skjellige områder. Han utholdt prø-
velser da de hellige ble drevet ut fra 
Jackson County, Missouri i november 
1833. Han var et av de opprinnelige 
medlemmene av høyrådet i Missouri 

da det ble organisert i juli 1834. Etter 
at han ble kalt som apostel da han var 
34 år gammel, ble han president for 
De tolvs quorum. Selv om han tidligere 
oppriktig hadde forsvart Joseph Smith 
mot de frafalne, ble Thomas selv til 
slutt desillusjonert. I 1838 valgte han å 
forlate Kirken.4

Av Thomas Marsh kan vi lære at 
ustabile omstendigheter ikke behøver 
å hindre oss i å motta evangeliets vel-
signelser – eller i å være til velsignelse 
for andre.ILL
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3. Vær forsiktig: Ingen er for god til å falle
Lyman Johnson var den yngste av dem som 

ble kalt – 23 år og fire måneder gammel. Han 
hadde blitt ordinert til høyprest bare noen 
dager etter at han fylte 20 i 1831, og hadde 
allerede utført flere misjoner for Kirken. 
Mens han var på en av disse misjonene, holdt 
han en preken som ble husket som “et av de 
mektigste vitnesbyrdene om Joseph Smiths 
misjon og det store arbeidet i de siste dager”.5

Dessverre varte ikke Lymans tjeneste som 
apostel særlig lenge. Under den økonomiske 
uroen i Kirtland, Ohio i 1837 vendte han seg 
mot Joseph Smith. Lyman ble utelukket i 
1838.

Uansett hvor godt han kunne forkynne, 
uansett hvilket embede han hadde i Kirken, 
falt Lyman likevel fra. Brigham Young sa at 
Lyman senere innrømmet at han ønsket at 
han fortsatt kunne tro på evangeliet: “Jeg var 
full av glede og fryd… Jeg var lykkelig dag 
og natt… Men nå er det det ytterste mørke, 
smerte, sorg og elendighet.” 6
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4. Lydighet garanterer ikke makelighet, 
men det er verdt det

Etter at Parley P. Pratt ble ordinert til apo-
stel, ga Oliver Cowdery, en av dem som var 
utpekt til å hjelpe apostlene, Parley et bestemt 
oppdrag, og sa at han ville “oppleve de samme 
vanskelighetene i utførelsen av denne tjenesten 
som de gamle apostlene hadde gjort”. Han sa 
at Parley ville oppleve “sterke fangehull og dys-
tre fengsler”, men at slike omstendigheter ikke 
skulle skremme ham, fordi prøvelsene ville 
gjøre det mulig for ham “å motta den herlighet” 
som Herren hadde i vente for ham.7

Parleys liv fulgte dette mønsteret. Han 
opplevde til tider knugende fattigdom. Han 
opplevde latterliggjøring når han forkynte 
evangeliet. Han satt fengslet i 1838 og 1839 på 
anklager som kom av vanskelighetene som Kir-
kens medlemmer i Missouri opplevde. Likevel 
opplevde også Parley de velsignelsene som 
Oliver hadde lovet. Ikke lenge etter at han ble 
løslatt fra fengsel, skrev han: “Vi har det bra, og

 har blitt rikt begunstiget av Herren etter alle 
      våre prøvelser.” 8
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5. Alder betyr ikke så mye som tro
Orson Pratt, Parleys bror, var den 

nest yngste av apostlene. Han ble 
ordinert da han var 23 år gammel, 
og var bare noen få uker eldre enn 
Lyman Johnson. Tjenesten som Orson 
allerede hadde utført for Kirken, er et 
utmerket eksempel på hvordan unge 
voksne kan være en kraft til det gode.

Orson ble døpt 19. september 1830 
– hans 19-årsdag. Kort tid senere mot-
tok Joseph Smith en åpenbaring for 
ham som sa at Orson var Guds sønn, 
at han var velsignet fordi han trodde, 
og at hans ansvar var å forkynne 
evangeliet (se L&p 34:3-6). Følgelig 
utførte Orson en rekke misjoner, blant 
annet en sammen med Lyman John-
son i 1832, da de døpte nesten 100 
personer og ordinerte flere eldster.

Da Orson ble kalt som apostel, var 
han ikke i Kirtland. I byen Columbus 
23. april 1835 fikk han vite at han var 
ønsket på et møte i Kirtland 26. april.

Uten å vite hensikten med møtet, 
bega han seg straks dit. Uvitende om 
at han hadde blitt kalt som apostel, 
kom han inn mens forsamlingen “ba 
og ønsket at han skulle komme”.9 
Orson følte støtten fra de hellige, og 
tok imot kallet.

Som apostel utarbeidet han en bro-
sjyre som inneholdt den første trykte 
beretningen om Joseph Smiths første 
syn. Som pioner i 1847 førte han en 
detaljert opptegnelse om ferden vesto-
ver. Han skrev også mange misjonær-
brosjyrer og var en sterk forsvarer av 
Mormons bok.

I dag er det annerledes… Eller er 
det egentlig det?

På mange måter er unge voksne 
annerledes i dag enn de var i 1835. 
Likevel kan disse lærdommene hjelpe 
unge voksne i dag i deres innsats for å 
leve opp til sine muligheter. Her er en 
oppsummering:

•  Hvis du føler deg utilstrekkelig, 
gå videre likevel.

•  Alle har utfordringer. Du kan 
overvinne dine.

•  Du vil være lykkeligere hvis du 
holder deg aktiv i Kirken.

•  Vær engasjert. Vær lydig og  
trofast. Velsignelser vil komme.

•  Du har noe viktig å gi. Herren 
regner med deg. ◼

NOTER
 1. “Extracts from H. C. Kimball’s Journal”, 

Times and Seasons, 15. april 1845, 868.
 2. “Minutes, Discourse, and Blessings, 14-15 

February 1835”, i The Joseph Smith Papers, 
dokumenter, bind 4: April 1834  september 
1835, red. Matthew C. Godfrey og andre 
(2016), 229.

 3. Se “History of Thos. Baldwin Marsh”,  
The Deseret News, 24. mars 1858, 18.

 4. Se “History of Thos. Baldwin Marsh”, 
The Deseret News, 24. mars 1858, 18; Kay 
Darowski, “The Faith and Fall of Thomas 
Marsh”, i Revelations in Context: The Stories 
behind the Sections of the Doctrine and 
Covenants, Matthew McBride og James 
Goldberg, red. (2016), 57-59.

 5. Edward W. Tullidge, Tullidge’s Histories 
(1889), bind 2 (tillegg), 175.

 6. Brigham Young, Discourse, 17. juni 1877,  
i Journal of Discourses, 19:41.

 7. Oliver Cowdery, i “Minutes and Blessings, 
21. februar 1835”, i Joseph Smith Papers, 
dokumenter, bind 4: April 1834  september 
1835, 240–41.

 8. “Letter from Parley P. Pratt, 22 November 
1839”, josephsmithpapers.org/paper- 
summary/letter-from-parley-p-pratt- 
22-november-1839/1.

 9. “Extracts from H. C. Kimball’s Journal”, 
Times and Seasons, 15. april 1845, 869.
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Gjenopprettelsens  
opprinnelige apostler  

kalles
Den 8 februar 1835 ba Joseph 

Smith brødrene Brigham og 
Joseph Young om å synge for ham. 
Profeten mottok så en åpenbaring 
om at det var på tide å kalle De tolv 
apostler.1

Joseph Smith ba Brigham om å 
sende ut en melding om at en konfe-
ranse skulle avholdes førstkommende 
lørdag. Han fortalte Brigham at han 
ville være en av De tolv.2

Seks dager senere møttes de hellige. 
Joseph Smith sa at en av de viktigste 
hensiktene med møtet var at de tre 
vitnene til Mormons bok – Oliver 
Cowdery, David Whitmer og Martin 
Harris – “skulle velge tolv menn i 
Kirken som apostler”.3 Oliver og David 
hadde tidligere fått dette oppdraget i 
juni 1829, men selv om de hadde “søkt 
Herren i faste og bønn” for å finne De 
tolv, hadde tiden ennå ikke vært riktig.4 
Nå, sa Joseph, var tiden inne.

De tolv (i den rekkefølgen de ble 
fremlagt på møtet) var Lyman Johnson, 
23; Brigham Young, 33; Heber C. 
Kimball, 33; Orson Hyde, 30; 
David W. Patten, 35; Luke Johnson, 

27; William E. McLellin, 29; John F. 
Boynton, 23; Orson Pratt, 23; William 
Smith, 23; Thomas B. Marsh, 34; og 
Parley P. Pratt, 27. Alle hadde tidligere 
vært på misjon. Åtte hadde ledsaget 
Joseph Smith på Sions leir-ekspedi-
sjonen sommeren før.5

Etter at de hadde blitt utnevnt, 
ble hver av apostlene ordinert.6 
Ordinasjonsvelsignelsene deres var 
fulle av løfter om fremgang med 
misjonærarbeidet. Heber C. Kimball 
husket senere at velsignelsene “for-
utsa mange ting som skulle skje, at vi 
skulle ha kraft til å helbrede de syke, 
drive ut djevler, oppreise de døde… 
flytte fjell, og at alle ting skulle være 
underlagt oss ved Jesu Kristi navn”.7

Oliver Cowdery understreket også 
vanskelighetene de ville oppleve: 
“Dere må til enhver tid være beredt på 
å ofre livet, hvis Gud skulle kreve det, 
for å fremme og bygge opp hans sak.” 
Oliver oppfordret apostlene til å søke 
personlig kunnskap om Jesus Kristus, 
slik at de med sikkerhet kunne vitne 
om at han lever: “Slutt aldri å streve 
før dere har sett Guds ansikt.” 8

I mai 1835 innledet apostlene en 
rekke proselytteringsmisjoner for Kir-
ken, og deres overordnede lederskap 
var også til velsignelse for mange. ◼

NOTER
 1. Se History, 1838–1856 (Manuscript History 

of the Church), bind B-1 [1. september 
1834 - 2. november 1838]”, tillegg, notat A, 
side 1, josephsmithpapers.org/paper-sum-
mary/history-1838-1856-volume-b-1-1- 
september-1834-2-november-1838/304.

 2. Se Joseph Young, History of the Organiza
tion of the Seventies (1878), 1.

 3. “Minutes, Discourses, and Blessings, 14–15 
February 1835”, i Joseph Smith Papers, 
dokumenter, bind 4: April 1834  september 
1835, 224–28.

 4. “Minutes and Blessings, 21 February 1835”, 
i Joseph Smith Papers, dokumenter, bind 4: 
April 1834  september 1835, 242, 243.

 5. De fire som ikke var med i leiren, var 
David W. Patten, Thomas B. Marsh, William 
E. McLellin og John F. Boynton.

 6. Bare ni av De tolv var tilstede på møtet 14. 
februar 1835. Parley P. Pratt ble ordinert 
21. februar 1835, mens Thomas B. Marsh 
og Orson Pratt begge ble ordinert 26. april 
1835.

 7. “Extracts from H. C. Kimball’s Journal”, 
Times and Seasons, 15. april 1845, 868.

 8. “Minutes and Blessings, 21 February 1835”, 
i Joseph Smith Papers, dokumenter, bind 4: 
April 1834  september 1835, 244.

For å lære mer om de opprinnelige tolv apostlers 
kall i denne evangelieutdelingen, kan du gå inn på 
history .lds .org.
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Jesus, som led mest, har mest medfølelse med alle oss,  
som lider så mye mindre.

Av eldste  
David A. Bednar
i De tolv  
apostlers quorum

Eldste Neal A. Maxwell (1926-2004) underviste et prinsipp som har gjort sterkt 
inntrykk på meg og vært fokus for mye av mitt studium, min refleksjon og 
min overveielse. Han sa: “Det kunne ikke vært noen forsoning uten Kristi 

karakter!” 1 Siden jeg hørte dette enkle og gjennomtrengende utsagnet, har jeg 
forsøkt å lære mer om og bedre forstå ordet “karakter”. Jeg har grunnet på forholdet 
mellom Jesu Kristi karakter og hans forsoning – og konsekvensene av dette forhol-
det for hver enkelt av oss som disipler.

Vår Herre Jesu Kristi karakter
Kanskje den beste indikasjonen på karakter er evnen til å se og reagere passende 

på andre som opplever nettopp den utfordringen eller motgangen som er mest 
umiddelbar og tyngende for oss selv. Karakter kommer for eksempel til uttrykk i 
evnen til å se andre menneskers lidelse når vi selv lider, i evnen til å se andres hun-
ger når vi er sultne, og i evnen til å strekke oss ut og vise medfølelse med andres 
åndelige kvaler når vi er midt i vår egen åndelige nød. Med andre ord vises karakter 
ved å se og strekke seg utover når den naturlige og instinktive reaksjonen er å være 
selvopptatt og vende seg innover. Dersom en slik evne faktisk er det viktigste kjen-
netegnet på moralsk karakter, da er verdens Frelser det fullkomne eksempel på den 
slags konsekvent og nestekjærlig karakter.

En Kristus-lignende 
KARAKTER
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Eksempler på Kristi karakter
I det øvre rom om natten under 

det siste måltid, selve natten da han 
skulle oppleve den største lidelsen 
som noensinne har funnet sted i alle 
verdener skapt av ham, sa Kristus 
følgende om Trøsteren og fred:

“Dette har jeg talt til dere mens jeg 
ennå er hos dere.

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, 
som Faderen skal sende i mitt navn, 
han skal lære dere alle ting, og minne 
dere om alt det som jeg har sagt dere.

Fred etterlater jeg dere. Min fred 
gir jeg dere… La ikke deres hjerte 
forferdes, frykt ikke!” ( Johannes 
14:25-27).

Ettersom han visste at han selv 
snart kom til å oppleve personlig 
fravær av både trygghet og fred, og i 
et øyeblikk da han var både urolig og 
redd, strakte Herren seg utover og ga 

som fant sted så tett opp til at Han ble 
forrådt, og hans lidelse i Getsemane: 
Hvordan kunne han be for andres 
velbefinnende og samhold rett før sin 
egen sjelekval? Hva gjorde det mulig 
for ham å søke trøst og fred for dem 
hvis behov for så mye mindre enn 
hans? Da den falne naturen i den 
verden han hadde skapt, tynget ham, 
hvordan kunne han fokusere så full-
stendig og så utelukkende på andres 
omstendigheter og interesser? Hvor-
dan var Mesteren i stand til å strekke 
seg utover når en som var mindre enn 
ham, ville ha vendt seg innover? En 
uttalelse av eldste Maxwell gir svaret 
på hvert av disse sterke spørsmålene:

“Jesu karakter understreket nød-
vendigvis hans bemerkelsesverdige 
forsoning. Uten Jesu opphøyde 
karakter kunne det ikke ha vært noen 
opphøyet forsoning! Hans karakter 
er slik at han ‘[hadde] fristelser av alle 
slag’ (Alma 7:11), men han ‘ga ikke 
akt på dem’ (L&p 20:22).” 2

Jesus, som led mest, har mest med-
følelse med alle oss, som lider så mye 
mindre. Faktisk er dypet av lidelsen 
og medfølelsen nært knyttet til dypet 
av den kjærlighet som føles av den 
som hjelper.

andre de samme velsignelsene som 
kunne og ville ha styrket ham.

I den store forbønnen Jesus holdt 
like før han gikk over bekken Kedron 
i Getsemane sammen med sine disi-
pler, ba Mesteren for sine disipler og 
for alle “som ved deres ord kommer 
til tro på meg,

at de alle må være ett, likesom du, 
Far, i meg…

for at de skal være fullkommet til 
ett, for at verden kan kjenne at du 
har utsendt meg og elsket dem, like-
som du har elsket meg…

Og jeg har kunngjort ditt navn for 
dem, og skal fortsatt kunngjøre det, 
for at den kjærlighet som du elsket 
meg med, skal være i dem, og jeg i 
dem” ( Johannes 17:20, 21, 23, 26).

Jeg opplever at jeg gjentatte gan-
ger stiller følgende spørsmål når jeg 
grunner på denne og andre hendelser DI
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Anstreng deg for å utvikle 
nestekjærlighet

I jordelivet kan vi trakte etter å 
bli velsignet med og utvikle viktige 
elementer av en Kristus-lignende 
karakter. Faktisk er det mulig for oss 
som dødelige å streve i rettferdighet 
etter å motta de åndelige gaver som 
er knyttet til evnen til å strekke seg 
ut og på passende måte reagere på 
andre som opplever den utfordrin-
gen eller motgangen som er mest 
umiddelbar og tyngende for oss selv. 
Vi kan ikke få en slik evne ved ren 
viljestyrke eller personlig besluttsom-
het. Vi er avhengige av “Den Hellige 
Messias’ fortjeneste, barmhjertighet 
og nåde” (2 Nephi 2:8). Men “linje på 
linje og bud på bud” (2 Nephi 28:30) 
og med tiden (se Moses 7:21) blir vi i 
stand til å strekke oss utover når vår 
naturlige tilbøyelighet er å vende oss 
innover.

Jeg vil foreslå at dere og jeg må 
be, lengte, streve og arbeide for å 
utvikle en Kristus-lignende karak-
ter hvis vi håper å motta den ånde-
lige gaven nestekjærlighet – Kristi 
rene kjærlighet. Nestekjærlighet er 
ikke en egenskap eller et karakter-
trekk vi tilegner oss utelukkende ved 

vår egen målbevisste utholdenhet 
og besluttsomhet. Vi må overholde 
våre pakter og leve verdig og gjøre 
alt vi kan for å kvalifisere oss til 
gaven, men til syvende og sist er det 
nestekjærlighetens gave som besitter 
oss – ikke vi som besitter den (se 
Moroni 7:47). Herren bestemmer 
om og når vi mottar alle åndelige 
gaver, men vi må gjøre alt i vår makt 
for å ønske, lengte etter, innby og 
kvalifisere oss til slike gaver. Når vi 
i økende grad opptrer på en måte 
som er i overensstemmelse med Kristi 
karakter, viser vi kanskje himmelen 
på svært effektivt vis vårt ønske om 
nestekjærlighetens himmelske gave. 
Og vi blir helt klart velsignet med 
denne fantastiske gaven når vi stadig 
oftere strekker oss utover når det 
naturlige mennesket i oss vanligvis 
ville ha vendt seg innover.

Jesus er Kristus, den enbårne 
Sønn av den evige Fader. Jeg vet at 
han lever. Og jeg vitner om at hans 
karakter gjorde både udødelighet 
og evig liv mulig for oss. Måtte vi 
strekke oss utover når vår naturlige til-
bøyelighet er å vende oss innover. ◼

Fra en tale holdt under et symposium om reli-
gion ved Brigham Young University 25. januar 
2003.

NOTER
 1. Neal A. Maxwell, “The Holy Ghost: Glo-

rifying Christ”, Ensign, juli 2002, 58.
 2. Neal A. Maxwell, “O How Great the Plan  

of Our God!” (tale til lærere i Kirkens  
skoleverk, 3. feb. 1995), 6, si .lds .org.
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Hvordan et konferansebudskap kan 

FORANDRE 
LIVET DITT
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Av Hadley Griggs

Føler du deg litt åndelig underladet? Tror du at kan trenge litt 
åndelig veiledning? Da er du heldig, for generalkonferansen 
kan være akkurat det du trenger! Eldste Robert D. Hales i 

De tolv apostlers quorum har sagt: “Unge medlemmer av Kirken, 
jeg lover at hvis dere vil lytte [til generalkonferansen], vil dere føle 
Ånden velle frem i dere. Herren vil fortelle dere hva han ønsker at 
dere skal gjøre med livet deres.” 1

Og det slutter ikke med konferansehelgen – du kan fortsette å 
føle Ånden ved å studere talene etterpå også!

Konferansen hjelper oss på mange måter. Kanskje det viktigste 
av alt er at den lar oss komme nærmere Frelseren ved å lære oss 
hvordan vi kan bli mer lik ham. En fin måte å få mest mulig ut av 
konferansen på er å vie spesiell oppmerksomhet til læresetninger 
om Kristus-lignende egenskaper – enten under sendingen eller 
mens du studerer talene etterpå. Når du lytter eller leser med tanke 
på bestemte Kristus-lignende egenskaper, kan ordene og Ånden 
hjelpe deg å lære hvordan du kan bli mer lik Kristus.

Du kan svare på disse spørsmålene for å se hvilken egenskap 
du kanskje vil fokusere på når du studerer konferansebudskapene. 
(Du finner mer inngående spørsmål i oktober 2016-nummeret av 
New Era eller kapittel 6 i Forkynn mitt evangelium.)

For hver av de ni Kristus-lignende egenskapene nedenfor, velger 
du uttalelsen som best beskriver deg.

Du kan virkelig bli mer lik Jesus Kristus.  
Disse verktøyene vil hjelpe deg å forstå hvordan.

KJÆRLIGHET TIL FEM  
NYE VENNER

På skolen er det en liten gruppe 
ungdommer som de fleste 

andre elever ser på som “taperne” 
fordi de er annerledes. Jeg pleide 
ikke å snakke med dem. Jeg var 
ikke slem, men jeg var ikke hygge-
lig heller.

Da jeg hørte president Dieter F. 
Uchtdorf, annenrådgiver i Det 
første presidentskap, holde sin 
tale “De barmhjertige skal finne 
barmhjertighet” (generalkonfe-
ransen i april 2012), var det noe 
som forandret seg. Han sa det er 
én ting vi bør gjøre når det gjelder 
å dømme: “Slutt med det!” Talen 
hans hjalp meg å innse at isteden-
for å dømme disse ungdommene 
på skolen, skulle jeg erstatte mine 
dårlige tanker og følelser med et 
“hjerte fullt av kjærlighet til Gud og 
hans barn”.

Da jeg gikk på skolen den man-
dagen, gikk jeg til gruppen som 
folk så på som “tapere”, istedenfor 
å møte mine vanlige venner. Vi 
begynte å snakke sammen, og jeg 
skjønte at disse ungdommene slett 
ikke var annerledes enn andre. 
Etter hvert som jeg tilbragte tid 
sammen med dem, utviklet jeg et 
sterkt forhold til dem. Jeg har fått 
fem nye venner.

Jeg innså at mine nye venner 
slett ikke var “tapere” – for Gud 
har de alltid vært vinnere. Jeg er 
så glad for at jeg har lært mer om 
Guds kjærlighet til sine barn.
Holly H., 19 år, California, USA

1. TRO:
a.  Jeg er usikker på om Jesus Kristus er min Frelser.
b.  Jeg tror på Jesus Kristus og aksepterer ham som min Frelser.
c.  Jeg håper at Jesus Kristus er min Frelser.
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2. HÅP:
a.  Jeg føler meg rolig og optimistisk 

med hensyn til fremtiden.
b.  Fremtiden skremmer meg!
c.  Jeg ignorerer vanligvis bare frem

tiden – hvis jeg ikke tenker på 
den, trenger jeg ikke å bekymre 
meg for den.

3.  NESTEKJÆRLIGHET OG  
 KJÆRLIGHET

a.  Jeg prøver å ha kjærlighet for 
andre, men det er alltid noen 
som synes å gå meg på nervene.

b.  Jeg er så opptatt med å prøve 
å arbeide med mitt eget liv at 
jeg har vanskelig for å tenke på 
andre.

c.  Jeg ønsker andres evige velferd 
og lykke.

4. DYD:
a.  ”Å være ren i tanker og hand

linger.” Det høres ikke særlig 
morsomt ut!

b.  Mitt hjerte er rent.
c.  Jeg har vanskelig for å holde meg 

ren og ubesmittet.

5. KUNNSKAP:
a.  Jeg har så mye på gang at jeg 

egentlig ikke har tid til å lete etter 
svar på spørsmålene mine.

b.  Æsj. Studere? Noen ganger er 
det så kjedelig å prøve å lære 
ting.

c.  Jeg søker oppriktig å forstå 
sannheten og finne svar på mine 
spørsmål.

6. TÅLMODIGHET:
a.  Jeg er i stand til å vente uten å bli 

urolig eller frustrert.
b.  Jeg kan saktens vente på ting, 

men det kan gjøre meg ganske 
irritert.

c.  Det er forferdelig å vente på ting. 
Jeg vil ha alt nå.

7. YDMYKHET:
a.  Jeg vil sørge for at jeg gjør alt på 

egenhånd.
b.  Jeg stoler på at Herren hjelper 

meg.
c.  Når jeg arbeider med noe, glem

mer jeg ofte at jeg kan be min 
himmelske Fader om hjelp.

8. FLID:
a.  Jeg bruker stort sett hele tiden 

min på å se på TV, være sammen 
med vennene mine og unngå 
ansvar!

b.  Jeg sliter ofte med å fokusere på 
de viktige tingene i livet mitt, men  
jeg prøver.

c.  Jeg bruker min tid og energi på 
de viktigste tingene.

9. LYDIGHET:
a.  Jeg følger med glede råd fra mine 

ledere og foreldre.
b.  Jeg er vanligvis min egen sjef –  

jeg har ofte vanskelig for å høre 
på andre.

c.  Jeg følger rådene fra mine ledere 
og foreldre, men det hender at  
jeg klager over det.



 

General 
Conference 
Addresses
Five New Temples 
Announced
Six Seventies and  
New Relief Society  
General Presidency  
Called
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KRISTUS-LIGNENDE EGENSKAP: NESTEKJÆRLIGHET!

Generalkonferansesitater eller -taler om det:

JEG UTVIKLET NESTEKJÆR-
LIGHET I ORKESTERKLASSEN

Under generalkonferansen 
i oktober 2015 gjorde én 

tale spesielt inntrykk på meg. 
Eldste Dale G. Renlund i De tolv 
apostlers quorum holdt en tale 
med tittelen “Med Guds øyne”. 
Han talte om betydningen av å se 
andre mennesker med kjærlige 
foreldres øyne. Da jeg hørte det, 
følte jeg at jeg trengte å gjøre en 
større innsats for å ha kjærlighet 
for de rundt meg.

En morgen etter konferansen 
ventet jeg på det perfekte tids-
punktet til å gjøre noen glad. 
Jeg dro til orkesterklassen min 
og så en gutt jeg vanligvis ikke 
tenkte så mye på. Jeg skjønte 
at han var opprørt over noe, så 
jeg gikk bort til ham og spurte 
hvordan dagen hans hadde vært. 
Han var ikke særlig pratsom, 
så jeg spurte ham hvordan han 
likte orkesterklassen. Han fortalte 
meg at han egentlig ikke kunne 
musikkstykket, og var bekymret 
for konserten. Jeg tilbød meg å 
gå gjennom den sammen med 
ham, og vi spilte sangen sammen. 
Det hørtes bra ut!” Så begynte vi 
å snakke om instrumentene våre. 
Vi har kommet mye nærmere 
hverandre, og jeg er veldig glad 
for at jeg tok meg tid til å snakke 
med ham.
Christa M., 12 år, Texas, USA

HVORDAN JEG KAN UTVIKLE NESTEKJÆRLIGHET

•  Be om å kunne føle kjærlighet til andre
•  Lese om igjen en konferansesamtale eller et skriftsted om  

nestekjærlighet hver søndag•  Hjelpe min lillebror med pliktene hans
•  Be om å kunne legge merke til andre som trenger hjelp

•  Planlegge en familiens hjemmeaften-leksjon om nestekjærlighet

Nå kan du se på svarene dine. Hvilke egenskaper ønsker du å 
arbeide med? For å lære å utvikle dem, kan du velge en eller to, og lytte 
etter dem mens du hører på konferansen.

Og hvis du svarte at du gjør det bra på alle, fortsett med det! Du kan 
fortsatt velge ett eller to som skilte seg ut for deg gjennom testen, og 
konsentrere deg om dem i løpet av ditt studium av konferansen. Uansett 
hvor du er på din reise for å bli lik Kristus, kan du alltid vende deg til 
våre lederes læresetninger for å hjelpe deg videre.

Hvis du ikke klarer å bestemme deg for en egenskap nå, kan du 
ta det helt med ro! Du kan alltids høre på konferansen og se hva som 
skiller seg ut for deg da.

Når du har valgt egenskapen du ønsker å fokusere på, kan du gjerne 
skrive den ned, slik at du er klar til å motta åpenbaring om den mens du 
lytter til konferansen, eller når du studerer talene etterpå. Når du lytter 
og studerer, kan du la Ånden lede deg til noen konkrete måter å arbeide 
med egenskapen på. Ta en titt på dette eksemplet nedenfor! ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.
NOTER
 1. Robert D. Hales, “Generalkonferansen: Styrker tro og vitnesbyrd”, Liahona,  

nov. 2013, 6.

HER ER EN OVERSIKT FOR Å KOMME I GANG!

Kristus-lignende egenskap:Sitater om den:
Hva jeg skal gjøre:•_______________________________________________________________________Dato: _____________________

•_______________________________________________________________________Dato: _____________________

•_______________________________________________________________________Dato: _____________________
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Av Lindsay Hiller

Jeg vokste opp med venner som var medlem av Kirken, og jeg 
begynte å glede meg til å bli døpt og bli medlem selv. Da jeg 
flyttet til den andre siden av landet for å studere, begynte jeg å ta 

leksjoner fra misjonærene. Dessverre gjorde press fra mine nye jevnaldrende det 
vanskelig å følge evangeliets normer. De andre førsteårsstudentene brukte mye tid 

på festing og alkohol. Jeg hadde aldri prøvd alkohol før, men mine nye venner presset 
meg hele tiden til å drikke det.
Jeg visste at evangeliet var sant, men fristelsen fra mine jevnaldrende var vanskelig å 

motstå.
Jeg begynte å be til vår himmelske Fader om styrke til å ta den rette beslutningen. Jeg 

hadde ikke senket normene mine ennå, men jeg var redd for at jeg ikke ville ha styrke 
til å si nei til alkohol neste gang det ble tilbudt. Jeg savnet vennene mine som delte de 
samme verdinormene.

En lørdag kveld dro jeg på en fest sammen med de andre på internatet 
mitt. Umiddelbart begynte alle vennene mine å drikke, og oppfordret 
meg til å prøve min første smak av alkohol.

Jeg følte meg fristet. Jeg tok imot ølkruset som ble gitt meg. Jeg 
løftet det mot munnen, utilpass, men glad for å ha mine 
venners oppmerksomhet. Så kom Nick, en gutt som var 
beryktet for å drikke, bort til oss.

“Du drakk det ikke, gjorde du vel?” spurte han.
“Ikke ennå”, svarte jeg.

“Hvis du gjør det”, sa Nick, “vil du angre på 
det hver dag resten av ditt liv.”

Jeg ble forbløffet. Jeg visste at han hadde rett.  

Hold FAST



 O k t o b e r  2 0 1 7  59

U
N

G
D

O
M

 

 Jeg ønsket ikke å drikke. Jeg ønsket å bli 
medlem av Kirken. Jeg ga kruset tilbake og 
forlot festen, takknemlig for at jeg ikke hadde 
tatt en dårlig beslutning.

Neste morgen dro jeg til kirken, fant misjo-
nærene og bestemte en dato for dåpen min. 
Fra den dagen av holdt jeg meg unna fester 
med alkohol. Jeg fikk nye venner i kirken 
som delte mine verdier og normer. Jeg var 
fortsatt venner med de andre på internatet, 
men jeg var tydelig om normene mine. Da 
de skjønte hvor viktige verdinormene mine 
var for meg, respekterte de dem og sluttet å 
presse meg. De la merke til og respekterte 
det når jeg gikk ut av rommet når de så på 
upassende filmer eller lyttet til upassende 

musikk.
Mitt vitnesbyrd ble styrket av denne erfarin-

gen, og jeg vil gjøre mitt beste for aldri å senke 
normene mine på grunn av gruppepress. Jeg 

vet også at den beste måten å takle vanskelige 
beslutninger på er å vite hvilke normer man har 

og holde fast ved dem fra begynnelsen av.
Jeg vet at vår himmelske Fader besvarte mine 

bønner om styrke til å motstå fristelse. Jeg er takk-
nemlig for at Den hellige ånd oppfordret meg til å ta 

den rette beslutningen. Jeg vet at Kirkens normer er der 
for å beskytte oss, og jeg er takknemlig for at det å velge å 

følge dem hjalp meg å velge å bli medlem av Kirken. ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

Venner har stor innfytelse på hvor 
lett eller vanskelig det er å  

etterleve normene våre.

SI NEI TIL FRISTELSER
“Folk som gjør noe galt, vil ha deg 
med fordi de føler seg mer vel med 
det de gjør når også andre gjør det. 
De ønsker kanskje også å benytte 
seg av deg. Det er naturlig å ønske 
å bli akseptert av jevnaldrende, å 
tilhøre en gruppe… Noe av det van
skeligste for deg å erkjenne er hvor 
utrolig sterk du allerede er, og at 
andre i stillhet respekterer deg… Du 
trenger ikke å gå på akkord med dine 
normer for å bli akseptert av gode 
venner. Jo lydigere du er, jo mer 
du står for sanne prinsipper, desto 
mer kan Herren hjelpe deg å motstå 
fristelse.”
Eldste Richard G. Scott (1928–2015) i De tolv 
apostlers quorum, “Ta riktige valg”, Lys over 
Norge, jan. 1995, 35.
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Av Charlotte Larcabal
Kirkens tidsskrifter
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Du trenger ikke vær en  
“TYPISK TENÅRING”

Glem hva verden sier. Hvordan ser vår himmelske Fader deg?   

syn? Begynn å se deg selv slik vår 
himmelske Fader og hans utvalgte tje-
nere ser deg. Vil du bryte stereotypier? 
På tide å stå opp og gjøre noe! Som 
12-åring minnet Kristus sine jordiske 
foreldre om at han trengte å “være i 
[sin] Fars hus” (Lukas 2:49).

Han var ikke for ung, og det er 
heller ikke du. Neste spørsmål er da: 
Hvordan kan du være i din himmelske 
Faders “hus” og gjøre hans gjerning?

Hans gjerning dreier seg om å til-
veiebringe “mennesket udødelighet og 
evig liv” (Moses 1:39), så du kan gjøre 

din Faders gjerning ved å gjøre ditt 
beste for å oppnå dine muligheter og 
bli en som hjelper andre også å oppnå 
sine muligheter.

Nå er tiden for å ta ansvar for din 
egen fremtid. Hva kan du gjøre akku-
rat nå for å være sikker på at du blir 
den som vår himmelske Fader vet at 
du kan bli, ikke bare i evigheten, men 
også i dette liv?

Ønsker du å gifte deg i templet? 
Bestem deg nå for å være ren i tanke, 
ord og gjerning. Ser du for deg at du 
skal studere ved et universitet? Utvikle 

Verden har mye å si om tenårin-
ger i dag. Du er sikkert kjent 
med noen av stereotypiene, 

eller har hørt noen som klager på 
“ungdom nå til dags”. Det finnes også 
mange studier og statistikker om dere 
– deres vaner med sosiale medier, hva 
dere kjøper, til og med hvor begrenset 
konsentrasjonsevne dere kan ha.

President Russell M. Nelson, pre-
sident for De tolv apostlers quorum, 
sier imidlertid at han blir “utilpass” 
når han hører forskere beskrive sine 
studier om unge mennesker. “Og for 
å være ærlig”, sier han, “er jeg mindre 
interessert i hva ekspertene har å si om 
dere enn hva Herren har fortalt meg 
om dere.” 1

Herren trenger ingen studier eller 
stereotypier for å bli kjent med dere. 
Han ser dere ikke som en statistikk 
eller som noen som tynges av hvor-
dan “verden” prøver å beskrive dere.

“Han elsker dere ikke bare for 
hvem dere er i dag, men også for den 
person av herlighet og lys som dere 
har mulighet til og ønske om å bli”, sa 
president Dieter F. Uchtdorf, annen-
rådgiver i Det første presidentskap.2

Gud ikke bare ser deg. Han 
elsker deg.

Ønsker du å bryte med verdens 

 Du kan leve opp til hans perspektiv på dine muligheter.
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JEG FÅR FREM DET  
BESTE I MEG VED Å…

Lære å sette opp et budsjett? 
Forbedre mitt studium av evan-

geliet? Bli glad i å utføre tjeneste? 
Fortell hvordan du tar ansvar for din 
egen fremtid ved å sende en melding 
til liahona@ ldschurch .org, eller 
på LDS Youth sin Facebook- eller 
Instagram-side.

god studieteknikk nå. Ønsker du å 
reise på misjon? Legg Forkynn mitt 
evangelium til ditt studium av evan-
geliet (særlig kapittel 3). Ønsker du å 
forsørge en familie? Lær å sette opp 
og holde et budsjett nå.

Du kan også se på hva som gjør 
deg lykkelig nå. Liker du matte? Å 
spille piano? Å skrive historier? Fort-
sett med det! Se etter måter å forbedre 
deg på – skoleklasser, opplæringspro-
grammer på Internett, konkurranser, 
arbeidsgrupper og så videre.

Bryt med verdens syn og knus 
stereotypiene! Ta ansvar for din 
egen fremtid. Hva gjør du for å få 
frem det beste i deg? Fortell oss 

det ved å sende en e-post til 
liahona@ ldschurch .org eller 

legge igjen en melding på 
LDS Youths Facebook- 

eller Instagram-side. ◼
NOTER
1. Russell M. Nelson, “Vær 
tusenårsgenerasjonen verdig”,  
Liahona, okt. 2016, 46.
2. Dieter F. Uchtdorf, 
“Gledesfylt etterlevelse av 
evangeliet”,  Liahona, nov.  
2014, 123.

 Du kan leve opp til hans perspektiv på dine muligheter.
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Våre kjære unge venner, vårt ønske for hver av dere er at dere selv må 
vite, uavhengig av alle andre, at himmelens Gud finnes, at han kjenner 
dere og at hans Sønn har sonet for verdens synder.

Vi håper at dere selv vil få et klippefast vitnesbyrd om at Jesu Kristi evange-
lium har blitt gjengitt til jorden for siste gang. Joseph Smiths misjon var unik, 
men hans ydmyke bønn er et nyttig eksempel til etterfølgelse for dere og meg. 
Joseph gikk til lunden for å be i tro om at en kjærlig Gud ville besvare hans 
bønn og befri ham for hans forvirring. Han fikk denne forsikringen ved å lese 
Guds ord og motta et vitnesbyrd om at det var sant. Joseph ba også 
med hensikt ikke bare om å lytte, men om å adlyde koste hva det koste ville. 
Han var fast bestemt på å gjøre hva Gud enn ville meddele ham.

I denne ånd vil jeg gi en utfordring til Kirkens ungdom. Utfordringen er 
følgende: Finn ut for deg selv at disse tingene er sanne. Du kan gjøre dette ved 
å følge Joseph Smiths eksempel: Studere Skriftene, la ordene synke dypt 
ned i hjertet, reflektere over dem om og om igjen, og så spørre Gud, 
med villighet til å godta hans veiledning – at hans vilje virkelig må skje.

Selv om denne utfordringen kan høres ut som en enkel oppfordring, skal jeg 
love at den kan kreve betydelig innsats. Jeg kan ikke love at svarene vil komme 
på en dag eller en uke, men jeg kan love at Gud vil tale til deg på sin egen 
måte og i sin egen beleilige tid, hvis du ber i tro. Når du godtar og følger 
denne oppfordringen, vil du oppdage at det ikke bare vil komme svar, 
men du vil også danne et mønster for å tilegne deg åndelig kunnskap som vil 
være til velsignelse for deg resten av ditt liv. ◼
Fra et ansikt til ansikt-arrangement med president Henry B. Eyring og eldste Jeffrey R. Holland  
i mars 2017.

HVORDAN  
DU SELV KAN FÅ VITE

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?

Kommentar om ansikt til ansikt
arrangementet: “Det som gjorde 
størst inntrykk på meg personlig, 
var det tydelige fokuset på hvor 
viktig det er å studere Skriftene, 
og svarene vi kan få fra dem. Jeg 
likte også virkelig diskusjonen 
om temaet bønn og hvordan vi 
skulle komme frem for Gud når 
vi ber. Jeg innså at bønner kan og 
bør være personlige, men at vi 
skulle være oppmerksomme på 
hvordan vi kommer frem for Gud 
og tiltaler ham med respekt, som 
vår himmelske Fader, ikke som en 
jevnaldrende.”
Joshua C., Hawaii, USA
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“I tillegg til bønn og 
skriftstudium, hva er den 
beste måten å styrke mitt 
vitnesbyrd på?”

Arbeid sammen 
med misjonærene
Misjonærarbeid har 
vært den beste måten 
for meg å styrke vitnes-

byrdet mitt på. Hver gang jeg arbeider 
sammen med misjonærene, føler jeg 
Kristi kjærlighet.
Joy D., 19 år, Leyte, Filippinene

Gjør ditt beste for å være en 
disippel
Du kan styrke ditt vitnesbyrd ved 
alltid å være en sann disippel av Jesus 
Kristus. Lydighet mot Guds bud gjør 
oss tapre i vårt vitnesbyrd, og det gjør 
i sin tur vitnesbyrdet enda sterkere og 
klart for Guds rike (se L&p 76:79). Du 
kan også styrke ditt vitnesbyrd ved å 
dele det med andre.
Eldste Mule Simon, 23 år, Kongo Lubumbashi 
misjon

Lytt til Den hellige ånd
Å gå i kirken, lese i Skriftene, lytte til 
konferansetaler og så videre vil bare 
hjelpe deg å styrke vitnesbyrdet ditt 
hvis du lytter til Den hellige ånd. 
Han vil vitne for deg om sannheten. 
Lytt alltid til Den hellige ånd, for 
han er der og vil hjelpe deg å styrke 
ditt vitnesbyrd.
Alyssa B., 16 år, Virginia, USA

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

S P Ø R S M Å L  O G  S V A R

D itt vitnesbyrd vil sannsynligvis ikke komme alt på 
en gang. Det vil vokse én åndelig opplevelse om 
gangen – slik det står i Skriftene, “linje på linje og 
bud på bud” (2 Nephi 28:30). Derefter må du gi 
næring til og styrke ditt vitnesbyrd, akkurat som 

et voksende frø (se Alma 32:28-43). Og akkurat slik en plante 
ikke kan overleve bare på vann, finnes det ikke bare én “beste” 
måte å styrke vitnesbyrdet ditt på. Du trenger en kombinasjon av 
forskjellige måter.

Bønn og skriftstudium er definitivt gode måter å gi næring til 
vitnesbyrdet ditt på. Når du studerer evangeliet og ber med ærlig 
hensikt om å få vite om noe er sant, vil Den hellige ånd hjelpe 
deg å føle evangeliets sannhet (se Moroni 10:4-5).

Du kan også styrke ditt vitnesbyrd ved å holde budene. Når 
du etterlever et prinsipp i evangeliet – for eksempel faste, hellig-
holdelse av sabbatsdagen eller å ta nadverden – begynner du å 
få et vitnesbyrd om hvordan og hvorfor det er sant, ikke bare at 
det er det sant. Jesus sa at når du velger å “gjøre hans vilje”, vil 
du “kjenne om læren er av Gud” ( Johannes 7:17).

En annen måte å gi næring til vitnesbyrdet på er å dele det 
med andre. President Boyd K. Packer (1924-2015), president for 
De tolv apostlers quorum, sa: “Du finner et vitnesbyrd når du 
bærer det!” (“Herrens lys”, Ensign, jan. 1983, 54; Lys over Norge, 
juli 1983, 34). Du kan dele ditt vitnesbyrd i kirken og på Semi-
nar, hjemme og sammen med venner. Når du gjør det, kan Den 
hellige ånd vitne for deg at det du deler er sant.

Når du styrker ditt vitnesbyrd på mange forskjellige måter, vil 
det vokse og bli dypere, og du vil føle fred og glede.
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Dra på misjon
Å dra på misjon vil 
styrke vitnesbyrdet for 
deg selv og for andre 
du underviser. På 

misjon vil du lære å stole fullstendig 
på Herren og ikke på din egen styrke. 
En misjon vil styrke deg, og når du 
tjener Herren og gjør hans arbeid, vil 
det styrke ditt vitnesbyrd.
Eldste Bailey Peaali’I Williams, 19 år,  
Singapore misjon

Del med andre det du vet  
er sant
Jeg har lært at en av de beste måtene 
å styrke mitt vitnesbyrd på er å dele 
det med andre. Hver gang jeg forteller 
andre hva jeg tror og vet er sant – 
uansett hvor enkelt og lite det måtte 
være – føler jeg en sterk varme i brys-
tet, og med den følger det en større 
bekreftelse i mitt hjerte på at det jeg 
har sagt, er sant! Med andre ord føler 
jeg at vitnesbyrdet mitt blir styrket.
Douglas S., 20 år, São Paulo, Brasil

Bli mer lik Kristus
Vi kan styrke vårt vit-
nesbyrd ved å bli mer 
lik Kristus. Jeg har styr-
ket mitt vitnesbyrd når 

jeg har uttrykt Kristi rene kjærlighet 
og tjent andre slik Frelseren gjorde.
Kyung Jin P., 17 år, Seoul, Sør-Korea

GI NÆRING 
TIL DITT 
VITNESBYRD
“I likhet med 
en voksende 
plante trenger 

[et vitnesbyrd] næring, ellers vil 
det visne… Lydighet mot budene 
er en del av den næring dere må 
gi deres vitnesbyrd.”
President Henry B. Eyring, førsterådgiver i 
Det første presidentskap, “Et levende  
vitnesbyrd”, Liahona, mai 2011, 125.

KOMMENDE SP ØRSM ÅL

Bær vitnesbyrd
En god måte å styrke ditt vitnesbyrd 
på er å bære det. Noen ganger når 
du bærer vitnesbyrd, finner du det. 
Du kan også faste for å få vite om det 
du lærer, er sant. Jeg har gjort begge 
deler, og det har styrket mitt vitnes-
byrd i stor grad.
Porter S., 12 år, Idaho, USA

Utfør tjeneste for 
andre
Foruten bønn og skrift-
studium, tror jeg den 
beste måten å styrke 

vitnesbyrdet ditt på er ved tjeneste. 
Når vi utfører tjeneste for andre, viser 
vi Gud at vi bryr oss om hans barn. I 
tillegg kan vi motta Ånden når vi gjør 
Guds arbeid. Jeg vet at jeg mange 
ganger har fått trøst i vanskelige stun-
der og svar på spørsmål mens jeg har 
utført tjeneste.
Caroline J., 18 år, Utah, USA

Hvordan kan jeg 
innby Ånden i mitt 
hjem når folk slåss 
eller krangler?

Send ditt svar og, hvis ønskelig, et høyoppløselig bilde 
innen 15. november 2017, på liahona .lds .org  
(klikk på “Submit an Article”) eller pr. epost til 
 liahona@ ldschurch .org.

Ta med følgende informasjon: (1) fullt navn, (2) fød
selsdato, (3) menighet eller gren, (4) stav eller distrikt, 
(5) din skriftlige tillatelse og, hvis du er under 18 år, 
dine foreldres skriftlige tillatelse (epost er i orden) 
 til å trykke ditt svar og foto.

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller klarhet.



66 L i a h o n a

M itt navn er Rachel. Jeg bor i nærhe-
ten av Paris Frankrike tempel.

Templet er veldig viktig for min familie. 
Før Paris tempel ble bygget, pleide vi å dra 
på familieturer til Frankfurt Tyskland tem-
pel flere ganger i året. Det tok 10 timer å 
kjøre dit og hjem igjen!

Vi elsket å se det nye templet bli bygget. 
Hver uke etter kirken kjørte foreldrene 
våre forbi for å la oss se hvordan det gikk 
med byggearbeidene. Først rev de ned en 
gammel bygning og gravde et stort hull. 
Så begynte de å bygge templet høyere og 
høyere. Snart var Herrens hus der!

Mine søsken og jeg er spent på å dra til 
templet en gang. Min eldste søster, Esther, 
får gjøre dåp først. Vi venter alle ivrig til det 
er vår tur. Vi elsker templet og er glade for 
å ha et i vår egen by!

Fra Paris til  SapporoVi bor på hver vår 
side av verden, 
men vi følte det på 
samme måte da 
templer ble bygget i 
nærheten av oss!

Fra intervjuer av Amie Leavitt, Utah, USA.

Vindeltrappen i 
Paris Frankrike 
tempel
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Fra intervjuer av Amie Leavitt, Utah, USA.

Jeg heter Koshi. Jeg bor i nærheten av 
Sapporo Japan tempel. Jeg elsket å sitte 

ved et vindu i huset mitt og se på mens 
templet ble bygget.

Under åpent hus inviterte 
jeg min gode venn til å bli med 
oss. Han syntes alt var vakkert.
Jeg liker å tenke på tempel-

innvielsen som dets fødselsdag. Den 
dagen var også min fødselsdag. Og 

president Monsons også! Mor, far og jeg 
fikk anledning til være i templet da det ble 
innviet. 

Jeg er så takknemlig for å bo i nærhe-
ten av templet. Når jeg har tunge dager på 
skolen, kan jeg gå gjennom parkområdet 
på vei hjem. Jeg føler min himmelske 
Faders kjærlighet til meg når jeg er der. Jeg 
gleder meg til jeg kan komme inn for å 
gjøre dåp og senere bli gift der. ◼

Lysekronen i det celestiale 
rommet i Sapporo Japan 
tempel
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Fra “Den hellige ånd”, Liahona, mai 2016, 105-107.

Hvordan kan Den  
hellige ånd hjelpe meg?

S V A R  F R A  E N  A P O S T E L
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Av eldste 
Robert D. Hales
i De tolv apostlers 

quorum

Den hellige ånd er det tredje medlem av Guddommen.  
Han vitner om vår himmelske Fader og Jesus Kristus.

Han gir oss åndelige 
gaver. Han gir oss  

kunnskap og hjelper oss 
å huske viktige ting.

Han hjelper oss å bli renset for synd.  Han trøster oss.

Han underviser oss.  Han gir oss håp.  Han hjelper oss å  gjøre godt.

Den hellige ånd  
hjelper oss også å ta 

viktige valg.

Han taler mildt til vårt sinn 
og hjerte. Vi kan alle høre 
ham på forskjellige måter.
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VÅR SIDE

Lima Peru tempel, av Valeria T., 9 år, Peru

Guayaquil Ecuador tempel, av Landys Z.,  
10 år, Ecuador

Lehis syn, av Maria V., 10 år, Brasil

Salt Lake tempel, av Melissa L.,  
5 år, og Ameila L., 2 år, Estland
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Av Jessica Larsen
Basert på en sann historie

New York, USA, 1843

Jane Manning så båten flyte fra havnen og ut i  
Eriesjøen. Hun følte at drømmene hennes fløt av sted 

sammen med den.
For bare ett år siden hadde hun sluttet seg til  

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og bestemt seg 
for å flytte for å være sammen med de andre hellige i 
Nauvoo. Hennes mor og syv andre familiemedlemmer 
hadde reist sammen med henne langs Erie-kanalen til 
Buffalo i New York. Men i Buffalo fikk de ikke komme 
ombord på båten på grunn av hudfargen sin.

“Hva gjør vi nå?” spurte hennes bror Isaac lavmælt.
Spørsmålet gjenlød i den kalde luften. Nauvoo var 

fortsatt 1287 km unna. De kunne gi opp og dra hjem, 
eller prøve å reise senere…

Men Jane kunne ikke vente! Hun visste at Mormons 
bok var sann. Gud talte igjen gjennom profeter. Hun 
måtte komme seg til Nauvoo sammen med familien sin.

Jane rettet opp skuldrene og skuet vestover. “Vi går.”
Og det gjorde de. Til skoene deres var utslitt. Til føt-

tene sprakk og blødde, og de måtte be om å bli helbre-
det. Noen ganger sov de ute, og rimet var så tungt at det 
føltes som snødrev. Noen truet med å sette dem i fengsel 
fordi de trodde at de var rømte slaver. De visste ikke at 
familien Manning var en fri svart familie. Og likevel gikk 
de og sang salmer for å drive tiden.

De nærmet seg Nauvoo da de kom til en elv.
“Ingen bro”, sa Isaac.
Jane nikket. “Vi får bare vasse over, da.” Da hun gikk 

ut i elven, rakk vannet opp til anklene hennes. Sakte 

Janes 
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smøg hun seg fremover. Vannet virvlet opp til knærne 
og deretter forbi midjen. Da hun var midt i elven, nådde 
vannet til halsen! Heldigvis ble det ikke dypere, og hele 
familien Manning kom seg trygt over.

Endelig kom de til Nauvoo. Jane kunne se de vakre 
kalksteinsveggene på Nauvoo tempel på en høyde med 
utsikt over dalen. Selv om det ikke var ferdig ennå, tok 
det pusten fra henne. Noen fulgte dem til huset der  
profeten Joseph bodde.

En høy, mørkhåret kvinne sto i døråpningen. “Kom 
inn, kom inn!” sa hun. “Jeg heter Emma Smith.”

De neste minuttene gikk 
det i ett. Jane møtte 
profeten, og han 
satte stoler 

rundt i rommet til 
hele familien Man-

ning. Jane sank ned i 
stolen og lyttet takknemlig mens 

Joseph presenterte dem for alle som var der, 
blant dem hans venn dr. Bernhisel. Så snudde 
Joseph seg til Jane: “Du har ledet denne lille flok-
ken, ikke sant?” spurte han.

“Jo, sir!” svarte Jane.
Joseph smilte. “Gud velsigne deg! Nå vil jeg 

gjerne høre om reisen deres.”
Jane fortalte om de såre føttene deres og at 

de sov i snøen og krysset elven. Alle lyttet stille. 
“Men det var ikke forferdelig”, avsluttet hun. “Vi 
gikk og gledet oss, sang salmer og takket Gud 
for hans uendelige godhet og barmhjertighet 
mot oss, for at han velsignet oss, beskyttet oss 
og helbredet føttene våre.”

Det ble stille en stund. “Hva syns du om det, 
doktor?” sa Joseph til slutt, og klappet mannen 

på kneet. “Er 
ikke det tro?”

“Hvis det 
hadde vært 
meg, er jeg 
redd jeg hadde gitt opp og dratt hjem!” innrømmet dr. 
Bernhisel.

Joseph nikket og snudde seg igjen til Jane og familien 
hennes: “Gud velsigne dere. Dere er blant venner.” ◼
Artikkelforfatteren bor i Texas, USA.

Jane Manning bodde hos Emma og Joseph 
Smith i flere måneder. Hun giftet seg med 
Isaac James, og de var blant de første 
bosetterne i Utah-dalen. Hun forble et 
trofast medlem av Kirken, selv om hun 
hadde mange utfordringer. Da hun døde 
i 1908, talte president Joseph F. Smith 
(1838-1918) i begravelsen.
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Av Juliann Doman
Basert på en sann historie

“Da Kristus var på jord, han sa han ville gi Den hellig’ 
ånd som hjelp for oss, han skulle stå oss bi”  
( Barnas sangbok, 56).

“Det ser ut til at Sarah trenger en MR av ryggen”, sa 
dr. Frank. Han smilte til Sarah. “Jeg bestiller en til i 

morgen. Jeg kommer snart tilbake.”
Sarahs rygg hadde vært vond en stund. Da hun våknet 

den morgenen, gjorde det så vondt at det var vanskelig for 
henne å stå oppreist, og hun kunne så vidt gå. Sarah og 

Sarah og MR-en
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moren hennes hadde gått til dr. Frank for å finne ut hva 
som var galt.

“Enda en MR?” spurte Sarah og så opp på moren. Hun 
hadde vært gjennom en MR en gang før. Hun husket hvor 
redd hun hadde vært i det store røret som tok bilder av 
innsiden av kroppen hennes.

“Jeg er lei for det, Sarah”, sa mamma. “Men bildene vil 
hjelpe dr. Frank å finne ut hva som er galt med ryggen din. 
Jeg vet du kan klare det. Og jeg vil være der sammen med 
deg.” Mamma klemte Sarahs hånd.

“Men du kan ikke bli med meg inn”, sa Sarah. Hun 
bøyde hodet, og en tåre rant nedover kinnet hennes. 
Mamma kunne være sammen med henne i rommet, 
men når Sarah forsvant inn i maskinens tunnel, ville hun 
være alene.

Mamma la armen rundt Sarah. “Det er sant, men vet du 
hvem som kan være der for å trøste deg?”

Sarah husket et navn hun hadde hørt på Den hellige 
ånd: Trøsteren. Kanskje Den hellige ånd kunne hjelpe 
henne å ikke føle seg så redd.

“Den hellige ånd?” spurte Sarah.
Mamma nikket. “Akkurat. Du kan be om at Den hellige 

ånd vil hjelpe deg. Pappa og jeg skal også be for deg.”
Det ga Sarah en god idé. “Kan jeg be far om en 

velsignelse?”
Mamma smilte. “Selvfølgelig. Jeg vet at han gjerne vil 

gjøre det.”
Den kvelden la pappa hendene på Sarahs hode og ga 

henne en prestedømsvelsignelse. Da han velsignet Sarah 
med at hun ville bli trøstet av Den hellige ånd, strømmet 
en deilig varme gjennom kroppen hennes. Følelsen varte 
hele natten.

Dagen etter lå Sarah på benken som skulle gli inn i 
det store røret i MR-maskinen. Hun gjentok i tankene 
ordene pappa hadde brukt under velsignelsen hennes: 
Den hellige ånd vil være der for å trøste deg. Sarah holdt 
et fast grep om mammas hånd. Så dyttet sykepleieren 
henne inn i røret.

MR-maskinen lagde rare lyder mens den tok bilder av 

Da jeg var fem år, trengte jeg en opera-
sjon for å fjerne mandlene og polyppene. 
Jeg var veldig nervøs og redd. Pappa ga 
meg en velsignelse. Etter velsignelsen var 
jeg ikke nervøs lenger, og vi var begge 
lykkelige fordi vi følte Den hellige ånd.

ryggen hennes. Sarah måtte ligge veldig stille, slik at bildene 
ikke skulle bli uskarpe. Hun fikk panikk et øyeblikk, men 
så fikk hun den varme følelsen igjen. Det føltes som en av 
mammas klemmer. Eller et deilig pledd. Hun visste at alt 
ville gå bra. Før hun visste ordet av det, var MR-en over.

På dr. Franks kontor viste han Sarah og mamma bildene 
av Sarahs rygg. “Du var kjempeflink til å ligge stille”, sa dr. 
Frank til Sarah da han knelte ved siden av henne. “Disse 
bildene av ryggen din viser at du trenger en operasjon for å 
hjelpe deg å gå bedre.”

Sarah svelget.
“Vi vil gjerne utføre operasjonen snart”, sa dr. Frank og 

så opp på Sarahs mor. Så snudde han seg til Sarah igjen. 
“Det vil kanskje ta noen uker etterpå før du føler deg som 
før igjen, men etter å ha sett deg i dag, vet jeg at du vil klare 
deg fint.”

Sarah prøvde å tenke på alt det hun skulle gjøre etter at 
dr. Frank hadde reparert ryggen hennes. Jeg vil være i stand 
til å løpe, svømme og hoppe opp i en stor haug med blader. 
Hun savnet å gjøre alle de tingene. Men operasjonen var 
enda skumlere enn en MR! Så husket Sarah bønnene sine 
og den spesielle velsignelsen hun hadde fått. Vår himmel-
ske Fader hadde sendt henne Trøsteren. Han ville hjelpe 
henne igjen.

Hun så på dr. Frank. “Kan jeg hoppe opp i en stor haug 
med blader da?” spurte hun.

Han smilte. “Da kan du hoppe opp i en stor haug  
med blader.” ◼
Artikkelforfatteren bor i Colorado, USA.

Analise F., 6 år, 
Utah, USA
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En ny profet
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 finne flere personer fra Kirkens historie på liahona .lds .org.

Brigham Young

I 1844 dro Joseph og Hyrum Smith til Carthage fengsel for å vente på en rettssak. Slemme menn brøt seg inn 
i fengslet og drepte profeten og broren hans! De hellige var ikke sikre på hvem den neste profeten skulle 
være. Senere, på et møte der Brigham Young talte, skjedde det et mirakel. Mange sa at han så og hørtes ut 
som Joseph Smith! De visste at han skulle være den neste profeten. Nå vet vi at når en profet dør, blir presi-
denten for De tolv apostlers quorum neste profet. ◼

Klipp ut disse figurene for å 
hjelpe deg å fortelle beretninger 

fra Kirkens historie.

Joseph og Hyrum
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Mor og jeg tok pakkene med til flyktningleiren. Jeg 
vil ikke si at leiren var fin, men det var en lekeplass og 
et område for å lære skolefag. Det gikk et tog ved siden 
av leiren som bråkte veldig, og barna sa det hørtes ut 
som jagerflyene som hadde flydd over dem i Syria og 
andre slike steder. Kanskje hørtes det ut som bomber 
for barna som hadde hørt dem i hjemlandet.

Jeg møtte noen barn i leiren på min alder, blant dem 
Daniel, en fantastisk sjakkspiller. Jeg fikk ikke spille 
sjakk mot ham, noe som var synd fordi jeg elsker sjakk, 
men de inviterte meg til å spille bordfotball og bordten-
nis. Guttene fortalte meg at de savnet hjemmene sine 
og virkelig ønsket å forlate leiren og gå på skole igjen.

Etter at vi hadde spilt bordfotball og bordtennis, 
delte vi ut pakkene. Det føles godt at jeg kunne gjøre 
noe hyggelig for barna som bodde i leirene. ◼

Av Caleb H., 10 år, Tyskland

Det hele begynte da staven organiserte et prosjekt for 
å hjelpe flyktninger. Jeg likte virkelig prosjektet, så 

jeg ba mamma fortelle læreren min på skolen om det, og 
han ønsket å gjøre noe med fjerdeklasse. For å sette et 
eksempel for prosjektet, gikk min søster Maddie og jeg 
fra dør til dør og ba om bidrag.

Dagen kom for å presentere prosjektet for resten av 
fjerdeklasse. Jeg var litt nervøs. Jeg fikk faktisk fullsten-
dig hetta, men jeg gjorde mitt beste. Jeg fortalte alle de 
andre fjerdeklassingene hva vi trengte til skolepakker 
til flyktningene. Jeg fortalte at vi hadde gått fra dør til 
dør, og jeg utfordret dem til å prøve å skaffe mer pen-
ger enn meg. Sammen laget vi over 100 pakker! Vi la 
oppi notatbøker, blyanter og annet skolemateriell. Vi 
la også oppi en lapp hvor det sto: “Velkommen  
til Tyskland.”

én blyant om gangen
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Jesus besøkte Joseph Smith
H I S T O R I E R  O M  J E S U S
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Av Kim Webb Reid

Joseph leste i Bibelen. 
Der sto det at vår him-
melske Fader vil besvare 
våre spørsmål hvis vi 
ber til ham. Joseph gikk 
ut i skogen og ba til vår 
himmelske Fader.

Mange år etter at 
Jesus sto opp fra de 
døde, hadde en gutt 

som het Joseph Smith 
et spørsmål. Han 

visste ikke hvilken 
kirke han skulle gå i.
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Vår himmelske Fader 
og Jesus kom ned fra 
himmelen. Jesus sa at 
Joseph ikke skulle gå 
i noen av kirkene fordi 
de ikke underviste 
alt som var en del av 
Hans kirke.

Da Joseph ble større, hjalp 
han til med å bringe Jesu 

kirke tilbake til jorden. Den 
heter Jesu Kristi Kirke av Siste 

Dagers Hellige. Den hjelper 
folk å lære om Jesus og vår 

himmelske Fader.
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Å lese i Skriftene lærer meg mer om vår himmelske Fader.  
Når jeg ber, kan han besvare mine bønner også. ◼
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Sabbaten er en  
hellig dag
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Vi er Herrens hender. Han er  
avhengig av oss.

Jeg er sikker på at alle medlemmer 
av Kirken har til hensikt å tjene og 

hjelpe de trengende. I dåpen inngikk 
vi pakt om å “bære hverandres byrder, 
så de kan være lette” [Mosiah 18:8]. 
Hvor ofte har dere blitt beveget når 
dere har sett andres behov? Hvor ofte 
har dere ment å hjelpe? Hvor ofte har 
likevel hverdagen kommet i veien, slik 
at dere har overlatt til andre å hjelpe i 
troen på at “det må da være noen som 
vil dekke behovet”.

Vi blir så oppslukt av vårt livs tra-
velhet. Kunne vi imidlertid ta et skritt 
tilbake og se nøye på hva vi gjør, ville 
vi kanskje finne ut at… vi altfor ofte 
bruker mesteparten av vår tid til å ta 

oss av det som egentlig ikke betyr så 
mye i den store sammenhengen, og 
forsømmer de viktigere tingene…

Vi er omgitt av mennesker som 
trenger vår oppmerksomhet, vår 
oppmuntring, vår støtte, vår trøst og 
vår vennlighet – enten det er familie-
medlemmer, venner, bekjente eller 
fremmede. Vi er Herrens hender her 
på jorden, med befaling om å tjene og 
bygge opp hans barn. Han er avhen-
gig av oss alle…

Må ordene i en kjent salme trenge 
inn i vår sjel… :

HJELP  
NOEN I DAG

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

Har på jorden jeg gjort noe godt  
i dag?

Har jeg hjulpet en sjel i nød?
Har jeg gjort noen glad, slik som 

Herren meg ba?
Om ei blir jeg selv i nød.
Har jeg noen hungrige mettet i dag
fordi jeg var villig å gi?
Har jeg hjulpet den triste og trette 

på vei,
sto jeg syke og nødstedte bi?
[“Har på jorden jeg gjort noe godt i 
dag?” Salmer, nr. 173].

…La oss stille oss selv spørsmå-
let… : “Hva har jeg gjort for noen i 
dag?” Mitt råd til medlemmer over 
hele verden ville være å finne noen 
som har det vanskelig, er syk eller 
ensom, og gjøre noe for ham eller 
henne i dag. ◼

Fra “Hva har jeg gjort for noen i dag?” Liahona, 
nov. 2009, 84-87. KR
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Av president  
Thomas S. Monson



VELSIGNELSER,  
AV LOUISE PARKER

 “Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle ting er mine…
For jorden er rik og det er tilstrekkelig, ja, i overflod, ja, jeg beredte alle ting”  
(L&p 104:15, 17).
For å lære mer om selvhjulpenhet, se side 32 og 40 i dette nummeret.



Også i dette nummeret
FOR UNGE VOKSNE

Fem lærdommer for unge voksne 
fra unge apostler
“Vi defineres av beslutninger, ikke omstendigheter” – en av 
fem lærdommer fra fem av de første apostlene etter gjenopp-
rettelsen – som tilfeldigvis var unge voksne. Les om hva annet 
vi kan lære av dem.

FOR UNGDOM

Hvordan et konferansebudskap kan 

forandre 
livet ditt

Generalkonferansen er mer enn et arrangement – det er 
en anledning til å forandre livet ditt.

FOR BARN

HAN HJALP TIL,  
én blyant om gangen
Caleb bor i Tyskland. Han ønsket å gjøre noe for å 
hjelpe barn i en flyktningleir i nærheten. Dermed la 
han en plan.

s. 75

s. 54

s. 44


