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Redaktørens bemerkning: President Russell M. Nelson, beskikket som den 
17. president i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige den 14. januar 
2018, delte dette budskapet den 16. januar 2018, under en direktesending 
fra annekset i Salt Lake tempel. Han ba om å få sine ord publisert i denne 
utgaven.

K jære brødre og søstre, jeg føler meg ydmyk over å få 
være sammen med dere denne morgenen. For fire 
dager siden la vi til hvile en kjempe av en mann, en 

Guds profet – president Thomas S. Monson. Ingen ord kan 
fullt ut beskrive omfanget og storheten i hans liv. Jeg vil alltid 
verdsette vårt vennskap, i takknemlighet for alt han har lært 
meg. Nå må vi gå fremtiden i møte med urokkelig tro på vår 
Herre Jesus Kristus, hvis kirke dette er.

For to dager siden møttes alle gjenlevende apostler i det 
øverste rom i Salt Lake tempel. Der tok de en enstemmig 
beslutning, først for å reorganisere Det første presidentskap 
nå, og for det annet, at jeg skal tjene som Kirkens presi-
dent. Ord er utilstrekkelige for å fortelle dere hvordan det 
føltes da mine brødre – brødre som innehar alle preste-
dømmets nøkler, gjengitt gjennom profeten Joseph Smith, i 
denne evangelieutdeling – la sine hender på mitt hode for 
å ordinere og beskikke meg som Kirkens president. Det var 
en hellig opplevelse som gjorde meg ydmyk.

Deretter ble det mitt ansvar å skjelne dem som Herren 
hadde forberedt til å bli mine rådgivere. Hvordan kunne 

jeg velge kun to av de andre tolv apostlene, når jeg er så 
inderlig glad i hver især? Jeg er dypt takknemlig til Herren  
for at han besvarte mine inderlige bønner. Jeg er dypt 
takknemlig for at president Dallin Harris Oaks og president 
Henry Bennion Eyring er villige til å virke sammen med 
meg som henholdsvis første-  og annenrådgiver. President 
Dieter F. Uchtdorf har gjeninntatt sin plass i De tolv apost-
lers quorum. Han har allerede mottatt store oppdrag som 
han er spesielt kvalifisert til.

Jeg hedrer ham og president Eyring for deres stor-
slåtte tjeneste som rådgivere for president Monson.  
De har vært dyktige, hengivne og inspirerte. Vi er  

Av president  
Russell M. Nelson

Når vi samlet  
går fremad

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

Månedlig budskap fra Det første 
presidentskap vil avvikles
Dette budskapet vil bli det siste Budskap fra Det første 
presidentskap publisert i tidsskriftet på månedlig basis. I 
fremtiden vil Det første presidentskap dele viktige bud-
skap etter behov gjennom Kirkens ulike kanaler, herunder 
Kirkens tidsskrifter og LDS .org.
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dem dypt takknemlig. Hver av dem 
er nå villige til å tjene der hvor de 
trengs mest.

President Oaks, som har vært apo-
stel nest lengst, blir president for De 
tolv apostlers quorum. På grunn av 
hans kall i Det første presidentskap, 
og i samsvar med Kirkens orden, 
vil president M. Russell Ballard, den 
neste i ansiennitet, virke som funge-
rende president i det quorumet. Det 
første presidentskap vil arbeide hånd 
i hånd med De tolv, for å skjelne 

Herrens vilje og bringe hans hellige 
verk fremover.

Vi er takknemlige for deres bønner. 
De har blitt holdt over hele verden for 
oss. Morgenen etter president Mon-
sons bortgang, ble en slik bønn holdt 
av en fire år gammel gutt med navnet 
Benson. Jeg siterer utdrag fra et brev 
skrevet av hans mor til min hustru, 
Wendy. Benson ba: “Himmelske Fader, 
takk for at president Thomas S. Mon-
son kunne treffe sin kone igjen. Takk 
for vår nye profet. Hjelp ham å være 

modig og ikke redd fordi han er ny. 
Hjelp ham å vokse opp til å bli sunn 
og sterk. Hjelp ham å ha kraft fordi 
han har prestedømmet. Og hjelp oss å 
alltid være snille.”

Jeg takker Gud for slike barn, og 
for foreldre som tar sin forpliktelse 
alvorlig for rettferdig og ansvarsfull 
oppdragelse – for alle foreldre, lærere 
og medlemmer som bærer tunge 
byrder, og som likevel tjener så villig. 
Med andre ord, jeg er ydmykt takk-
nemlig for hver enkelt av dere.

Hver dag i en apostels tjeneste, er en dag 
med læring og forberedelse til mer ansvar i 
fremtiden.
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Herren står ved roret
Når vi sammen går fremover, inviterer jeg dere til å 

tenke på den majestetiske måten Herren leder sin Kirke på. 
Når Kirkens president går bort, er det ikke noe mysterium 
hvem som blir den neste som kalles til å tjene i det kallet. 
Det er ingen avstemning, ingen valgkamp, kun en rolig 
fremdrift i en guddommelig plan for suksesjon, lagt til rette 
av Herren selv.

Hver dag i en apostels tjeneste, er en dag med læring 
og forberedelse til mer ansvar i fremtiden. Det tar tiår 
med tjeneste for en apostel å forflytte seg fra juniorsetet 
til seniorsetet i sirkelen. I løpet av den tiden får han før-
stehåndserfaring i hvert av områdene knyttet til Kirkens 

arbeid. Han blir også godt kjent med jordens folkeslag, 
deres historie, kultur og språk, etterhvert som oppdragene 
tar ham gjentatte ganger rundt kloden. Denne suksesjons-
prosessen i Kirkens lederskap er helt unik. Jeg kjenner ikke 
til noe lignende. Det burde ikke overraske oss, for dette er 
Herrens Kirke. Han arbeider ikke på menneskers vis.

Jeg har tjent i De tolvs quorum under fem tidligere pre-
sidenter i Kirken. Jeg har sett hver president motta åpen-
baring og fulgt den åpenbaringen. Herren har alltid, og vil 
alltid, veilede og inspirere sine profeter. Herren står ved 
roret. Vi som er ordinert til å vitne om Hans hellige navn 
til hele verden, vil fortsette å søke å kjenne Hans vilje, og 
følge den.

Hold deg på paktens vei. Din forpliktelse om å følge Frelseren 
ved å inngå pakter med ham og deretter holde disse paktene, 
vil åpne døren for enhver åndelig velsignelse og hvert privile-
gium som er tilgjengelig for menn, kvinner og barn overalt.
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Hold deg på paktens vei
Nå, til hvert medlem av Kirken sier jeg: Hold deg på 

paktens vei. Din forpliktelse til å følge Frelseren ved å 
inngå pakter med ham og deretter holde disse paktene, vil 
åpne døren for enhver åndelig velsignelse og hvert privile-
gium som er tilgjengelig for menn, kvinner og barn overalt.

Som et nytt presidentskap ønsker vi å begynne med 
målet i tankene. Derfor snakker vi i dag til dere fra et tem-
pel. Målet vi alle strever etter, er å bli begavet med kraft i et 
Herrens hus, bli beseglet som familie og trofast holde pak-
tene inngått i et tempel, som kvalifiserer oss til Guds største 
gave, evig liv. Templets ordinanser og paktene du inngår 
der, er nøkkelen til å styrke ditt liv, ditt ekteskap og din 

familie, og din evne til å motstå motstanderens angrep. Din 
tilbedelse i templet og din tjeneste der for dine forfedre, vil 
velsigne deg med økt personlig åpenbaring og fred, og vil 
forsterke din forpliktelse til å holde deg på paktens vei.

Om du har gått bort fra stien, vil jeg å invitere deg med 
hele mitt håpefulle hjerte om å komme tilbake. Uansett 
hvilke bekymringer eller utfordringer du har, er det en 
plass for deg i Herrens kirke. Du og generasjoner som 
ennå ikke er født, vil bli velsignet på grunn av ditt valg om 
å vende tilbake til paktens vei. Vår himmelske Fader elsker 
sine barn, og han ønsker at hver og en av oss skal komme 
tilbake til ham. Dette er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Helliges store mål, å hjelpe hver enkelt av oss å komme 
hjem igjen.

Jeg uttrykker min inderlige kjærlighet til dere, en kjærlig-
het som har vokst gjennom flere tiår der jeg har møtt dere, 
tilbedt med dere og tjent dere. Vår gudgitte oppgave er å 
dra til hver nasjon, slekt, hvert tungemål og folk, og hjelpe  
til å forberede verden til Herrens annet komme. Dette vil 
vi gjøre med tro på Herren Jesus Kristus, med kunnskap 
om at han leder oss. Dette er hans verk og hans kirke. Vi er 
hans tjenere.

Jeg erklærer min hengivenhet til Gud vår evige Fader, og 
til hans Sønn, Jesus Kristus. Jeg kjenner dem, elsker dem, 
og lover høytidelig å tjene dem – og dere – til mitt siste 
åndedrag. I Jesu Kristi hellige navn. Amen. ◼FO
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Gud har gitt oss mange gaver, stort 
mangfold og mange forskjeller, 

men det viktige her er det vi vet om 
hverandre – at vi alle er hans barn.

Vår utfordring som medlemmer av 
Kirken er å lære av hverandre, slik at 
vi kan elske hverandre og utvikle oss 
sammen.

Evangeliets læresetninger er uer-
stattelige. De er avgjørende, men 
innpakkingen er valgfri. La meg gi et 
enkelt eksempel for å vise forskjel-
len på Kirkens læresetninger og den 
kulturelle innpakningen. Her er et 
glass med ferskener fra Utah, tilberedt 
av en husmor i Utah for å livnære sin 
familie i gjennom vinteren. Husmødre 
på Hawaii hermetiserer ikke frukt. 
De plukker frukt nok for noen dager, 
og lagrer den i kurver som denne for 
familien sin. Denne kurven innehol-
der en mango, bananer, en ananas og 
en papaya… plukket av en polynesisk 
husmor for å fø familien i et klima der 
frukt modner hele året.

Kurven og glasset er forskjellige 
beholdere, men innholdet er det 
samme: frukt for en familie. Er glasset 
riktig og kurven feil? Nei, begge to er 

KURVER OG FLASKER
Av Chieko N. Okazaki

P Å  T A L E R S T O L E N

riktige. De er beholdere som passer til 
kulturen og folkets behov. Og begge 
passer til innholdet, som er frukten.

Hva er frukten? Paulus forteller 
oss: “Åndens frukt er kjærlighet, 
glede, fred, langmodighet, mildhet, 
godhet, trofasthet, saktmodighet og 
avholdenhet” [Galaterne 5:22- 23]. I 
Hjelpeforeningens søsterfellesskap, i 
det brorskap som finnes i prestedøms-
quorumer, ved ærbødig å komme 
sammen for å ta del i nadverden, 
forener Åndens frukt oss i kjærlighet, 
glede og fred enten Hjelpeforeningen 
er i Taipei eller på Tonga, enten pres-
tedømsquorumet er i Montana eller i 
Mexico, og enten nadverdsmøtet er på 
Fiji eller på Filippinene…

Da jeg ble kalt til Hjelpeforeningens 
generalpresidentskap, ga president 
[Gordon B.] Hinckley meg følgende 
råd: “Du tilfører dette presidentskapet 
en spesiell egenskap. Du vil bli aner-
kjent som en som representerer dem 
som bor utenfor USA og Canada… De 
vil se på deg som et symbol på deres 
enhet med Kirken.” Han ga meg en 
velsignelse, og sa at min tunge ville bli 
løst når jeg talte til folket.4

Denne nye serien setter søkelyset på trofaste kvinners liv og budskap, i utdrag fra boken På talerstolen: 
185 år med taler av siste- dagers- hellige kvinner (2017).

OM SØSTER 
OKAZAKI

Chieko Nishimura Oka-
zaki (1926- 2011) vokste 

opp på Hawaii, USA i en 
buddhistisk familie av japansk 

herkomst. Hun ble medlem av 
Kirken da hun var 15 år gammel.

Da hadde søster Okazaki erkjent 
kompleksiteten i sin etniske og kultu-
relle status. Fordi de var bekymret for 
hvordan andre ville oppfatte dem etter 
at det japanske militæret bombet Pearl 
Harbor, Hawaii, samlet og brant søster 
Okazaki og hennes mor alt de eide som 
så japansk ut. Men da hun så seg i spei-
let, tenkte hun: “Jeg har aldri satt fot i 
Japan. Jeg er ikke japansk i mitt hjerte. 
Men jeg kan ikke rømme fra meg selv. 
Øynene mine, huden min og håret mitt 
er japansk.” 1

Søster Okazaki opplevde rasisme 
gjennom hele sitt liv. Hun begynte å 
undervise kort tid etter 2. verdenskrig, 
da det fremdeles hersket sterke nega-
tive følelser overfor japanere i USA. Tre 
mødre nektet å la barna sine være i 
klassen hennes. Men søster Okazaki fikk 
dem snart over på sin side.2

Søster Okazaki var den første kvinnen 
til å virke i alle tre kvinnelige general-
utvalg: først Unge kvinners, deretter 
Primærs og deretter Hjelpeforeningens.3

Dette budskapet er et utdrag av hen-
nes generalkonferansetale fra april 1996 
om enhet og mangfold (tegnsetting og 
store bokstaver er standardisert).
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… [Når jeg talte i andre land], 
kunne jeg føle Ånden bære mine 
ord til deres hjerte, og jeg kunne føle 
“Åndens frukt” bringe meg deres kjær-
lighet, glede og tro. Jeg kunne føle 
Ånden gjøre oss til ett.

Brødre og søstre, enten deres frukt 
er fersken eller papaya, og enten dere 
har dem på glass eller i kurver, takker 

FO
TO

 A
V 

SØ
ST

ER
 O

KA
ZA

KI
, G

JE
NG

IT
T 

M
ED

 T
ILL

AT
EL

SE
 F

RA
 C

HU
RC

H 
HI

ST
O

RY
 L

IB
RA

RY
; A

ND
RE

 B
ILD

ER
 F

RA
 G

ET
TY

 IM
AG

ES

vi for at dere gir dem i kjærlighet. 
Himmelske Fader, måtte vi være ett, 
og måtte vi være dine.5 Det ber jeg om 
i vår Frelser Jesu Kristi hellige navn. 
Amen. ◼
NOTER
 1. Chieko N. Okazaki, Lys Opp! (1993), 7.
 2. Se Okazaki, Lighten Up!, 48- 50; Gregory A. 

Prince, “‘There Is Always a Struggle’: An 
Interview with Chieko N. Okazaki,” Dialogue: 
A Journal of Mormon Thought 45, nr. 1 

(Våren 2012): 114- 115.
 3. “Obituary: Okazaki, Chieko”, Deseret News, 

7. aug. 2011.
 4. Se Prince, “There Is Always a Struggle”, 121. 

Gordon B. Hinckley var førsterådgiver i Det 
første presidentskap da søster Okazaki ble 
kalt i 1990.

 5. Se Lære og pakter 38:27.
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V i vet hva oppstandelsen er – for-
eningen av ånd og legeme i sin 

fullkomne skikkelse…
Kan dere forestille dere det? Livet i 

vår beste tid? Aldri syk, aldri smerter, 
aldri tynget av de sykdommer som så 
ofte plager oss i jordelivet?

Oppstandelsen er det sentrale i vår 
tro som kristne…

Da Frelseren sto opp fra graven, …
gjorde han noe ingen andre kunne 
gjøre. Han brøt dødens bånd, ikke 
bare for seg selv, men for alle som 
noen gang har levd – rettferdige og 
urettferdige…

…Han gjorde denne gaven til-
gjengelig for alle. Og med denne 
enestående handling mildnet han den 
knusende, overveldende sorgen som 

gnager i sjelen til alle som har mistet 
en av sine kjære.

Jeg tenker på hvor dyster den fre-
dagen var da Kristus ble løftet opp på 
korset…

Jorden rystet og ble mørk…
De onde menn som søkte å ta hans 

liv, frydet seg…
forhenget i templet [revnet] i to.
Maria Magdalena og Maria, Jesu 

mor, var begge overveldet av sorg… 
Den enestående mannen de hadde 
elsket og æret, hang livløs på korset…

Apostlene ble knust av sorg. Jesus, 
deres Frelser – mannen som hadde 
gått på vannet og oppreist døde – var 
selv prisgitt ugudelige menn.

Det var en fredag full av knusende, 
overveldende sorg…

DEN LYSE SØNDAG MORGEN
Av eldste Joseph B. Wirthlin (1917- 2008)
i De tolv apostlers quorum

Den dagen brøt den oppstandne Herre dødens bånd. Han steg opp fra graven og viste seg i triumf 
som hele menneskehetens Frelser.

E V A N G E L I E T S  K L A S S I K E R E

Jeg tror at av alle dager siden 
begynnelsen av denne verdens histo-
rie, var denne fredagen den dystreste.

[Men] fortvilelsen varte ikke lenge, 
for på søndag brøt den oppstandne 
Herre dødens bånd. Han steg opp fra 
graven og viste seg i triumf som hele 
menneskehetens Frelser.

Og straks ble de øyne som hadde 
vært fylt av uendelige tårer, tørret. 
Leppene som hadde hvisket ulykke-
lige bønner og uttrykt sorg, fylte luften 
med vakker lovprisning, for Jesus 
Kristus, den levende Guds Sønn, sto 
fremfor dem… beviset på at døden 
kun er begynnelsen på en ny og her-
lig eksistens.

Vi vil alle oppleve våre egne freda-
ger – dager da selve universet synes 
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å være knust, og splinter av verden er 
strødd omkring oss i småbiter…

Men jeg vitner for dere i Den Enes 
navn som beseiret døden – søndagen 
vil komme. I vår sorgs mørke vil søn-
dagen komme…

Uansett hvor tung sorgen er, vil 
søndagen komme. I dette liv eller det 
neste vil søndagen komme.

Jeg vitner for dere at oppstand-
elsen ikke er noen fabel. Vi har de 

personlige vitnesbyrd fra dem som så 
ham. Tusener i den gamle og den nye 
verden bar vitnesbyrd om den opp-
standne Frelser. De berørte sårene i 
hans hender, føtter og side…

Etter oppstandelsen ble disiplene 
som fornyet. De reiste ut i verden… 
og forkynte frimodig Jesus Kristus, 
den levende Guds oppstandne Sønn.

Mange av dem… døde som 
martyrer med vitnesbyrdet om den 

oppstandne Kristus på sine lepper da 
de ble drept.

Oppstandelsen forvandlet livet til 
dem som var vitne til den. Skulle den 
ikke forvandle vårt?

Vi vil alle oppstå fra graven…
På grunn av verdens Frelsers liv og 

evigvarende offer vil vi bli gjenforenet 
med dem vi har hatt kjær…

Den dagen vil vi fryde oss over at 
Messias overvant alt for at vi skulle få 
leve evig.

På grunn av de hellige ordinanser 
vi mottar i hellige templer, kan ikke 
vår avreise fra dette korte jordelivet, 
lenge adskille noe som har blitt knyt-
tet sammen med evige bånd.

Det er mitt høytidelige vitnesbyrd at 
døden ikke er slutten på livet…

Måtte vi forstå og være takknemlige 
for den ubetalelige gave som tilfaller 
oss som sønner og døtre av en kjærlig 
himmelsk Fader, og for løftet om en 
lysere dag da vi alle skal stå opp fra 
graven i triumf…

Uansett hvor mørk vår fredag er, vil 
søndagen komme. ◼
Fra en generalkonferansetale i oktober 2006.

RA
BB

UN
I, 

AV
 M

IC
HA

EL
 M

AL
M



Frelserens  
siste, ensomme 
reise

O
, M

IN
 FA

DE
R,

 A
V 

SI
M

O
N 

DE
W

EY

Av Chakell Wardleigh
Kirkens tidsskrifter

G jennom hele sitt jordeliv var Frelse-
ren på mange reiser – hans reise fra 
Betlehem til Egypt som spedbarn, 

hans 40 dager lange reise i villmarken, hans 
mange reiser til byer, landsbyer og hjem for 
å undervise, helbrede og velsigne under sitt 
virke, og mange andre. Men det var én reise 
Frelseren måtte foreta alene, og det var en 
reise som bare han kunne tåle.
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På 1. påskedag feirer vi den mest etterlengtede og  
strålende begivenhet i verdens historie.

Dette er dagen som forandret alt.
På denne dagen ble mitt liv forandret.
Ditt liv ble forandret.
Fremtiden ble forandret for alle Guds barn.

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap,  
“Nådens gave”, Liahona, mai 2015, 107.

Lidelser uten sidestykke

“Intet jordisk sinn kan fatte den fulle betydning av det  
Kristus gjorde i Getsemane.
Vi vet at han svettet store blodsdråper fra hver pore da han 

tømte den bitre kalk som hans Fader hadde gitt ham.
Vi vet at han led både legemlig og åndelig, mer enn det er 

mulig for et menneske å lide uten å dø.
Vi vet at på en eller annen uforståelig måte tilfredsstilte 

hans lidelse rettferdighetens krav, befridde angrende sjeler fra 
syndens smerte og straff, og gjorde barmhjertighet tilgjengelig 
for alle som tror på hans hellige navn.

Vi vet at han lå på bakken da smerten og pinen ved denne 
uendelige byrden fikk ham til å skjelve og ønske at det ikke 
måtte være nødvendig for ham å drikke den bitre kalk.”

Eldste Bruce R. McConkie (1915- 85) i De tolv apostlers quorum, “Getsemanes 
rensende kraft”, Lys over Norge, okt 1985, 8.

Personlig anvendelse: Selv om vi kanskje ikke 
alltid forstår det, led Frelseren alle former for 
smerte under forsoningen. Han forstår enhver 
fysisk smerte, fra et brukket ben til den alvor-
ligste kroniske sykdom. Han følte mørket og 
fortvilelsen av sinnslidelser som depresjon, angst, 
avhengighet, ensomhet og sorg. Og han følte alle 
åndelige sår, fordi han tok på seg alle menneskers 
synder.

Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quo-
rum har sagt: “I et øyeblikks svakhet roper vi kan-
skje ut: ‘Ingen vet hvordan det er. Ingen forstår.’ 
Men Guds Sønn vet og forstår det fullkomment, 
for han har følt og båret våre individuelle byrder” 
(“Så de kunne bære sine byrder med letthet”, 
Liahona, mai 2014, 90).
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Han var den eneste som var i stand til det

“Det han gjorde, kunne bare utføres av en Gud. Som Faderens 
enbårne i kjødet arvet Jesus guddommelige egenskaper. 

Han var den eneste person som noensinne var født på jorden, som 
kunne utføre denne ytterst betydningsfulle og overjordiske hand-
lingen. Som det eneste syndfrie menneske som noen gang har levd 
på jorden, var han ikke underlagt åndelig død. Fordi han var Guds 
Sønn, hadde han også makt over den fysiske død. Derfor utførte 
han for oss noe vi ikke kan gjøre selv. Han brøt dødens kalde grep. 
Han gjorde det også mulig for oss å føle den uforlignelige fred som 
følger Den hellige ånds gave.”
President James E. Faust (1920- 2007), annenrådgiver i Det første presidentskap,  
“Forsoningen – vårt største håp”, Liahona, jan. 2002, 20.

Personlig anvendelse: Ved sin forsoning løste 
Frelseren dødens bånd og forløste oss alle fra 
våre synder, slik at hver eneste en kunne få 
evig liv. Han var den eneste som var i stand til 
å utføre en så skremmende og umulig opp-
gave. Når vi står overfor alvorlige utfordringer, 
kan vi finne trøst i å vite at Frelseren virkelig 
kan gjøre det umulige mulig.
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Han snudde ikke

“På en høyde kalt Golgata, mens hjelpeløse tilhengere så på, ble han 
naglet til korset. Nådeløst ble han spottet, plaget og latterliggjort…

De pinefulle timene gikk mens hans liv ebbet ut. Fra hans uttørkede 
lepper kom ordene: ‘Fader, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da 
han hadde sagt dette, utåndet han.’…

I det siste øyeblikket kunne Mesteren ha snudd. Men det gjorde han 
ikke. Han steg ned under alle ting så han kunne frelse alle ting. Hans 
livløse legeme ble raskt, men varsomt lagt i en lånt grav.”
President Thomas S. Monson (1927-2018), “Han er oppstått!” Liahona, mai 2010, 89.

Personlig anvendelse: Han led av pine-
full smerte, ensomhet og fortvilelse, men 
likevel holdt Frelseren ut og avsluttet sin 
jordiske reise med verdighet – og ba til og 
med sin Fader om å tilgi dem som kors-
festet ham. På grunn av hans fullkomne 
eksempel kan vi møte våre egne prøvelser 
og vanskeligheter med verdighet, og med 
hans hjelp kan vi også holde ut til enden.
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Personlig anvendelse: Selv om vi ikke 
var blant dem som så verdens Forløsers 
oppstandne og fullkommengjorte legeme, 
kan vi likevel stå som vitner om ham i dag. 
Han kan alltid stå sentralt i vårt liv, uansett 
tid eller sted vi befinner oss på. Hver gang 
vi anvender vårt hjerte og våre hender til 
å tjene andre, vise mildhet, vennlighet og 
respekt for alle, forsvare sannheten og dele 
vårt vitnesbyrd om evangeliet, står vi som 
sanne vitner om Jesus Kristus.

De mange vitnene om hans oppstandelse

“Jeg tror på de mange vitner om Frelserens oppstandelse hvis opp-
levelser og vitnesbyrd finnes i Det nye testamente – Peter og hans 

følgesvenner i De tolv og kjære, rene Maria Magdalena, blant andre. Jeg 
tror på de vitnesbyrd som finnes i Mormons bok – apostelen Nephis 
sammen med den ikke navngitte folkemengden i landet Overflod, blant 
andre. Jeg tror også på Joseph Smith og Sidney Rigdons vitnesbyrd som, 
etter mange andre vitnesbyrd, erklærte det største vitnesbyrd i denne 
siste evangelieutdeling, ‘at han lever! For vi så ham.’ Under Hans altse-
ende øyes blikk står jeg selv som et vitne om at Jesus fra Nasaret er den 
oppstandne Forløser, og jeg vitner om alt som følger av den kjensgjer-
ning at han er oppstanden. Måtte dere få den overbevisning og trygghet 
som dette vitnesbyrd gir.”
Eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum, “Jesu Kristi oppstandelse”,  
Liahona, mai 2014, 114.
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Vi trenger ikke å gå alene

“En stor trøst denne påsken er at fordi Jesus gikk den 
lange, ensomme veien helt alene, behøver ikke vi gjøre 

det. Hans ensomme reise har gitt oss godt selskap på vår lille 
versjon av den veien – vår himmelske Faders barmhjertige 
omsorg, den sikre veiledning fra denne elskede Sønn, Den 
hellige ånds fullkomne gave, engler i himmelen, familiemed-
lemmer på begge sider av sløret, profeter og apostler, lærere, 
ledere og venner. Alle disse og flere til er gitt oss som ledsa-
gere på vår jordiske reise på grunn av Jesu Kristi forsoning 
og gjengivelsen av hans evangelium. Fra Golgatas høyde 
utbasuneres den sannhet at vi aldri vil bli overlatt til oss selv, 
til tross for at vi noen ganger kan føle at vi er det…

Må vi denne påsken og alltid stå ved Jesu Kristi side ‘på 
alle steder [vi] måtte være, like til døden’, for det var slik han 
sto ved vår side da det var like til døden, og da han måtte 
stå fullstendig alene.”
Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum, “Ingen var med ham”, 
Liahona, mai 2009, 88.

Personlig anvendelse: Denne påsken kan du minnes Frelse-
rens siste, ensomme reise. Han ofret alt han hadde, slik at du 
og alle mennesker på jorden kan bli rene og få evig liv. Lær 
av hans fullkomne eksempel. Ha ham i dine tanker og i ditt 
hjerte. Og husk alltid at du aldri er alene. Fordi han utholdt 
sin siste reise i ren og skjær ensomhet, vil han ikke svikte deg. 
Hans kjærlighet til deg er uendelig og uforanderlig, og han 
står klar til å gi deg fred, trøst og håp når du fortsetter på din 
egen reise. Hans gave er evig, og den ble gitt til deg. ◼
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Se hvordan oldtidens påske hjelper oss å forstå vår tids påske på  
lds .org/ go/ 41817.
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Av eldste Gary E. 
Stevenson
i De tolv apostlers 
quorum
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V i er Jesu Kristi kirke, som ble opprettet i de 
siste dager. På samme måte som Herren 
befalte sine disipler i oldtiden, har vi i de siste 

dager blitt pålagt å “gå ut i all verden og forkynn[e] 
evangeliet for all skapningen” (Markus 16:15).

Oldtidsprofeten Nephi ga et konsist sammendrag av 
misjonen og budskapet og hensikten bak: “Vi taler om 
Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, 
vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstem-
melse med våre profetier så våre barn kan vite hvilken 
kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine syn-
der” (2 Nephi 25:26).

I Mosiahs bok leser vi at oldtidsprofeten kong Benja-
min i Mormons bok samlet sitt folk fra hele landet ved 
templet, fikk bygget et tårn og underviste dem. Da han 
underviste dem, profeterte han også om vår tid: “Og 
videre sier jeg dere at den tid skal komme da kunn-
skapen om en Frelser skal utbres blant alle nasjoner, 
slekter, tungemål og folk” (Mosiah 3:20).

LA OSS 

Vårt budskap 
handler om 

fred, og dere er 
budbringerne 
som forkynner 
det. Dere kan 

gjøre dette ved 
hjelp av nye 

og spennende 
teknologiske 

kanaler.

dele 
VÅR  

KUNNSKAP OM 
EN FRELSER
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budskap å bli spredt over hele verden. Vi 
finner mange eksempler på dette, og noen av 
disse har vi selv opplevd.

Mindre enn 10 år etter det første syn og i 
måneden før Kirken ble organisert, ble 5000 
eksemplarer av Mormons bok utgitt. Siden 
den gang har det blitt trykt mer enn 175 milli-
oner eksemplarer.

På en hvilken som helst søndag mor-
gen kan du lytte til eller se på sendingen av 
Musikk og det talte ord, som nærmer seg sin 
sending nummer 5000. Den første sendingen 
fant sted direkte på radio i 1929. Den første 
sendingen fra generalkonferansen på TV fant 
sted i 1949.

Interessant nok begynte president David O. 
McKay (1873- 1970) i 1966 å snakke om 
kommende ting: “Oppdagelser med så store 
muligheter, enten til menneskenes velsignelse 
eller ødeleggelse, at menneskenes ansvar for 
å kontrollere dem blir det mest kolossale som 
noensinne er lagt i menneskers hender… Vår 
tid er fylt med grenseløse farer, så vel som 
uante muligheter.” 1

I 1974 beskrev president Spencer W. Kim-
ball (1895- 1985) sitt perspektiv på en kom-
mende tid: “Herren har velsignet hele verden 
med mange… satellitter. De er plassert høyt 
oppe i himmelrommet, og kan videresende 
kringkastingssignaler til nesten alle deler av 
jordens overflate… Men disse satellittene er 
ganske sikkert bare starten på det som er i 
vente for fremtidens verdensomspennende 
kringkasting… Jeg tror at Herren er ivrig etter 
å gi oss oppfinnelser som vi legfolk knapt har 
fått et glimt av.” 2

Med teknologiske fremskritt innen 
kommunikasjon og medier som nå i stor 
grad kommer i kjølvannet av Internett, vir-
ker det som om vi i vår levetid har vært 
vitne til den direkte oppfyllelsen av Kong 

“Kunnskapen om en Frelser”
En av de mest dyrebare gavene å verd-

sette i vår familie og å gi til andre, er “kunn-
skapen om en Frelser”, eller Jesus Kristus.

Med innledningen av evangelieutdelin-
gen i tidenes fylde kom en opplysning over 
alle mennesker og en foss av teknologiske 
fremskritt. Dette førte med seg industrialde-
ren og kommunikasjonsverktøy, som gjorde 
det mulig for kong Benjamins profeti å bli 
oppfylt.

Som et medlem av De tolv apostlers 
quorum, som er kalt som et spesielt vitne 
“om Kristi navn i hele verden” (L&p 107:23), 
med spesielle oppgaver i komiteene for 
informasjon og samfunnskontakt og kom-
munikasjonstjenester, kan jeg fokusere på 
oppfyllelsen av denne profetien – at “kunn-
skapen om en Frelser” spres over verden 
– ved hjelp av den nyeste teknologi som er 
tilgjengelig for oss.

“Blant alle nasjoner, slekter,  
tungemål og folk”

Historisk sett har fremskritt med hensyn 
til trykkeri-
virksomhet og 
oppfinnelsen av 
radio og TV gjort 
det mulig for 
gjenopprettelsens 

1830

5000 
eksemplarer 
av Mormons 
bok trykt

1850

1870

1890

Musikk og 
det talte  
ord: 
Begynte i 
1929 – 
nærmer seg 
nå sending 
nummer 
5000.1950

1974

2010

2030

I dag:  
175 
MILLION ER 
eksemplarer av 
Mormons bok 
trykt

“Satellittene er 
ganske sikkert bare 
starten på det som er 
i vente for fremtidens 
verdensomspennende 
kringkasting… Jeg tror 
at Herren er ivrig etter 
å gi oss oppfinnelser 
som vi legfolk knapt 
har fått et glimt av.” 
– President  
Spencer W. Kimball
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Benjamins, president McKays og president  
Kimballs profetier.

Det er også et klart mønster for innføringen 
av denne teknologien for å bygge opp Herrens 
rike på jorden. Jeg vil gjerne gi dere noen eksem-
pler på dette.

LDS.org og Mormon.org
I 1996 begynte Kirken offisielt å bruke nettet 

som et meldings-  og kommunikasjonsverk-
tøy. Siden da har anslagsvis 260 nettsteder blitt 
opprettet av Kirken, herunder nettsteder som er 
tilgjengelige i nesten alle land hvor Kirkens med-
lemmer bor, på deres lokale språk.

Dere skal få to kjente eksempler på disse 
nettstedene. Det første er LDS .org, som ble opp-
rettet i 1996, og som i dag får over 24 millioner 
nye besøkende i året, og i snitt over 1 million 
besøkende hver uke. Mange medlemmer finner 
undervisningsmateriell og tidligere generalkonfe-
ransetaler her. Det andre er Mormon .org, et nett-
sted beregnet på å presentere evangeliet for våre 
naboer og venner som ikke er medlem av Kirken. 
Dette nettstedet får over 16 millioner unike besø-
kende hvert år.

Mobilapper
Teknologien utvikler seg naturligvis i et 

halsbrekkende tempo som krever betydelig 
innsats og ressurser å holde tritt med. Med 
oppfinnelsen av smarttelefoner kom evnen til 
å utnytte og få tilgang til store mengder data i 
en håndholdt enhet. En god del av disse data-
ene er organisert i form av mobilapplikasjoner, 
eller “apper”. Kirkens første app ble utgitt i 2007.

Det finnes rikelig med eksempler på vår for-
delaktige bruk av mobilapper til å spre “kunn-
skapen om en Frelser”. Jeg skal ikke beskrive 
innholdet av de mange appene som er tilgjen-
gelige for dere, men her er noen eksempler på 
apper som sannsynligvis er kjent for dere:

• Gospel Library
• Mormon Channel
• LDS Tools

• LDS Music
• Family Tree

Disse blir brukt millioner av ganger i uken av 
millioner av brukere.

Sosiale medier
Per definisjon er sosiale medier databasert 

teknologi som gjør det mulig for enkeltpersoner 
og organisasjoner å vise, skape og dele informa-
sjon, oppfatninger og andre former for uttrykk via 
nettsamfunn og nettverk.

Fra og med 2010 begynte Kirken for alvor å 
bruke sosiale medier til å spre “kunnskapen om 
en Frelser”. Dette er en rask og dynamisk digital 
modalitet. Den er nesten enestående med hensyn 
til endringshastighet.

Et observerbart karaktertrekk ved sosiale 
medier er at så snart man føler seg kjent eller  
fortrolig med én plattform, kommer det en 
som er nyere, større eller merkbart kulere 
eller bedre.

Jeg skal kort beskrive fem sosiale medie-
plattformer som Kirken bruker som 
kommunikasjonskanaler:

1. Facebook har mer enn 2 milliarder brukere 
verden over. Her bygger brukerne sitt eget sosiale 
nettverk av Internett- venner.BI
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2. Instagram er et sosialt nettsted som 
fokuserer på bilder og videoer.

3. Pinterest er som en virtuell oppslags-
tavle. Her blir visuelle bilder som kalles 
“pins”, hengt på tavlen. Dette kan være inspi-
rerende utsagn, eller ambisiøse fotografier.

4. Twitter er et sosialt nettverk som gjør 
det mulig for brukerne å sende og lese korte 
meldinger på 280 tegn kalt “tweeter”.

5. Snapchat viser bilder og korte videoer 
som forsvinner enten umiddelbart eller i 
løpet av 24 timer.

Som institusjon bruker vi disse sosiale 
medianettstedene på en effektiv måte.

FACEBOOK
Dere husker kanskje det gripende kon-

feransebudskapet om depresjon som eldste 
Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quo-
rum ga for noe år siden.3 Av talen hans ble 
det laget et videosegment som fikk over to 
millioner visninger bare på Facebook, med 
mange tusen “liker- klikk”, delinger og posi-
tive kommentarer.4

INSTAGRAM
I august 2016 la president Dieter F. Uchtd-

orf ut en video på Instagram hvor han under-
viste sitt barnebarn Erik i evangelieprinsipper 
i – som dere sikkert kan gjette – cockpiten i 

et fly! 5 President Uchtdorfs Instagram- innlegg 
ble sett av tusener, og mange positive kom-
mentarer fulgte det.

Kirken publiserte også en video på sin 
Instagram- konto i november 2017 med eldste 
Dallin H. Oaks og eldste M. Russell Ballard 
som svarte på en ung voksen kvinnes spørs-
mål om søstre som tjener en misjon. Dette 
innlegget ble sett mer enn 112 000 ganger.

PINTEREST
På Pinterest kan man finne hundrevis av 

pins fra LDS.org og enda flere fra enkeltmed-
lemmer, som inspirerer andre. 

Mange deler for eksempel profeters ord – 
både tidligere og nåværende. En pin av en av 
president Thomas S. Monsons læresetninger 
lyder: “Det er så mye i livet som avhenger av 
vår innstilling.” 6

TWITTER
En tweet som eldste David A. Bednar i De 

tolv apostlers quorum delte i fjor på første 
påskedag, ble vist 210 000 ganger. Eldste 
Bednar viste at et kort og enkelt budskap: 
“Han er ikke her, han er oppstått” (Matteus 
28:6), kan ha en dyp og varig virkning.

SNAPCHAT
Sist, men ikke minst, bilder og ord fra et 

av president Monsons budskap fra Det første 
presidentskap kunne nylig ses på Snapchat.

Tilhørende farer
Nå som jeg har hyllet alle de positive 

sidene ved disse nye teknologiene og vist 
eksempler på passende bruk, tror jeg også 
det er nyttig å drøfte noen av farene forbun-
det med dem.

Vi skulle alle være oppmerksomme på tiden 
som kan gå med til sosiale medier eller bruk av 

I august 2016 la 
president Dieter F. 
Uchtdorf ut en 
video på Instagram 
hvor han underviste 
sitt barnebarn Erik i 
evangelieprinsipper 
i – som dere sikkert 
kan gjette – cockpi-
ten i et fly!
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mobilapper. Bruk av sosiale medier medfører også 
en fare for å redusere personlig kontakt ansikt til 
ansikt, noe som kan hemme mange av våre unges 
utvikling av sosiale ferdigheter.

Farene forbundet med upassende innhold kan 
ikke overdrives. Det er en økende epidemi av por-
noavhengighet i samfunnet, noe som har negativ 
innflytelse på, og som også gjør Kirkens medlem-
mer og familier til ofre.

Til slutt vil jeg nevne ytterligere to sammenflet-
tede farer som angår nesten alle, også unge kvin-
ner og mødre og hustruer i tusenårsgenerasjonen. 
Jeg kaller disse to farene for “idealisert virkelighet” 
og “ødeleggende sammenligninger”. Jeg tror den 
beste måten å beskrive disse to farene på er å gi 
noen eksempler.

Generelt sett har bilder som legges ut på sosiale 
medier, en tendens til å fremstille livet på sitt aller 
beste, og ofte på en urealistisk måte. De er ofte 
fulle av vakre bilder av hjeminnredning, fantas-
tiske feriesteder og forseggjort matlaging. Faren er 
naturligvis at mange blir motløse fordi 
de tilsynelatende ikke kan måle seg med 
denne idealiserte, virtuelle virkeligheten.

Inspirert av en pin om en “panneka-
ke”- bursdagskake, la min niese nylig ut 
sitt forsøk på det samme. Istedenfor å 
la dette skape utilbørlig press, bestemte 
hun seg for å inspirere andre ved å legge 
sitt mislykkede forsøk ut på Pinterest (se 
pannekakebildet).

Forhåpentligvis kan vi lære å finne 
mer humor og mindre motløshet når vi 
ser bilder som kanskje fremstiller en ide-
alisert virkelighet, og som altfor ofte kan 
føre til ødeleggende sammenligninger.

Dette er tilsynelatende ikke bare 
et tegn i tiden, men ifølge Paulus’ ord 
var det også noe som skjedde før i 
tiden: “Men når de bruker seg selv 
som målestokk og sammenligner seg 

med seg selv, mangler de forstand”  
(2 Korinterbrev 10:12).

Eldste J. Devn Cornish i De sytti ga nylig også 
aktuell veiledning: “Vi piner oss unødig ved å kon-
kurrere og sammenligne. Vi vurderer feilaktig vår 
egenverd ut fra ting vi har eller ikke har, og ut fra 
andres meninger. Hvis vi må sammenligne, la oss 
sammenligne hvordan vi var før med hvordan vi er i 
dag – og med hvordan vi ønsker å bli i fremtiden.” 7

La meg fortelle en av våre familiehemmelighe-
ter som finnes i dette familiebildet (se neste side) 
som ble tatt for noen år siden, før sosiale medier. 
Hadde dette blitt tatt i dag, ville det sannsynligvis 
ha blitt lagt ut for å presentere en familie med fire 
nydelige, fargekoordinerte, veloppdragne gutter 
som nyter et fotoøyeblikk sammen. Vil dere høre 
den virkelige historien?

Jeg husker fremdeles telefonen fra min hustru. 
“Gary, hvor er du? Vi er her i fotografens utendørsstu-
dio. Vi er klare til å ta bilder. Det har ikke vært lett å få 
guttene kledd, koordinerte og klare. Er du her snart?”

Mange blir 
motløse når 
de tilsynela-
tende ikke 
kan måle seg 
med en idea-
lisert, virtuell 
virkelighet.

Idealisert virkelighet Ødeleggende sammenligninger
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Jeg hadde glemt det, og 
hadde ikke dratt fra kontoret 
ennå! Jeg kom en halv time forsinket, og ting 
hadde ikke gått så bra i mitt fravær. Det grenset 
til kaos.

Hva hadde skjedd? Min eldste sønn, hadde løpt 
gjennom hagen og funnet et epletre, plukket noen 
epler og begynt å kaste dem på de andre guttene. 
Han hadde truffet vår tredje sønn i ryggen med et 
eple og fått ham til å falle og begynne å gråte.

Samtidig som dette foregikk, satte min andre 
sønn seg ned, og buksene ble dratt litt opp. De 
andre guttene så at sokkene hans var hvite tennis-
sokker, ikke kirkesokkene som hans mor hadde 
lagt klar til ham. Hun spurte ham: “Hvorfor tok du 
ikke på deg kirkesokkene dine?”

Han sa: “Jeg liker dem ikke. De klør.”
Og mens hun snakket med ham, løp vår to år 

gamle sønn rundt i hagen, snublet i noe, falt og 
begynte å blø neseblod. Nå drypper det blod ned 
på den hvite pologenseren hans, og den blir flek-
ket. Det var da jeg kom. Den eneste måten å berge 
bildet på, var å snu pologenseren og ta den på 
bak frem for å skjule blodflekkene for kameraet.

Det viste seg at mens vår eldste sønn løp rundt 
og kastet epler, falt han og fikk en stor gressflekk 
på kneet. Så på bildet er armen hans strategisk 
plassert for å dekke over gressflekkene.

Når 
det gjel-

der vår 
tredje sønn, 

måtte vi vente i 20 
minutter slik at han ikke 
lenger var rød i øynene 
av å gråte.

Og naturligvis er 
blodflekkene nå på 
baksiden av vår yngste 
sønns genser.

Og vår nest eldste 
sønn har nå hendene strategisk 

plassert over sine hvite tennissokker slik at alt 
passer.

Jeg, for min del, var nå i unåde fordi det var 
min sene ankomst som hadde utløst alt dette.

Så når dere ser dette vakre bildet av familien 
vår og klager: “Hvorfor kan ikke vi ta oss sammen 
og være en perfekt familie som deres?” vet dere 
bedre!

Sosiale medier og misjonærarbeid
Som dere skjønner, må vi være oppmerk-

somme på farer og risiko, blant annet idealisert 
virkelighet og ødeleggende sammenligninger. 
Verden er vanligvis ikke så lys som den ser ut 
til på sosiale medier. Likevel har mye godt kom-
met, og mye godt vil komme, gjennom disse 
kommunikasjonsplattformene.

I 2017 kom det nye instruksjoner fra Misjonær-
avdelingen om praktiske måter sosiale medier kan 
brukes i misjonærarbeid. De mange digitale res-
sursene som er tilgjengelige for oss, kan brukes på 
virkningsfulle, enkle og ekstremt effektive måter.

Det er så mange muligheter til å bruke tekno-
logi på passende og inspirerte måter. Vi skulle 
gjøre alt vi kan for å undervise den oppvoksende 
generasjon i god bruk av teknologi, og samtidig 
advare mot og forebygge dårlig bruk og tilhørende 
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farer. Dette bør bidra til å forsikre oss om at for-
delene ved teknologien vil oppveie de tilhørende 
farene.

“Hvor fagre deres føtter er”
Mens jeg grunnet og ba inderlig om dette bud-

skapet, våknet jeg tidlig en morgen med en sang og 
dens enkle tekst i tankene: “Hvor fagre deres føtter 
er som bringer fred, som bringer et godt budskap.” 8

Vårt budskap handler om fred, og dere er de 
fagre budbringerne som forkynner det. Dere kan 
gjøre dette ved hjelp av disse nye og spennende 
teknologiske kanalene. Vi lever i en unik verden 
i tidenes fylde med evnen til å forkynne fredens 
evangelium bokstavelig talt med fingerspissene.

Vi har profetiske ord fra tidligere tiders profeter, 
som fullkomment karakteriserer og gir veiledning 
for vår tid: “Og videre sier jeg dere at den tid skal 
komme da kunnskapen om en Frelser skal utbres 
blant alle nasjoner, slekter, tungemål og folk” 
(Mosiah 3:20).

Vi har også ord som kommer til oss gjennom 
nyere tids åpenbaring, som taler til og gir veiled-
ning for vår tid og våre omstendigheter. Jeg siterer 
eldste Bednar: “Jeg tror tiden er kommet for oss 
som Kristi disipler til å bruke disse inspirerte verk-
tøyene riktig og mer effektivt for å vitne om Gud 
den evige Fader, hans plan for sine barns lykke, 
og hans Sønn Jesus Kristus som verdens Frelser, til 

å forkynne at evangeliet virkelig har blitt gjengitt i 
disse siste dager, og for å utføre Herrens verk.” 9

Jeg ber hver av dere tenke nøye over deres rolle 
i å forkynne fredens evangelium som fagre bud-
bringere. La hver enkelt av oss gjøre vår del for å 
dele “kunnskapen om en Frelser” med alle nasjo-
ner, slekter, tungemål og folk. Den beste måten 
å gjøre dette på er ett skritt om gangen og på en 
unik måte som passer best for dere og deres fami-
lie. Måtte hver av dere ha mot til å blogge, pin’ne, 
like, dele, poste, bli venner med, twitre, snappe 
og swipe på en måte som vil herliggjøre, hedre og 
respektere vår kjærlige himmelske Faders vilje, og 
gi kunnskap om Frelseren til deres familie, deres 
kjære og deres venner – også deres venner på 
sosiale medier. ◼
Fra en tale ved kvinnekonferansen ved Brigham Young University, 
 “The Knowledge of a Savior”, som ble holdt 5. mai 2017.

NOTER
 1. David O. McKay, i Conference Report, okt. 1966, 4.
 2. Spencer W. Kimball, “When the World Will Be Conver-

ted”, Ensign, okt. 1974, 11, 10.
 3. Se Jeffrey R. Holland, “Som et knust kar”, Liahona, nov. 

2013, 40- 42.
 4. Se Jeffrey R. Holland, “Mormon Message: Like a Broken 

Vessel,” June 20, 2016, mormonnewsroom .org.
 5. Se “President Uchtdorf Relates Flying to Gospel in Post and 

Video with Grandson,” Sept. 30, 2016, LDS .org.
 6. Thomas S. Monson, “Et rikt liv,” Liahona, jan. 2012, 4.
 7. J. Devn Cornish, “Er jeg god nok? Kommer jeg til å klare 

det?”Liahona, nov. 2016, 33.
 8. “How Lovely Are the Messengers”, hymnary.org.
 9. David A. Bednar, “Oversvøm jorden ved hjelp av sosiale 

medier”, Liahona, aug. 2015, 50; se også David A. Bednar, 
“Sweep the Earth as with a Flood” (video), LDS .org.

Vi lever i en unik  
verden i tidenes fylde 
med evnen til å for-
kynne fredens evange-
lium bokstavelig talt 
med fingerspissene. 

La hver enkelt 
av oss gjøre 
vår del for å 
dele “kunn-
skapen om en 
Frelser” med 
alle nasjoner, 
slekter, tunge-
mål og folk.
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T re år gikk, og tre innhøstninger. Joseph tilbragte 
de fleste dagene med å rydde land, spa opp jord 
og jobbe som leiekar for å tjene penger til å betale 

årsleien for familiens eiendom. Arbeidet gjorde det umulig 
for ham å gå mye på skolen, og han tilbragte mesteparten av 
fritiden sammen med familien eller med andre arbeidere.

Joseph og vennene hans var unge og glade. Noen gan-
ger begikk de tankeløse feil, og Joseph oppdaget at selv 
om han var tilgitt én gang betød det ikke at han aldri ville 
måtte omvende seg igjen. Hans strålende syn besvarte hel-
ler ikke alle spørsmål eller gjorde ende på hans forvirring.1 
Så han forsøkte å holde seg nær Gud. Han leste i Bibelen, 
stolte på at Jesu Kristi kraft kunne frelse ham og adlød Her-
rens påbud om ikke å slutte seg til noen kirke.

Som mange mennesker i området, deriblant hans far, 
trodde Joseph at Gud kunne åpenbare kunnskap gjennom 
gjenstander som stenger og stener, slik som han hadde 
gjort for Moses, Aron og andre mennesker i Bibelen.2 Mens 
Joseph en dag hjalp en nabo å grave en brønn, kom han 
over en liten sten begravd dypt i jorden. Da han var klar 
over at folk noen ganger brukte spesielle stener for å søke 
etter tapte gjenstander eller skjulte skatter, lurte Joseph på 

om han hadde funnet en slik sten. Da han så inn i den, så 
han ting som var usynlig for det naturlige øye.3

Josephs evner til å bruke stenen imponerte familiemed-
lemmer, som anså det som en guddommelig gave.4 Men 
selv om Joseph hadde en seers evner, var han likevel usik-
ker på om Gud var fornøyd med ham. Han følte ikke len-
ger den samme tilgivelse og fred som han hadde følt etter 
synet av Faderen og Sønnen. Istedenfor følte han seg ofte 
fordømt på grunn av sine svakheter og ufullkommenheter.5

Den 21. september 1823, lå den sytten år gamle Joseph 
våken på loftsrommet han delte med sine brødre. Han 
hadde vært sent oppe den kvelden og lyttet til familiens 
samtale om forskjellige kirker og læren de underviste. Nå lå 
alle og sov og det var stille i huset.6

I det mørklagte rommet begynte Joseph å be. Han 
bønnfalt Gud inderlig om tilgivelse for sine synder. Han 
lengtet etter å kommunisere med et himmelsk sendebud, 
som kunne forsikre ham om hans stilling overfor Herren og 
gi ham den kunnskap om evangeliet som han hadde fått 
løfte om i lunden. Joseph visste at Gud hadde besvart hans 
bønner tidligere, så han hadde full tillit til at han ville svare 
ham på nytt.

Mens Joseph ba kom et lys til syne ved sengen hans som 
tiltok i styrke inntil det fylte hele loftet. Joseph så opp og 
så en engel stående i luften. Engelen var kledd i en sømløs 
hvit kjortel som rakk ham ned til håndleddene og anklene. 
Det strålte lys fra ham, og ansiktet hans skinte som lynet.

K A P I T T E L  3

Gullplater
Dette er kapittel 3 av den nye fortellende historien om Kirken på fire bind med 
tittelen Hellige: Historien om Jesu Kristi kirke i de siste dager. Boken vil bli til-
gjengelig på trykk på 14 språk, under Kirkens historie i Gospel Library- appen, 
og på Internett på hellige .lds .org. Flere kapitler vil bli publisert i kommende 
nummer frem til bind 1 blir utgitt senere i år. Disse kapitlene vil være tilgjenge-
lig på 47 språk i Gospel Library- appen og på hellige.lds .org. Kapittel 2 beskriver 
Joseph Smiths første syn – da han så Faderen og Sønnen våren 1820.
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Neste morgen fortalte Joseph ingenting om Moroni, selv 
om han visste at faren også trodde på syner og engler. I 
stedet brukte de morgenen til innhøstning på en eng i nær-
heten sammen med Alvin.

Arbeidet var vanskelig. Joseph prøvde å holde tritt med 
broren sin, mens de svingte ljåene frem og tilbake gjennom 
det høye kornet. Men Moronis besøk hadde holdt ham 
våken hele natten, og tankene hans fortsatte å vende tilbake 
til oldtidsopptegnelsen og høyden der den var begravet.

Snart sluttet han å jobbe, og Alvin la merke til det. “Vi 
må fortsette å jobbe”, ropte han til Joseph, “ellers blir vi 
ikke ferdige.”14

Joseph prøvde å jobbe hardere og raskere, men uansett 
hva han gjorde, klarte han ikke holde tritt med Alvin. Etter 
en stund la Joseph senior merke til at Joseph så blek ut  

og igjen hadde sluttet å jobbe. “Gå hjem”, 
sa han, da han trodde at sønnen hans  
var syk.

Joseph adlød sin far og snublet til-
bake mot huset, men da han prøvde å 
klatre over et gjerde, kollapset han på 
bakken, utmattet.

Mens han lå der, for å samle styrke,  
så han Moroni stående over ham enda  
en gang, omgitt av lys. “Hvorfor fortalte 
du ikke din far det jeg fortalte deg?” 
spurte han.

Joseph sa han var redd hans far ikke ville tro på ham.
“Det vil han”, forsikret Moroni, for så å gjenta budskapet 

fra natten før.15

Joseph senior gråt da sønnen fortalte ham om engelen  
og budskapet. “Det var et syn fra Gud”, sa han. “Gi akt  
på det”.16

Joseph gikk straks til høyden. Om natten hadde Moroni 
vist ham i et syn hvor platene lå skjult, så han visste hvor 
han skulle gå. Høyden, en av de største i området, var 
nesten 5 kilometer fra hjemmet hans. Platene var begra-
vet under en stor, rund sten på vestsiden av høyden, ikke 
langt fra toppen.

Joseph tenkte på platene mens han gikk. Selv om han 
visste at de var hellige, var det vanskelig for ham å la være 

Først ble Joseph redd, men straks ble han fylt med fred. 
Engelen kalte ham ved navn og presenterte seg selv som 
Moroni. Han sa at Gud hadde tilgitt Joseph syndene hans og 
nå hadde et arbeide han skulle gjøre. Han erklærte at Josephs 
navn skulle nevnes for godt og ondt blant alle folkeslag.7

Moroni snakket om gullplater som var begravd i en 
høyde i nærheten. På platene var det gravert en oppteg-
nelse om et oldtidens folkeslag som en gang bodde i Ame-
rika. Opptegnelsen fortalte om deres opprinnelse og en 
beretning om at Jesus Kristus besøkte dem og underviste 
dem sitt evangeliums fylde.8 Begravet sammen med platene 
var det ifølge Moroni også to seerstener eller uttydere, som 
Joseph senere kalte urim og tummim. Herren hadde beredt 
disse stenene for å hjelpe Joseph med å oversette oppteg-
nelsen. De gjennomsiktige stenene var sammenbundet og 
festet til en brystplate.9

Resten av besøket brukte Moroni til å 
sitere bibelske profetier fra Jesaja, Joel, 
Malaki og Apostlenes gjerninger. Herren 
kommer snart, forklarte han, og den men-
neskelige familie ville ikke oppfylle formå-
let med sin skapelse, med mindre Guds 
gamle pakt ble fornyet først.10 Moroni sa 
at Gud hadde utvalgt Joseph til å fornye 
pakten, og at hvis han valgte å være trofast 
mot Guds bud ville han bli den som åpen-
barte opptegnelsene som var på platene.11

Før han dro befalte engelen Joseph om å passe på pla-
tene og ikke vise dem til noen med mindre han hadde fått 
instruksjoner om dette, og han advarte ham om at han ville 
bli tilintetgjort om han ikke adlød dette rådet. Lyset trakk 
seg sammen om Moroni og han fór opp til himmelen.12

Mens Joseph tenkte på dette synet, ble rommet påny 
opplyst og Moroni viste seg igjen og ga nøyaktig samme 
budskap som forrige gang. Så dro han, bare for å vise seg 
igjen og fortelle samme budskap en tredje gang.

“Nå, Joseph, vær på vakt”, sa han. “Når du går for å hente 
platene, vil ditt sinn bli fylt med mørke, og all form for 
ondskap vil strømme inn i ditt sinn for å hindre deg i å holde 
Guds bud”. For å lede Joseph til noen som ville støtte ham, 
oppfordret Moroni ham til å fortelle sin far om sine syn.

“Han vil tro alt du forteller”, lovet engelen.13

Moroni fortalte Joseph at 
Gud hadde utvalgt Joseph til 
å fornye pakten, og at hvis 

han ville velge å være trofast 
mot Guds bud, ville han bli 
den som skulle bekjentgjøre 

opptegnelsen på platene.
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å undre seg på hvor mye de var verdt. Han hadde hørt 
historier om skjulte skatter beskyttet av skytsengler, men 
Moroni og platene han beskrev, var annerledes enn disse 
historiene. Moroni var et himmelsk sendebud utvalgt av 
Gud for å overlevere opptegnelsen trygt til Hans utvalgte 
seer. Og platene var verdifulle ikke fordi de var av gull, 
men fordi de vitnet om Jesus Kristus.

Likevel kunne Joseph ikke la være å tenke på at han nå 
visste nøyaktig hvor han kunne finne en verdifull skatt for å 
frigjøre sin familie fra fattigdom.17

Da han kom til høyden, fant Joseph stedet han hadde 
sett i synet og begynte å grave langsmed kanten av stenen 
for å gjøre den synlig. Han fant en stor gren og brukte den 
som brekkjern for å løfte stenen og velte den til siden.18

Under stenblokken lå det en kiste, med vegger og bunn 
laget av sten. Da han kikket inn, så Joseph gullplatene, 
seerstenene og brystplaten.19 Platene var dekket av oldtids-
skrift og bundet sammen på den ene siden med tre ringer. 
Hver plate var omtrent 15 cm bred, 20 cm lang og de var 
tynne. En del av platene syntes også å være forseglet slik at 
ingen kunne lese den.20

Forundret, lurte Joseph igjen på hvor mye platene var 
verdt. Han strakte seg etter dem -  og følte et støt strømme 
gjennom seg. Han trakk hånden tilbake, strakte seg etter 
platene to ganger til, men fikk støt hver gang.

“Hvorfor kan jeg ikke få denne boken?” ropte han.
“Fordi du ikke har holdt Herrens bud”, sa en stemme 

i nærheten.21

Joseph snudde seg og så Moroni. Med det samme hus-
ket han budskapet fra natten før og skjønte at han hadde 
glemt opptegnelsens sanne hensikt. Han begynte å be, og 
hans sinn og sjel åpnet seg for Den hellige ånds innflytelse.

“Se”, bød Moroni. Et nytt syn foldet seg ut for Joseph og 
han fikk se Satan omringet av sine talløse tilhengere. “Alt 
dette er vist deg, det gode og det onde, det hellige og det 
urene, Guds herlighet og mørkets kraft”, forklarte engelen, 
“for at du heretter kan kjenne de to kreftene og aldri bli 
påvirket eller overvunnet av den onde”.

Han oppfordret Joseph til å rense sitt hjerte og styrke sitt 
sinn for å motta opptegnelsen. “Hvis disse hellige ting noen 
gang skal mottas må det være ved bønn og trofasthet i å 
adlyde Herren”, forklarte Moroni. “De er ikke lagt her for 
å skaffe gevinst og rikdom for denne verdens ære. De ble 
forseglet ved troens bønn.” 22

Joseph spurte om når han kunne få platene.
“Den tjueandre dagen kommende september”, sa 

Moroni, “hvis du tar med deg den rette personen”.
“Hvem er den rette personen?” spurte Joseph.
“Din eldste bror”.23

Helt fra han var barn, visste Joseph at han kunne stole 
på sin eldste bror. Alvin var nå tjuefem år gammel og 
kunne ha kjøpt sin egen gård hvis han ville. Men han 
hadde valgt å bli på familiens gård for å hjelpe foreldrene 
sine å etablere en trygg eiendom, ettersom de ble eldre. 
Han var alvorlig hardtarbeidende, og Joseph elsket og 
beundret ham umåtelig.24

I nærheten av Palmyra, New York ligger høyden Cumorah, ca 4,8 km sydøst for familien Smiths gård. Joseph visste hvor han 
skulle dra for å finne platene med Mormons bok nedgravd, fordi Moroni hadde vist ham høyden i et syn.
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Kanskje Moroni følte at Joseph trengte sin brors visdom 
og styrke for å kunne bli den slags person Herren kunne 
betro platene til.

Da han kom hjem den kvelden, var Joseph sliten. Men 
familien omringet ham så snart han kom inn døren, ivrig 
etter å få vite hva han hadde funnet på høyden. Joseph 
begynte å fortelle dem om platene, men Alvin avbrøt da 
han la merke til hvor trøtt Joseph så ut.

“La oss gå til sengs”, sa han, “og vi vil stå opp tidlig for 
å arbeide”. De ville ha rikelig med tid i morgen for å høre 
resten av Josephs historie. “Hvis mor vil forberede kvelds-
maten vår tidligere”, sa han, “vil vi alle sette oss ned og ha 
en fin lang kveld for å lytte til deg”.25

Neste kveld fortalte Joseph hva som hadde skjedd på 
høyden, og Alvin trodde på ham. Som den eldste sønnen 
i familien hadde Alvin alltid følt seg ansvarlig for sine 
aldrende foreldres fysiske velferd. Han og hans brødre 
hadde til og med begynt å bygge et større hus til familien 
slik at de kunne ha det mer komfortabelt.

Nå virket det som om Joseph så til deres åndelige velferd. 
Kveld etter kveld trollbandt han familien mens han fortalte 
om gullplatene og folket som hadde skrevet dem. Familien 
ble mer sammensveiset, og deres hjem var fredelig og lykke-
lig. Alle følte at noe fantastisk var i ferd med å skje.26

Så en høstmorgen, mindre enn to måneder etter Moronis 
besøk, kom Alvin hjem med sterke magesmerter. Krøket 
sammen av smerte, ba han faren om å hente hjelp. Da det 
endelig kom en lege, ga han Alvin en stor dose av en kritt-
aktig medisin, men dette gjorde det bare verre.

Alvin lå til sengs i flere dager, fordreid av smerte. Da 
han skjønte at han kom til å dø, ropte han på Joseph. 
“Gjør alt som ligger i din makt for å få opptegnelsen”, sa 
Alvin. “Vær trofast i å motta instruksjoner og holde alle 
bud som blir gitt deg”.27

Han døde kort tid etter, og hjemmet ble fylt med sorg. 
I begravelsen sa en predikant mer eller mindre at Alvin 
hadde gått til helvete og brukte hans død som en advar-
sel til andre om hva som ville skje med mindre Gud grep 
inn for å redde dem. Joseph senior var rasende. Hans 
sønn hadde vært et godt menneske og han kunne ikke 
tro at Gud ville fordømme ham.28

Etter Alvins død sluttet praten om platene. Han hadde 
vært slik en trofast tilhenger av Josephs guddommelige 
kall, at de ble minnet om hans død bare noen nevnte dem. 
Familien syntes det var vanskelig.

Joseph savnet Alvin skrekkelig og hans død gikk spesielt 
hardt inn på ham. Han hadde håpet på hjelp fra sin eldre 
bror med å få tak i opptegnelsen. Nå følte han seg forlatt.29

Da dagen endelig kom for å vende tilbake til høyden, 
gikk Joseph alene. Uten Alvins støtte var Joseph usikker på 
om Herren ville betro ham platene. Men han tenkte at han 
var i stand til å holde alle bud Herren hadde gitt ham, slik 
hans bror hadde rådet ham til. Moronis instruksjoner for 
henting av platene var tydelige. “Du må ta dem i hendene 

En statue av Moroni står på toppen av høyden Cumorah for å 
markere stedet hvor Joseph Smith første gang så platene med 
Mormons bok 22. september 1823, og mottok dem nøyaktig 
fire år senere.
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og gå direkte til huset uten å stoppe”, hadde engelen sagt 
“og låse dem inn”.30

Ved høyden lirket Joseph opp stenen, strakk hendene 
ned i stenkisten og løftet opp platene. Da streifet en tanke 
ham: de andre gjenstandene i kisten var verdifulle og burde 
skjules før han dro hjem. Han la fra seg platene og snudde 
seg for å dekke til kisten. Men da han snudde seg igjen var 
platene borte. Skremt falt han på knærne og ba om å få 
vite hvor de var.

Moroni dukket opp og fortalte Joseph at han igjen 
hadde feilet i å følge instruksjonene. Ikke bare hadde han 
lagt fra seg platene før han hadde sikret dem, han hadde 
også sluppet dem ut av syne. Selv om den unge seeren var 
villig til å gjøre Herrens arbeid, var han ennå ikke i stand til 
å beskytte oldtidsopptegnelsen.

Joseph var skuffet over seg selv, men Moroni ba ham 
vende tilbake og hente platene neste år. Han underviste 
ham også mer om Herrens plan for Guds rike og det store 
arbeidet som skulle rulle frem.

Etter at engelen dro, gikk Joseph slukøret ned høyden. 
Han var likevel bekymret for hva hans familie ville tro når 
han kom hjem tomhendt.31 Da han gikk inn i huset, ventet 
de på ham. Faren hans spurte ham med det samme om 
han hadde platene.

“Nei”, sa han. “Jeg kunne ikke få dem”.
“Så du dem?”
“Jeg så dem, men kunne ikke ta dem”.
“Jeg ville ha tatt dem”, sa Joseph senior, “hvis jeg hadde 

vært i ditt sted”.
“Du vet ikke hva du sier”, sa Joseph. “Jeg kunne ikke ta 

dem fordi Herrens engel ikke tillot meg det”.32 ◼
En fullstendig liste over kilder er tilgjengelig på engelsk på saints.lds .org.

Ordet Emne i notatene angir at det finnes ytterligere informasjon på Internett på 
hellige .lds .org.
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Merk: Fordi det er viktig å forstå personer fra andre trossamfunn, har Kirkens ledere 
følt at det ville være nyttig å gi en oversikt over islams historie og lære, verdens nest 
største religion.

På godt eller vondt går det knapt nok en dag uten at islam og muslimer preger 
nyhetsoverskriftene. Forståelig nok er mange ikke- muslimer – heriblant siste- 
dagers- hellige – nysgjerrige og til og med bekymret. Har vi noe til felles med 

våre muslimske naboer? Kan vi leve og arbeide sammen?
Først kan det være nyttig med litt historisk bakgrunn:
I år 610 e.Kr. gikk en middelaldrende arabisk kjøpmann ved navn Muhammed 

opp i åsene ved sin hjemby Mekka for å reflektere over og be angående den religi-
øse forvirringen som omga ham. Etterpå fortalte han at han hadde fått et syn hvor 
han ble kalt som profet for sitt folk. Denne begivenheten markerer begynnelsen på 
religionen som er kjent som islam, et ord som betyr “underkastelse” (til Gud). En 
troende i islam kalles en muslim, som betyr “underkaster”.

Deretter sa Muhammed at han mottok mange åpenbaringer frem til sin død 
nesten 25 år senere. Han delte dem først med innbyggerne i sin hjemby, for å 
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En mosaikk fra det 19. århundre som illustrerer Kaba i Mekka, byen hvor Muhammed ble 
født, og den helligste by i den islamske verden.

Av Daniel C Peterson
Professor i islamske studier og arabisk ved Brigham Young University
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advare mot guddommelige straffe-
dommer som skulle komme, kalle 
sine tilhørere til omvendelse og til 
riktig behandling av enker, foreldre-
løse og fattige, og for å forkynne de 
dødes universelle oppstandelse og 
Guds endelige dom.

Latterliggjøringen og forfølgel-
sen som han og hans tilhengere ble 
utsatt for, ble imidlertid så intens at 
de ble tvunget til å flykte til byen 

Medina, omtrent fire dagsreiser nord-
over på kamel.

Der endret Muhammeds rolle seg 
dramatisk.1 Fra bare å være en pre-
dikant og varsler, ble han lovgiver, 
dommer og politisk leder av en viktig 
arabisk by, og etter hvert av hele Den 
arabiske halvøy. Denne tidlige etable-
ringen av et fellesskap av troende ga 
islam en religiøs identitet forankret i 
lov og rettferdighet som fortsatt er en 

av dens mest slående og betydnings-
fulle egenskaper.

To hovedfraksjoner oppsto blant 
Muhammeds tilhengere etter hans 
død i år 632 e.Kr. Spliden skyldtes 
først spørsmålet om hvem som skulle 
etterfølge ham som leder av det islam-
ske samfunn.2 Det største av disse har 
blitt kalt sunni (som hevder å følge 
sunna, eller Muhammeds sedvaner, 
og er relativt fleksibel når det gjelder 
suksesjon). Den andre, som utviklet 
seg rundt Muhammeds svigersønn ‘Ali, 
ble kalt shi‘at ‘Ali (‘Alis fraksjon) og er 
nå allment kjent som sjiamuslimene. 
I motsetning til sunnimuslimene, tror 
sjiamuslimene at retten til å etterfølge 
Muhammed som samfunnets ledere, 
med rette tilhører profeten Muham-
meds nærmeste mannlige slektning, 
‘Ali, og hans etterkommere.

Til tross for slike uoverensstemmel-
ser har den islamske verden stått mer 
samlet, religiøst sett, enn kristendom-
men. Videre var den islamske sivilisa-
sjonen i flere århundrer etter ca 800 
e.Kr. uten tvil verdens mest avanserte 
med hensyn til vitenskap, medisin, 
matematikk og filosofi.

Kilder til muslimsk lære og praksis
Åpenbaringene Muhammed hev-

det å ha fått, ble samlet i en bok som 

+200,000,000
100- 200,000,000
50- 100,000,000
10- 50,000,000
5- 10,000,000
1- 5,000,000
500,000- 1,000,000
0- 500,000

Fordelingen av muslimer etter 
land, i millioner (Pew Research 
Center, 2009).

Muslimer anser Koranen som Allahs ord 
gitt direkte til Muhammed.
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heter Koranen (av det arabiske verbet 
qara’a, “å lese” eller “å fremsi”) i løpet 
av 10- 20 år etter hans død. Koranen 
består av 114 kapitler, og er ikke en 
historie om Muhammed. I likhet med 
Lære og pakter er det ikke en fortelling 
i det hele tatt. Muslimer anser den som 
Guds ord gitt direkte til Muhammed.3

Kristne som leser den, vil finne 
kjente temaer. Den forteller for 
eksempel at Gud skapte universet 
på syv dager, at han satte Adam og 
Eva i Edens hage, at de ble fristet av 
djevelen og falt, og at det ble kalt en 

rekke profeter (og de fleste av dem 
finnes også i Bibelen). Disse pro-
fetene er beskrevet i Koranen som 
muslimer, etter å ha underkastet seg 
Guds vilje.

Abraham, som beskrives som Guds 
venn, har en fremtredende stilling i 
teksten.4 (Det antas blant annet at han 
mottok åpenbaringer som han skrev 
ned, men som siden har gått tapt.5) 
Moses, Farao og Israels barns utvan-
dring spiller også en rolle.

Det er oppsiktsvekkende at Maria, 
Jesu mor, er nevnt 34 ganger i Koranen, 
sammenlignet med 19 ganger i Det nye 
testamente. (Hun er faktisk den eneste 
kvinnen som er nevnt i Koranen.)

Et konstant omkved i Koranen er 
læren om tawhid, et ord som kan 
oversettes som “monoteisme”, eller 
mer bokstavelig som “å gjøre til ett”. 
Dette er et av de sentrale prinsip-
pene i islam: At det finnes bare én 
helt unik guddommelig person. “Han 
hverken fødes eller blir født,” erklæ-
rer Koranen, “og det er ingen som 
ham.” 6 Det som følger, er utvilsomt 
det viktigste skillet mellom islam og 
kristendommen: Muslimer tror ikke 
at Jesus Kristus eller Den hellige ånd 
er guddommelige. Det betyr også 
at selv om alle mennesker er Guds 
skaperverk, er vi ikke hans barn etter 
islamsk lære.

Ca to millioner muslimer foretar en pile-
grimsreise til Mekka hvert år.
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Likevel tror muslimer at Jesus var en 
syndfri Guds profet, født av en jomfru 
og bestemt til å spille en sentral rolle i 
de siste dagers hendelser. Han omtales 
ofte og ærbødig i Koranen.

Grunnleggende muslimsk lære og 
praksis

Islams såkalte “fem søyler” – som 
sammenfattes mest konsist ikke i Kora-
nen, men i en uttalelse som tradisjonelt 
tilskrives Muhammed – fremlegger noe 
av islams grunnleggende lære:

1. Vitnesbyrd
Hvis islam har en universell trosset-

ning, er det shahadaen, “trosbekjen-
nelsen” eller “vitnesbyrdet”. Begrepet 
refererer til en arabisk formel som 
oversettes som følger: “Jeg vitner om 
at det ikke finnes noen annen gud 
enn Gud [Allah], og at Muhammed er 
Guds sendebud.” Shahadaen er inn-
gangsporten til islam. Å fremsi den 
med oppriktig tro er å bli en muslim.

Det arabiske motstykket til Gud er 
Allah. Dette er en sammentrekning av 
ordene al-  (“bestemt artikkel”) og ilah 
(“gud”), og er ikke et egennavn, men 
en tittel som er nært forbundet med 
det hebraiske ordet Elohim.

Siden det ikke finnes noe islamsk 
prestedømme, er det ingen preste-
dømsordinanser. Heller ikke finnes det 
en enkelt islamsk “kirke”. Dermed er 
på en måte det å bekjenne shahadaen 
det islamske motstykket til dåp. Gjel-
dende mangel på en formell, forenet 
og verdensomspennende lederstruk-
tur har også andre konsekvenser. 
For eksempel er det ingen samlende 
leder for verdens muslimer, ingen som 

taler for hele samfunnet. (Muhammed 
regnes nesten universelt som den siste 
profeten.) Dette betyr også at det ikke 
finnes noen kirke som terrorister eller 
“kjettere” kan bli utelukket fra.

2. Bønn
Mange ikke- muslimer kjenner 

til den muslimske rituelle bønnen 
som kalles salat, som innebærer et 
bestemt antall fysiske underkastelser, 
fem ganger daglig. Å fremsi fore-
skrevne vers fra Koranen og berøre 
bakken med pannen viser ydmyk 
underkastelse til Gud. Mer spon-
tane bønner, kalt du‘a, kan holdes 
når som helst, og krever ikke fysisk 
underkastelse.

Formiddagsbønnen på fredag er 
obligatorisk for muslimske menn, og 
muslimske kvinner oppfordres til å 
be i en moské. Der, i kjønnsseparerte 
grupper, danner de linjer og ber under 
ledelse av moskéens imam (av det 
arabiske amama, som betyr “foran”), 

Muslimer kneler i bønn 
fem ganger om dagen.

Mer enn 85 prosent av verdens musli-
mer er sunnimuslimer (se Pew Research 
Center). Sjiamuslimene er en minoritet 
nesten overalt, unntatt i Aserbajdsjan, 
Bahrain, Iran og Irak.

Sunni

Sjia
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og lytter til en kort preken. Fredager 
er imidlertid ikke helt det samme som 
sabbaten. Selv om “helgen” i de fleste 
muslimske land setter fokus på yawm 
al- jum‘a (“samlingsdagen”), eller fre-
dagen, blir det ikke regnet som syndig 
å arbeide på den dagen.

3. Almisser
Zakat (som betyr “det som ren-

ser”) betyr å gi veldedige bidrag for 
å hjelpe de fattige, så vel som til 
moskéer og andre islamske foreta-
gender. Den beregnes vanligvis til 
2,5 prosent av en muslims samlede 
rikdom over et bestemt minimums-
beløp. I noen muslimske land samles 
den inn av offentlige institusjoner. I 
andre er det frivillig.

4. Faste
Hvert år avstår troende muslimer 

fra mat, drikke og seksuell omgang fra 
soloppgang til solnedgang i hele måne-
den Ramadan. De vier seg også ofte til 
spesiell velgjørenhet for de fattige, og 
til å lese Koranen i løpet av måneden.7

5. Pilegrimsferd
Muslimer som har helse og ressurser 

til det, bør foreta en pilegrimsreise til 
Mekka minst én gang i livet. (Et besøk 
til Medina, den nest helligste byen i 
islam, er ofte en del av det, men er ikke 
obligatorisk.) For trofaste muslimer 
er dette en dypt åndelig og gripende 
begivenhet, omtrent som å være fysisk 
tilstede på generalkonferansen eller å 
gå i templet for første gang.

Noen aktuelle problemstillinger
Tre fokuspunkter for ikke- muslimsk 

bekymring over islam i vår tid er reli-
giøs vold, islamsk lov, eller shari‘a- 
lover, og islams behandling av kvinner.

Noen ekstremister har brukt begre-
pet jihad utelukkende om “hellig 
krig”, men ordet betyr egentlig “prak-
tisk arbeid”, i motsetning til “bare” 
bønn og skriftstudium.

Muslimske jurister og tenkere har 
hatt forskjellig forståelse av jihad. 
Vanlige juridiske kilder hevder for 

En gruppe muslimske kvinner kommer 
sammen til iftar, kveldsmåltidet når mus-
limer avslutter sin daglige ramadan- faste 
ved solnedgang.

eksempel at akseptabel militær jihad 
må være defensiv, og at motstanderne 
må advares og gis mulighet til å stanse 
provoserende handlinger. Noen juris-
ter og andre muslimske tenkere i dag 
hevder at jihad kan bety et hvilket 
som helst praktisk tiltak som er ment 
å gavne det islamske samfunnet eller 
å forbedre verden generelt. Muham-
med sies å ha skilt mellom den “større 
jihad” og den “mindre jihad”. Den 
sistnevnte, sa han, er krigføring. Men 
den større jihad er å bekjempe urett-
ferdighet, så vel som personlig vegring 
mot å leve rettskaffent.

Vår tids islamittiske terrorisme 
påberoper seg religiøse røtter, men 
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gjenspeiler etter manges mening 
sosiale, politiske og økonomiske pro-
blemer som har liten eller ingen til-
knytning til religion som sådan.8 Videre 
er det viktig å merke seg at det store 
flertall av verdens muslimer ikke har 
sluttet seg til terroristene i deres vold.9

Shari‘a er en annen grunn til 
bekymring for noen ikke- muslimer. 
Den er hentet fra Koranen og hadith – 
og er korte rapporter om hva Muham-
med og hans nærmeste medarbeidere 
sa og gjorde, som gir rollemodeller 
for muslimsk adferd så vel som supp-
lementer til og forklaringer av skrift-
steder i Koranen – det er med andre 
ord et knippe muslimske leveregler.10 
Regler for både menn og kvinners 
påkledning (som hijab eller slør) 
finnes i shari‘a. Disse håndheves av 
enkelte muslimske land, men over-
lates til den enkeltes valg hos andre. 
Shari‘a omfatter også slike ting som 
personlig hygiene, bønners varighet 
og innhold, og regler for ekteskap, 
skilsmisse og arv. Når muslimer svarer 
i undersøkelser at de ønsker å bli styrt 
av shari‘a, kan det være en politisk 
erklæring, men det kan like gjerne 
ikke være det. De sier kanskje ganske 
enkelt at de ønsker å leve et oppriktig 
muslimsk liv.

Når mange ikke- muslimer tenker 
på islams behandling av kvinner, 
tenker de straks på polygami og slør. 
Men den kulturelle realiteten er mye 

mer kompleks. Mange skriftsteder i 
Koranen erklærer at kvinner skal være 
likestilt med menn, mens andre synes 
å gi dem en underordnet rolle. Det 
finnes utvilsomt skikker i mange islam-
ske land – ofte med røtter i førislamsk 
stammekultur eller andre tidligere 
skikker – som gjør kvinner under-
ordnet. Men måten muslimene ser på 
kvinners rolle varierer atskillig fra land 
til land, og til og med i land.

Siste- dagers- helliges syn på islam
Til tross for forskjellene i vår tro, 

hvordan kan siste-dagers-hellige 
nærme seg det å bygge relasjoner 
med muslimer?

For det første skulle vi anerkjenne 
muslimers rett til å “tilbe hva som helst, 
hvor som helst og på hvilken som helst 
måte de ønsker” (11. trosartikkel). I 
1841 vedtok de siste- dagers- hellige i 
bystyret i Nauvoo en forskrift om reli-
gionsfrihet som garanterte “fri toleranse 
og like privilegier” til “katolikker, pres-
byterianere, metodister, baptister, siste- 
dagers- hellige, kvekere, episkopale, 
universalister, unitarier, muhammeda-
nere [muslimer], og alle andre religiøse 
sekter og kirkesamfunn”.11

Vi skulle også huske at våre ledere i 
Kirken generelt har vært bemerkelses-
verdig positive i sin forståelse av islams 
grunnlegger. I 1855, for eksempel, 
på en tid da mange kristne fordømte 
Muhammed som en antikrist, holdt 
eldste George A. Smith (1817- 75) 
og Parley P. Pratt (1807- 57) i De tolv 
apostlers quorum lange taler som ikke 
bare viste en svært velinformert og god 
forståelse av islamsk historie, men også 
priste Muhammed selv. Eldste Smith 
bemerket at Muhammed “utvilsomt 
ble oppreist av Gud med hensikt” for 
å forkynne mot avgudsdyrkelse, og 
han uttrykte sympati for muslimer, 
som i likhet med siste- dagers- hellige, 
finner det vanskelig “å få en ærlig 
historie” skrevet om seg. Eldste Pratt 
talte rett etterpå og uttrykte beundring 
for Muhammeds læresetninger og for 
moralen og institusjonene i det mus-
limske samfunn.12

En nyere offisiell uttalelse kom fra 
Det første presidentskap i 1978. Den 
nevner spesielt Muhammed blant 
“verdens store religiøse ledere”, og sier 
at han, i likhet med dem, “mottok en 
del av Guds lys. Moralske sannheter 
ble gitt [disse lederne] av Gud,” skrev 

Noen muslimske kvinner bærer hijab 
over hodet som et tegn på sømmelig-
het eller hengivenhet til Allah, eller for 
å gi synlig uttrykk for sin muslimske 
identitet.
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president Spencer W. Kimball, president 
N. Eldon Tanner og president Marion G. 
Romney, “for å opplyse hele nasjoner og 
for å bringe enkeltmennesket opp på et 
høyere forståelsesnivå.” 13

Bygg på felles plattform
Selv om siste- dagers- hellige og 

muslimer helt klart har forskjellig syn 
på viktige saker – ikke minst Jesu 
Kristi guddommelighet, hans rolle 
som Frelser, og profeter i vår tid – 
har vi mye til felles. Begge tror for 
eksempel at vi er moralsk ansvarlige 
overfor Gud, at vi skulle søke både 
personlig rettskaffenhet og et godt 
og rettferdig samfunn, og at vi vil 
oppstå og bli ført frem for Gud for å 
bli dømt.

Både muslimer og siste- dagers- 
hellige tror på den avgjørende 

betydningen av sterke familier og 
på den guddommelige befalingen 
om å hjelpe de fattige og trengende, 
og at vi viser vår tro ved barmhjer-
tige tjenestegjerninger. Det synes 
ikke å være noen grunn til at ikke 
siste- dagers- hellige og muslimer 
kan gjøre det side om side, og til og 
med, når anledningen byr seg, ved å 
samarbeide i samfunn der vi stadig 
oftere lever som naboer i en stadig 
mer sekulær verden. Sammen kan vi 
vise at religiøs tro kan være en stor 
kraft til det gode, og ikke bare er en 
kilde til strid og vold, slik noen kriti-
kere hevder.

Koranen selv foreslår en måte å 
leve fredelig sammen til tross for våre 
forskjeller: “Hvis Gud hadde villet det, 
kunne han ha gjort dere til et enkelt 
samfunn. Men han ønsket å prøve dere 

ved det han har gitt dere. Så konkurrer 
med hverandre i gode gjerninger. Dere 
vil alle komme tilbake til Gud, og han 
vil informere dere angående det som 
dere før var uenige om.” 14 ◼

NOTER
 1. År 622 e.Kr. – året for Muhammeds hijra, 

eller flytting til Medina – er år null i den 
muslimske (hijri ) kalenderen, og åpenbarin-
gene som er samlet i Koranen, er klassifisert 
enten som fra Mekka eller fra Medina.

 2. I århundrenes løp har de to fraksjonene 
vokst fra hverandre på grunn av andre min-
dre ting også.

 3. Det er imidlertid verdt å merke seg at selv 
om oversettelse av Koranen til andre språk 
er tillatt, er det bare den opprinnelige ara-
biske som virkelig regnes som Koranen og 
hellig skrift.

 4. Se Koranen 4:125.
 5. Se Koranen 53:36- 62; 87:9- 19; se også 

Daniel C. Peterson, “News from Antiquity”, 
Ensign, jan. 1994, 16- 21.

 6. Koranen 112:3- 4. Oversettelser av Koranen 
er fra Daniel C. Peterson.

 7. Standardversjoner av Koranen er delt i 30 
like deler i nettopp denne hensikt.

 8. Se for eksempel Robert A. Pape, Dying to 
Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism 
(2005); Graham E. Fuller, A World without 
Islam (2010); Robert A. Pape and James K. 
Feldman, Cutting the Fuse: The Explosion of 
Global Suicide Terrorism and How to Stop It 
(2010).

 9. Se Charles Kurzman, The Missing Martyrs: 
Why There Are So Few Muslim Terrorists 
(2011); se også John L. Esposito og Dalia 
Mogahed, Who Speaks for Islam? What a 
Billion Muslims Really Think (2008); James 
Zogby, Arab Voices: What They Are Saying to 
Us, and Why It Matters (2010).

 10. Den er faktisk ganske lik rabbinsk lov i 
jødedommen.

 11. Ordinance in Relation to Religious Societies, 
City of Nauvoo, [Illinois] headquarters of 
The Church of Jesus Christ of Latter- day 
Saints, 1. mars 1841.

 12. Se Journal of Discourses, 3:28- 42.
 13. Uttalelse av Det første presidentskap, 15. 

feb. 1978. I sin revisjon av Introduction to 
the Qur’an (1970) av Richard Bell foreslo 
W. Montgomery Watt, en fremtredende islam-
forsker, en mulig måte som en troende kristen 
kan betrakte Koranen som inspirert på.

 14. Koranen 5:48; sammenlign med 2:48.
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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

DETTE ER STEDET

Min far, som var en hengiven 
kristen, lærte meg å ha tro på 

Jesus Kristus. Denne troen hjalp meg å 
overleve Nigerias tre år lange borger-
krig på slutten av 1960- tallet, da jeg 
var i Hæren. Senere ble jeg imidlertid 
forvirret og sluttet å gå i kirken.

Da jeg kom til USA for å ta utdan-
nelse i 1981, følte jeg at jeg trengte Gud 
i livet mitt. I to år gikk jeg i forskjellige 
kirker i Boston, Massachusetts, men 
ingen av dem appellerte til meg. Jeg 
følte ikke Ånden, så jeg sluttet å lete.

Ikke lenge etter at min hustru 
Mabel kom fra Nigeria i 1984 for å 
være sammen med meg, begynte jeg 
å føle et brennende ønske om igjen å 
komme nærmere Gud og tilhøre en 
kirke. En venn som kom på besøk 
fra Nigeria, visste ikke at jeg var på 
utkikk etter en kirke, men han for-
talte meg om en kirke han hadde 
hørt om som hadde en bok kalt 
Mormons bok.

Etter dette fortsatte jeg å lete etter 
kirker. Jeg fant en kirke kalt Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 
Ordet hellige vekket min interesse. 
Jeg visste ikke at det fantes en kirke 
med medlemmer som ble kalt hellige. 
Den søndagen bestemte jeg meg for 
å ta en titt.

På nadverdsmøtet jeg deltok på, 
sang forsamlingen salmer på en ærbø-
dig måte, prester velsignet brødet og 
vannet, og gudstjenesten ble gjennom-
ført med orden og ydmykhet. Etterpå, 
da jeg gikk til foajeen og tenkte på 
møtet, hørte jeg navnet mitt.

“Simeon”, sa Åndens røst, “dette er 
stedet.”

Akkurat da kom to misjonærer mot 
meg. De presenterte seg selv, og Mor-
mons bok. Jeg så på dem og sa: “Jeg 
vet ikke noe om Mormons bok, men 
jeg er kjent med Bibelen. Jeg er klar.”

De begynte å undervise meg om 
frelsesplanen. Mindre enn en måned 
senere ble jeg døpt. Min hustru ble 
medlem av Kirken kort tid senere. 
Noen år etter dette ble vi beseglet i 
Washington D.C. tempel, og våre fem 
barn ble beseglet til oss.

I templet har mange ting blitt åpen-
bart for meg, men ordene jeg hørte 
på min første dag i kirken, har blitt 
bekreftet for meg mange ganger ved 
åpenbaring i templet: “Dette er stedet.” 
Virkningen av disse ordene fra Den 
hellige ånd har for alltid forandret mitt 
eget, min hustrus og mine barns liv. ◼
Simeon Nnah, Aba i Nigeria

I templet har ordene 
jeg hørte på min 

første dag i kirken, 
blitt bekreftet for 
meg mange ganger.
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HVORDAN KUNNE JEG FORNYE MITT SKRIFTSTUDIUM?
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For hver unnskyldning avtok 
skriftstudiet mitt mer og mer til  

at jeg nesten ikke leste i det 
hele tatt.

Jeg hadde vært hjemme fra misjonen 
i bare tre måneder da jeg begynte å 

streve med å lese i Skriftene.
Jeg hadde lest i Skriftene hver dag 

på min misjon, og lovet å fortsette 
med det når jeg kom hjem. Men 
ettersom tiden gikk, syntes bare ting 
å komme i veien. Jeg hadde enten for 
mye lekser, var for opptatt med arbei-
det mitt, eller var altfor sliten. For hver 
unnskyldning avtok skriftstudiet mitt 
mer og mer til at jeg nesten ikke leste 
i det hele tatt.

Jeg åpnet Mormons bok en kveld 
og planla å lese bare ett vers. Verset 
jeg leste, minnet meg om at Skriftene 
inneholder “Guds behagelige ord, ja, 
det ord som leger den sårede sjel” 
( Jakobs bok 2:8).

Jeg grunnet på dette verset og innså 

hvor negativt det hadde påvirket meg at 
jeg hadde forsømt å studere Skriftene. 
Jeg følte meg mer stresset på skolen, 
mer apatisk i kirken og lengre borte fra 
Gud. Min sjel trengte Guds legende ord 
slik det finnes i Skriftene. Jeg visste at 
jeg trengte å prioritere litt annerledes.

Jeg ba venner, familiemedlemmer 
og ledere i Kirken om forslag til hvor-
dan jeg kunne fornye mitt skriftstu-
dium. Jeg fant tre ting som hjalp meg.

For det første innså jeg at det å 
studere Skriftene om kvelden ikke 
var effektivt for meg. Ved å studere 
om morgenen kunne jeg bruke 
hele dagen til å grunne på læren og 
prinsippene jeg hadde lest om den 
morgenen.

For det andre oppfordres vi til å 
lese Skriftene sammen med familien 

vår, men siden jeg var på universitetet 
og borte fra familien, begynte jeg å 
lese Skriftene sammen med romka-
merater og venner. Det hjalp meg å 
ha noen som fulgte meg opp, og det 
utløste gode samtaler om evangeliet.

For det tredje begynte jeg å skrive 
ned tilskyndelser og tanker jeg fikk 
under skriftstudiet. Dette hjalp meg å 
fokusere på det jeg leste, og hjalp meg 
å bli bedre til å oppfatte Åndens røst.

Da skriftstudium ble en prioritet 
i livet mitt igjen, oppdaget jeg at jeg 
hadde mer tid og energi til å gjøre alt 
jeg trengte å få gjort. Ikke minst følte 
jeg nærhet til Gud igjen når jeg leste og 
grunnet på Skriftene. Når jeg tilbringer 
tid med Skriftene nå, føler jeg fred og 
finner helbredelse for sjelen min. ◼
Sarah Keenan, Utah, USA
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 “HOPP I ELVEN!”
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Jeg fant min tante og hennes 
fem måneder gamle baby i 

en hengekøye knyttet til to unge 
mangotrær.

En dag ba min mormor meg om å ta 
med litt mat som hun hadde laget 

til min tante. Det var en varm lørdag 
ettermiddag, og det var mye annet jeg 
heller ville gjøre enn å gå et ærend 
for min mormor. Jeg sa hun skulle be 
et av mine søskenbarn om å gjøre det 
i stedet, men hun insisterte på at det 
måtte være meg.

Det gikk en time, og jeg begynte 
å føle at jeg burde gjøre det mor-
mor hadde bedt meg om. Jeg hentet 
maten og dro hjem til min tante. Det 
var langt borte, og da jeg kom frem, 
hadde jeg ikke tenkt å bli lenge.

Jeg fant min tante og hennes fem 
måneder gamle baby i en hengekøye 
knyttet til to unge mangotrær. Trærne 

sto ved siden av en elv som rant bak 
huset. Jeg gikk mot dem for å levere 
maten. Plutselig røk tauene på henge-
køyen. Min tante og babyen hennes 
rullet ut i elven. Frykten grep meg. Jeg 
kunne ikke svømme, og det var ingen 
i nærheten som kunne hjelpe. Jeg 
visste ikke hva jeg skulle gjøre.

Øyeblikkelig hørte jeg Åndens røst: 
“Hopp uti!”

Uten et øyeblikks nøling hoppet 
jeg. Heldigvis fant jeg babyen i løpet 
av bare noen sekunder, og min tante 
klarte å komme seg opp av vannet. Da 
jeg kom opp av vannet med babyen, 
kunne jeg ikke tro det som hadde 
skjedd. Jeg hoppet ut i en elv selv om 
jeg ikke kunne svømme, men fordi jeg 

lyttet til Ånden ble min lille kusine og 
jeg reddet fra å drukne.

Jeg innså hvor viktig det er å 
forstå og lytte til den veiledning og 
inspirasjon som Gud gir oss gjennom 
Den hellige ånd. Jeg er takknem-
lig for at jeg til slutt gjorde det min 
mormor hadde bedt meg om, og 
leverte maten til min tante. Jeg vet 
at vi må gjøre en innsats for å være 
følsomme for Åndens tilskyndelser 
slik at vi kan være Guds hender for å 
hjelpe hans barn. ◼
Elvin Jerome Laceda, Pampanga på 
Filippinene
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JEG FØLTE MEG HJEMME IGJEN

Jeg var ikke forberedt på telefonen 
fra min bror. “Mor er død”, sa han. 

“Hun falt og slo hodet.”
Jeg ble sjokkert. Mor var borte, og 

jeg hadde nettopp snakket med henne 
kvelden før. Jeg spurte meg selv om 
og om igjen hvorfor dette hadde 
skjedd. Jeg kunne ikke forstå hvorfor 
hun måtte forlate meg. Jeg var sint! Jeg 
holdt på dette sinnet i flere uker.

Til slutt fant jeg ut hvem sin skyld 
det var. Det var Guds feil. Han tok 
henne fra meg for tidlig. Mor gikk 
glipp av mange milepæler i livet mitt, 
og jeg følte det var på grunn av ham. 
Jeg var ikke medlem av Kirken den 
gangen, men jeg var en hengiven 
kristen. Istedenfor å søke styrke hos 

Gud, vendte jeg meg bort fra ham og 
stengte ham ute av livet mitt.

Jeg savnet mor så veldig. I opp-
veksten følte jeg meg trygg hjemme 
hos mor og far. Uansett hvor jeg var 
eller hva jeg gjorde, følte jeg meg 
hjemme hver gang jeg snakket med 
mor eller tilbragte tid sammen med 
henne. Nå var denne “hjemme”- 
følelsen som jeg elsket, borte.

Årene gikk, og troen min ble nes-
ten helt borte. Jeg prøvde å forstå 
hvorfor mor måtte dø, men ingenting 
ga meg fred. Så, i ca en uke gjentok 
følgende tanke seg om og om igjen: 
Jeg måtte søke forståelse fra himme-
len. Jeg fortalte dette til min kjære 
venn som var medlem av Kirken. Hun 

spurte om jeg ønsket å lære mer om 
hennes tro.

Jeg skjønte det ikke med en gang, 
men Ånden vekket sjelen min fra en 
dyp søvn. Jo mer jeg lærte om evan-
geliet, desto sterkere følte jeg at jeg 
hadde funnet et trygt sted igjen. Følel-
sen av å være “hjemme” kom tilbake.

Jeg ble døpt i mai 2013. Jeg er takk-
nemlig for at min tro kom tilbake. Jeg 
vender ikke lenger ryggen til Gud. I 
stedet omfavner jeg ham. Jeg er frem-
deles lei meg på grunn av min mors 
plutselige bortgang, men på grunn av 
min tro på Gud vet jeg at jeg en dag 
vil være “hjemme” hos min mor og 
min familie for evig. ◼
Judy Rascher, Colorado, USA
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E K S E M P L E R  P Å  T R O

Rakotomalala Alphonse
Sarodroa, Madagaskar

Jeg ønsket å gå i kirken, men jeg 
hadde ikke penger til bussen. 
Jeg snakket med min venn Raza-
findravaonasolo, og hun sa at vi 
kunne sykle. Vi syklet i to timer hver 
vei fra Sarodroa til Antsirabe hver 
søndag. Når jeg ble trett av å sykle, 
satt jeg bakpå mens hun syklet. Når 
hun ble trett, byttet vi plass igjen.

Til slutt ble Razafindravaonasolos 
familie og jeg medlem av Kirken. Vi 
gikk i kirken i Antsirabe frem til det 
ble opprettet en gren i Sarodroa.  
Vi ble så glade da vi kunne gå i 
kirken i vår egen landsby!

Da Rakotomalala ble interessert i evange-
liet, var den nærmeste kirken i Antsirabe, 
en by som ligger 50 kilometer unna lands-
byen hans i Sarodroa. Rakotomalala og en 
venn fant en måte å foreta reisen på hver 
søndag.

I dag har Sarodroa et lite møtehus 
der mer enn 100 medlemmer møtes hver 
søndag. Rakotomalala har sett sin landsby 
ta imot evangeliet. Fire misjonærer har 
reist ut fra Sarodroa, og Kirken fortsetter 
å vokse.
FOTO: CODY BELL

Se flere bilder av Rakotomalala og Razafindravaonasolo 
på lds .org/ go/ 41845.
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Mer enn noe annet ønsker vår 
himmelske Fader vår sanne 
og varige lykke.

“Vår lykke er formålet med alle 
de velsignelsene han gir oss –  
evangeliets læresetninger, bud, pres-
tedømsordinanser, familieforhold, 
profeter, templer, skaperverkets 
skjønnhet og til og med anledningen 
til å oppleve motgang… Han sendte 
sin elskede Sønn for å utføre forso-
ningen slik at vi kan være lykkelige 
i dette livet, og oppnå en fylde av 
glede i evigheten.” 1

Mennesker overalt er på utkikk 
etter noe. På sin egen måte er de 
egentlig ute etter lykke. Som med 
sannheten selv er det imidlertid 
mange som holdes borte fra lykken 
“fordi de ikke vet hvor de kan finne 
den” (L&p 123:12).

Fordi de ikke vet hvor man finner 
sann og varig lykke, leter de etter den 
i ting som egentlig bare gir midlerti-
dig nytelse – ved å kjøpe ting, søke 

verdens heder og ære ved upassende 
adferd, og ved å fokusere på fysisk 
skjønnhet og tiltrekningskraft.

Nytelse blir ofte forvekslet med 
lykke. Det virker som om jo mer folk 
søker midlertidig nytelse, desto min-
dre lykkelige blir de. Nytelse varer 
som regel bare en kort stund.

President David O. McKay (1873- 
1970) sa: “Du kan få den forbigående 
nytelsen, ja, men du kan ikke finne 
glede, du kan ikke finne lykke. Lykke 
finnes bare langs den godt opptråk-
kede stien, smal som den enn er, selv 
om den er rett, som fører til evig liv.” 2

For mange er dessverre lykken flyk-
tig. Forskere vet at “lykke er mer enn 
bare godt humør. Det er en tilstand 
av velvære som omfatter å leve et 
godt liv – det vil si, med en følelse av 
mening og dyp tilfredsstillelse”.3

Forskning viser at lykke ikke kom-
mer av å hoppe fra én opplevelse til 
den neste. Snarere, det å oppnå lykke 
innebærer vanligvis en vedvarende 

innsats i retning av noe viktigere i livet. 
Lykke kommer av vaner, oppførsel 
og tankemønstre som vi kan påvirke 
direkte ved bevisst handling. Mye av 
vår lykke er faktisk “styrt av oss selv”.4

La oss overveie viktigheten av 
noen av veiene til lykke som finnes 
i Skriftene og undervises av vår tids 
profeter og apostler. Ved trofast og 
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elske Herren og 
følge hans veier 

til lykke.

Veier til sann lykkeAv eldste Ulisses 
Soares
i De syttis 
presidentskap
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trygt å plante føttene på disse veiene, 
vil vi kunne oppleve lykke på reisen 
foran oss.

Dyd
Den første av disse veiene er dyd, 

som er et mønster for tanker og adferd 

basert på høye moralnormer. Den 
omfatter kyskhet og moralsk renhet, 
som kvalifiserer oss til å komme inn i 
Herrens hellige templer. Dydige per-
soner har en stillferdig verdighet, og 
en indre styrke. De er sikre fordi de er 
verdige til å motta veiledning fra Den 

hellige ånd. Dyd begynner i hjerte og 
sinn, og den er akkumulasjonen av 
tusenvis av små valg og handlinger 
hver dag.

“La alltid dine tanker være prydet 
med dyd, da skal du ha større frimo-
dighet for Guds åsyn, og prestedøm-
mets lærdommer skal falle på din sjel 
som himmelens dugg.

Den Hellige Ånd skal stadig være 
din ledsager og ditt septer, et rettfer-
dighetens og sannhetens uforanderlige 
septer, og ditt herredømme skal være 
et evigvarende herredømme, og uten 
at det skal utøves noen tvang, skal det 
strømme til deg evindelig og alltid” 
(L&p 121:45- 46).

President Thomas S. Monson 
(1927–2018) har sagt at “intet venn-
skap er mer verdifullt enn deres 
egen rene samvittighet, deres egen 
moralske renhet – og for en strålende 
følelse det er å vite at man står fast i 
sitt embede, ren, og i visshet om at 
man er verdig til å gjøre det”.5

Rettskaffenhet
En annen vei til lykke er rettskaf-

fenhet. Eldste Richard G. Scott (1928- 
2015) i De tolv apostlers quorum 
understreket dette:

“Du må vite at varig lykke kommer 
av det du er, ikke av det du har.
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Ekte glede kommer av en rett-
skaffen karakter, og denne bygges 
ved et mønster av konsekvent riktige 
avgjørelser… Dine gode avgjørelser 
bestemmer hvem du er og hva som 
er viktig for deg. De gjør det lettere 
å gjøre de rette tingene. For å oppnå 
lykke nå og gjennom hele livet, må 
du standhaftig adlyde Herren.” 6

Når vi studerer Skriftene, lærer vi 
at løftene Herren gir oss, oppmuntrer 
til rettferdig livsførsel. Disse løftene 
gir næring til vår sjel, gir oss håp  
ved å oppmuntre oss til ikke å gi 
opp, selv i møte med våre daglige 
utfordringer i en verden med ned-
adgående etiske og moralske verdi-
normer. Derfor må vi påse at våre 
tanker, ord og handlinger leder oss 
på veien tilbake til vår himmelske 
Fader.

Trofasthet
En tredje vei til lykke er trofasthet. 

Det er grunnleggende å forstå at Gud 
velsigner oss ifølge vår tro, som er 
kilden til å leve med en guddomme-
lig hensikt og evig perspektiv. Tro er 
et praktisk prinsipp som inspirerer 
til flid. Den tilkjennegis i vår positive 
holdning og vårt ønske om frivillig 
å gjøre alt som Gud og Jesus Kristus 

ber oss om. Den bringer oss ned på 
våre knær for å bønnfalle Herren om 
veiledning, og oppmuntrer oss til å 
reise oss og handle med frimodighet 
for å oppnå det som er forenelig med 
hans vilje.

Når du fortsetter på reisen, vil du 
bli prøvet for å se om du vil gjøre alt 
som Herren din Gud befaler deg (se 
Abraham 3:25). Dette er en del av vår 
erfaring i jordelivet. Det vil kreve at 
du strever fremover med standhaftig 
tro på Kristus, blir ledet av Ånden og 
stoler på at Gud vil sørge for dine 
behov.

Husk at du ikke må vakle i din tro – 
selv i tider med store vanskeligheter. Når 
du er trofast, vil Herren øke din evne til 
å heve deg over livets utfordringer. Du 
vil bli i stand til å undertrykke negative 
impulser, og du vil utvikle evnen til å 
overvinne også det som synes å være 
overveldende hindringer.

Hellighet
Hellighet, en annen vei til lykke, er 

knyttet til åndelig og moralsk fullkom-
menhet. Hellighet betyr renhet i hjerte 
og hensikt. Hvordan kan vi arbeide 
hver dag for å få åndelig næring slik at 
vi kan utvikle den slags guddommelig 
karakter?

President Harold B. Lee (1899- 
1973) svarte: “Vi utvikler vårt ånde-
lige jeg ved trening… Vi må gi vår 
ånd daglige øvelser ved bønn, ved 
å gjøre gode gjerninger daglig, ved 
å dele med andre. Vi må gi vår ånd 
daglig næring ved å studere Skriftene 
hver dag, ved [familiens hjemmeaf-
ten], ved å være tilstede på møter, 
ved å ta del i nadverden…

Det rettferdige menneske higer 
mot selv- forbedring fordi han 
vet at han har behov for daglig 
omvendelse.” 7

Et annet viktig element i hellighet 
er knyttet til å inngå og holde pakter i 
templet. Hvis vi er trofaste, kan disse 
paktene heve oss over våre egne 
begrensninger og vårt eget perspek-
tiv. Alle de lovede velsignelsene ved 
Jesu Kristi evangelium kan bli våre 
ved vår trofasthet til ordinansene og 
paktene vi inngår foran vår himmel-
ske Fader og Jesus Kristus i templet. 
En del av det å leve “på en måte 
som [bringer] lykke” er å bygge et 
tempel hvor vi kan tilbe og inngå pak-
ter med Herren (se 2 Nephi 5:16, 27).

Hovedpunktet på denne veien 
er at vi skulle være svært nøye 
med å utvikle åndelighet og være 
moralsk rene.

PR
O

VO
 C

IT
Y 

CE
NT

ER
 T

EM
PE

L



 A p r i l  2 0 1 8  49

U
N

G
E VO

KSN
E 

Lydighet
Å holde alle Guds bud er knyttet 

til de andre veiene til lykke. Etter 
at nephittene hadde skilt lag med 
lamanittene, hadde de overmåte 
stor fremgang når de holdt “Herrens 
bud, lover og befalinger i alle ting, 
ifølge Moseloven” (2 Nephi 5:10). 
Dette mønsteret er en annen viktig 
side av det å leve “på en måte som 
[bringer] lykke”.

President Monson har sagt: “Når vi 
holder budene, blir vårt liv lykkeli-
gere, mer givende og mindre kompli-
sert. Våre utfordringer og problemer 
vil være lettere å bære, og vi vil 
motta [Guds] lovede velsignelser.” 8 
Han sa også: “Kunnskapen vi søker, 
svarene vi lengter etter og styrken vi 
ønsker i dag for å møte utfordringene 
i en innviklet og omskiftelig verden, 

kan bli våre hvis vi villig adlyder 
Herrens bud.” 9

Frelseren ber oss inntrengende:
“Dersom dere elsker meg, da hol-

der dere mine bud…
Den som har mine bud og holder 

dem, han er den som elsker meg. Og 
den som elsker meg, skal bli elsket 
av min Far. Og jeg skal elske ham og 
åpenbare meg for ham” ( Johannes 
14:15, 21).

Uselviskhet og kjærlighet
Den gylne veien til lykke er en 

som bærer preg av uselviskhet og 
kjærlighet – en kjærlighet som har 
omtanke, interesse for og nestekjær-
lighet til hver eneste levende sjel. 
Kjærlighet er direkteruten til den 
lykke som vil berike og velsigne 
oss selv og andre. Det betyr, slik 

Frelseren sa, at du viser kjærlighet 
også til fiender (se Matteus 5:44).

Når du gjør det, vil du oppfylle 
det større budet om å elske Gud. 
Du vil kunne sveve over de onde 
vindene som blåser – over det tar-
velige, det selvødeleggende og det 
bitre. Sann og varig lykke kommer 
bare når vi velger å “elske Herren 
[vår] Gud av hele [vårt] hjerte, og av 
hele [vår] sjel og av all [vår] forstand” 
(Matteus 22:37; se også 5 Mosebok 
6:5; Markus 12:30; Lukas 10:27).

Vi kan velge å elske Herren og 
følge hans veier til lykke, som er 
“hensikten og formålet med vår eksi-
stens”.10 ◼
Fra talen “Paths for Happiness”, som ble holdt 
under en eksamensseremoni ved Brigham Young 
University -  Hawaii 8. juni 2017.

NOTER
 1. “Happiness”, Gospel Topics, topics .lds .org.
 2. David O. McKay, i Conference Report, okt. 

1919, 180.
 3. “Happiness”, Psychology Today, psycholo-

gytoday.com/basics/happiness.
 4. “Happiness”, Psychology Today.
 5. Thomas S. Monson, “Rettferdige eksem-

pler”, Liahona, mai 2008, 65.
 6. Richard G. Scott, “Ta riktige valg”, Lys over 

Norge, jan. 1995, 35.
 7. Læresetninger fra Kirkens presidenter – 

Harold B. Lee (2000), 176, 178.
 8. Thomas S. Monson, “Hold budene”,  

Liahona, nov. 2015, 83.
 9. Thomas S. Monson, “Lydighet gir velsignel-

ser”, Liahona, mai 2013, 92.
 10. Joseph Smith, i History of the Church, 

5:134.

Finn ut hva sann lykke er på lds .org/ go/ 41849.
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Av Sunday Chibuike Obasi

Jeg deltok på konferansen for 
unge enslige voksne i Kumasi i 
Ghana, ikke fordi jeg trengte en 

kjæreste – jeg var allerede forlovet – 
men fordi jeg følte at jeg trengte mer 
motivasjon og at konferansen var det 
rette stedet å finne den. Mine bønner 
ble besvart på konferansen da søster 
Call, en seniormisjonær som arbeidet 
med unge enslige voksne, snakket om 
betydningen av tempelekteskap.

På slutten av samtalen, forandret 
ansiktsuttrykket hennes seg plutselig, 
og hun sa: “Man trenger ikke penger 
for å gifte seg – man trenger bare tro.” 
Jeg følte at hun snakket direkte til 
meg, men jeg trodde ikke egentlig det 
kunne gjelde for meg fordi vi var nødt 
til å kjøpe flere ting som forberedelse 
til bryllupet. Jeg sa til meg selv: “Hvor-
dan kan jeg ikke trenge penger, men 
bare tro?”

Jeg tenkte på dette om og om igjen 
i løpet av uken. Underveis spurte jeg 

meg selv: “Er Gud begrenset i hva han 
kan gjøre?” Først tenkte jeg nei, men 
så tenkte jeg ja. Men så kom et opp-
følgingsspørsmål: “Hvordan kan han 
være begrenset hvis han er allmektig?” 
Ånden lærte meg svaret: Guds velsig-
nelser er avhengige av vår lydighet til 
ham. Han er ikke begrenset i sin evne 
til å velsigne oss, men vi må innby 
disse velsignelsene ved å utøve tro til 
å gjøre det han ønsker at vi skal gjøre.

Senere ringte jeg min forlovede 
Priscilla for å snakke om ekteskaps-
planene våre. Til tross for at vi mang-
let penger bestemte vi oss for å sette 
en dato for bryllupet vårt, men vi 
klarte ikke å bestemme oss for en 
dato. Vi ble enige om at hun skulle 
spørre biskopen sin hvilke datoer som 
var ledige på menighets-  og stavska-
lenderne. Av de to datoene han tilbød, 
valgte vi 27. september 2014 – noe 
som betydde at vi så vidt hadde syv 
uker til bryllupsdagen!

Priscilla spurte: “Obim [som betyr 
“mitt hjerte” på språket igbo], har du 
noen penger? Det er lite tid.”

Jeg svarte: “Nei, men jeg har 
litt tro.”

Hun lo og sa: “Det er greit. La 
oss faste og be.” Hun fortsatte med 
å omskrive 1 Nephi 3:7: “Herren vil 
åpne en utvei for oss fordi han har 
befalt oss å gifte oss.”

Min forlovede og 
jeg hadde lite tid 
før bryllupet og 

enda mindre pen-
ger, men vi hadde 
noe som er enda 

viktigere: tro.

Ekteskap, penger og tro
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Den uken fikk jeg utbetalt lønnen 
for en jobb jeg hadde gjort flere måne-
der tidligere. Så sa Priscilla at hun 
ønsket å starte et foretak for å skaffe 
mer penger. Med pengene jeg hadde 

tjent, kjøpte hun brukte håndvesker 
og solgte dem videre. Etter å ha kjøpt 
noen av tingene på listen, hadde hun 
fortsatt mer enn dobbelt så mye pen-
ger som jeg ga henne.

På denne tiden var det ingen jobb-
utsikter for meg. Alle lovede jobber 
falt i fisk. Vi hadde to uker igjen, 
og det var fortsatt ting vi trengte å 
kjøpe. Min forlovede foreslo å utsette 
bryllupet. Alt jeg sa var: “Et mirakel 
er på vei.”

Bare to dager før bryllupsdagen 
skjedde miraklet: Jeg fikk utbetalt lønn 
for en jobb jeg hadde gjort mer enn to 
uker tidligere. Jeg lærte også at med tro 
og hardt arbeid vil Herren velsigne oss 
slik at vi oppnår våre rettferdige mål.

Vi gikk til banken for å heve sjek-
ken, og derfra til markedet for å kjøpe 
resten av det som trengtes mens det 
regnet tungt, noe vi så som vår him-
melske Faders anerkjennelse av vår 
troshandling.

Mindre enn 24 timer senere var 
vi gift. Da vi ble bedt om å utveksle 
løfter, var følelsen annerledes enn 
noe jeg tidligere hadde følt. Jeg følte 
meg så tilfreds at jeg trodde jeg kunne 
klare alle ting ved tro fra da av. Vi ble 
senere beseglet i Accra Ghana tempel.

Selv om du kanskje trenger litt pen-
ger for å forberede deg til ekteskap, er 
tro det viktigste. ◼

Artikkelforfatteren bor i Ashanti- regionen  
i Ghana.
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“Hvis jeg føler at 
jeg er i ferd med å 
miste min tro, hva 
kan jeg gjøre for å 
gjenvinne den?”

S P Ø R S M Å L  O G  S V A R

“Et av Kirkens 
formål er å gi 
næring til og 
dyrke troens frø – 
selv om det noen 
ganger vokser i 
sandjord i form av 
tvil og usikkerhet…

Vær så snill, 
tvil på deres 
tvil før dere 
tviler på deres tro.”
President Dieter F. Uchtdorf, 
annenrådgiver i Det første 
presidentskap, “Kom og bli 
med oss”, generalkonferansen 
i oktober 2013.

Gå til Skriftene
Hvis jeg har vanskelig 
for å føle Ånden, hjelper 
det meg å gå til Skrif-
tene og se den troen 

som alle har. Det gir meg tro. Kanskje 
har bønnene dine vært veldig korte. 
Prøv å gjøre dem mer oppriktige, og 
vår himmelske Fader vil hjelpe deg å 
gjenvinne din tro.
Chris B., 14 år, Oregon, USA

Gi næring til  
troens frø
Jeg vet at jeg kan be 
til Faderen og be ham 
hjelpe meg å holde liv 

i trosplanten som vokser i meg. Jeg 
må gjøre det som trengs for å gi den 
næring, som å lese i Skriftene, opp-
søke åndelige opplevelser, telle mine 
velsignelser og be familien min om 
hjelp. På den måten kan troen min 
begynne å vokse igjen. Det vil ikke 
skje over natten. Det er en prosess 
som tar tid. Jeg må ha tålmodighet og 
tillit til Herren.
Elías B., 18 år, Mendoza, Argentina
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Finn ut av det 
sammen
Når jeg føler at jeg mister 
min tro, snakker jeg med 
mor og far, og vi fin-

ner ut av ting sammen. Noen ganger 
synger vi en oppløftende sang etterpå, 
slik at vi kan føle Ånden.
Emmalie C., 15 år, Colorado, USA

Spør foreldrene dine
I tillegg til å be direkte til vår himmel-
ske Fader, kan vi spørre våre foreldre 
hvordan vi kan komme tilbake til Ham 
og gjenvinne vår tro.
Elías S., 12 år, Paysandú, Uruguay

Be, strekk deg ut og les
Som en som har sviktet i troen, 
gjorde jeg tre ting for å komme meg. 
Først ba jeg. Å be om styrke og om 
at jeg måtte vite hva jeg skulle gjøre, 
fungerte bra. For det andre snakket 
jeg med nære venner om det, og de 
hjalp meg utrolig mye når jeg trengte 
det. For det tredje, leste jeg i Skrif-
tene. Det er mange skriftsteder som 
handler om tro, og de kan hjelpe oss 
å gjenvinne den.
Jack J., 14 år, Florida, USA

Hvorfor tillater Gud krig?
Krig har vært en del av menneskehetens historie på denne jorden 
nesten helt siden begynnelsen. Men Herren, Fredsfyrsten, ønsker ikke at 
vi skal føre krig mot hverandre. Han gråter når noen velger å ikke være 
glad i hverandre, og “er uten naturlig kjærlighet [og] hater sitt eget blod” 
(Moses 7:33), og ødelegger jorden med vold (se 1 Mosebok 6:11- 13). 
De hvis ugudelighet bringer krig til jorden, vil bli dømt for sine handlinger.

Herren har befalt sitt folk: “Tal imot krig og forkynn fred” (L&p 98:16). 
Når nasjoner griper til våpen mot hverandre, har imidlertid Herren også 
sagt at vi noen ganger har rett til å forsvare våre familier, nasjoner og 
friheter mot ødeleggelse, tyranni og undertrykkelse (se Alma 43:47; 
Alma 46:12- 13; L&p 134:11). Og siste- dagers- hellige som tjenestegjør 
i sine lands militære styrker, støtter prinsippet om at “vi må innordne 
oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner” (12. 
trosartikkel).

For mer om dette, se Gordon B. Hinckley, “Krig og fred”, generalkonferansen i april 
2003; “War”, Gospel Topics, topics .lds .org.

Kommende spørsmål Send ditt svar og, hvis du ønsker det, et høyopplø-
selig bilde innen 15. mai 2018 på liahona .lds .org 
(klikk på “Submit an Article or Feedback”).

Svar kan bli redigert på grunn av lengde eller klarhet.

Svarene tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og 
er ikke å betrakte som offisielle uttalelser om 
Kirkens lære.FO
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“Hvordan kan min patriarkalske velsignelse hjelpe meg 
med å ta avgjørelser?”
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Følg Joseph Smiths eksempel, og gjenopprettelsens mønster.   
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Av eldste 
Robert D. Hales 
(1932- 2017)
i De tolv apostlers 
quorum

NØKKELEN TIL VITNESBYRD OG GJENOPPRETTELSEN

Som ledere i Kirken får vi ofte 
spørsmålet: “Hvordan får jeg et 
vitnesbyrd om Jesu Kristi gjengitte 

evangelium?”
Det å få et vitnesbyrd og omvende 

seg, begynner med studium og bønn, 
for deretter å etterleve evangeliet med 
tålmodighet og standhaftighet, og innby 
og vente på Ånden. Joseph Smiths liv, og 
gjenopprettelsens mønster, er utmerkede 
eksempler på denne prosessen. Når [jeg 
taler om]… gjenopprettelsens begivenhe-
ter, [bør dere] se etter trinnene som fører 
til vitnesbyrd…
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Vend dere til 
Skriftene. Knel 
i bønn. Spør i 

tro. Lytt til Den 
hellige ånd.
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Stor forvirring
Joseph Smith ble født 23. desem-

ber 1805 i Sharon, Vermont, USA. 
Han kom inn i en familie som ba 
og studerte Bibelen. I sin ungdom 
begynte han å bli interessert i reli-
gion, og oppdaget en “stor forvir-
ring” omkring Kristi læresetninger, 
hvor “prest stred mot prest og kon-
vertitt mot konvertitt” ( Joseph Smith 
– Historie 1:6).

Denne forvirringen… begynte 
århundrer tidligere i det som har blitt 
kalt det store frafall. Kristi dag “skal 
ikke komme”, sa apostelen Paulus. 
“For først må frafallet komme” (2 Tes-
salonikerbrev 2:3).

Noen tiår etter Kristi oppstandelse 
ble hans apostler drept, hans læreset-
ninger ble forvrengt, og prestedøm-
met ble fjernet fra jorden. Men Paulus 
så vår tid, og profeterte at i “en hus-
holdning i tidenes fylde [ville Gud] 
samle alt til ett i Kristus” (Efeserne 
1:10). Han ville gjenopprette Kristi 
sanne kirke på jorden igjen…

Joseph finner et svar
Joseph [befant seg som 14- 

åring] midt i en “[religiøs] ordstrid 
og meningsbrytning”. Han spurte 
ofte seg selv: “Dersom ett av [disse 
trossamfunn] er det rette, hvilket er 
det og hvordan kan jeg få vite det?” 
( Joseph Smith – Historie 1:10).

Joseph vendte seg til Bibelen for 
å få svar. “Om noen av dere mangler 

Skriftene, be… [være] ydmyke, og 
[lære] å utøve tro.

Moroni og gullplatene
I løpet av de tre årene etter hans før-

ste syn, [sa Joseph at han ofte følte seg 
motløs på grunn av sine svakheter og 
ufullkommenheter]. Men han mistet ikke 
troen og glemte ikke bønnens kraft.

21. september 1823, 17 år gammel, 
knelte [ Joseph] for å be “om tilgivelse 
for alle [sine] synder”… og [for å få 
vite sin] “stilling overfor [Gud]” (se 
Joseph Smith – Historie 1:29). Mens 
han ba, så han… et lys, som tiltok i 
styrke “inntil rommet var lysere enn 
det er ved middagstid” (vers 30). I 
dette lyset sto en person kledd i en 
kjortel som var “overmåte hvit” (vers 
31). Han kalte Joseph ved navn og 
presenterte seg som Moroni. Han sa 
at “Gud hadde et verk [ Joseph] skulle 
utføre”, og fortalte ham om en for-
dums opptegnelse skrevet på gullpla-
ter, som ble Mormons bok da den var 
oversatt. Boken inneholdt en oppteg-
nelse om evangeliets fylde. (Se vers 
33- 34)… Joseph ble ledet til… denne 
opptegnelsen, som var nedgravd… i 
høyden Cumorah i nærheten.

Neste dag fant Joseph platene, 
men tiden var ennå ikke inne til at de 
skulle komme frem. Moroni ba Joseph 
om å møte ham der, samme dag det 
påfølgende året i de neste fire årene 
(se vers 52- 53). Joseph adlød. Hvert år 
gikk han til høyden hvor Moroni ga 

visdom,” leste han i Jakobs brev, 
“da må han be til Gud – for Gud gir 
alle, villig og uten bebreidelse – og 
så skal han få den” ( Jakobs brev 
1:5).

I tråd med Jakobs rettledning 
gikk Joseph til en lund nær sitt hjem 
og ba. Da han påkalte Gud, steg “en 
lysstøtte… ned”, klarere enn ved 
middagstid, og han så “to personer”. 
“En av dem talte… kalte [ Joseph] 
ved navn og sa idet han pekte på 
den annen: Dette er min elskede 
Sønn. Hør ham!” ( Joseph Smith – 
Historie 1:16- 17).

Gud Faderen og hans Sønn 
Jesus Kristus talte med Joseph. De 
besvarte hans spørsmål. De sa at 
Kristi sanne kirke hadde gått tapt 
fra jorden. Joseph skjønte at disse 
medlemmene av Guddommen var 
separate og atskilte personer, at de 
kjente ham ved navn, og at de var 
villige til å besvare hans bønner. 
Himlene ble åpnet, frafallets natt var 
slutt, og evangeliets lys begynte å 
skinne.

I likhet med Joseph, er det mange 
av oss om søker sannhetens lys… 
I likhet med Joseph må vi studere 

Kan vi se mønsteret?    
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ham “instruksjoner” (vers 54) angående 
gjenopprettelsen av Kristi kirke…

Joseph [mottok] platene 22. septem-
ber 1827, 21 år gammel. Han mottok 
dessuten et fordums hjelpemiddel til å 
oversette dem, kalt urim og tummim. 
Ved hjelp av denne hellige uttyderen 
og Den hellige ånd tok Joseph fatt på 
oversettelsesarbeidet…

Gjenopprettelsen utspiller seg
Da Joseph var 23 år gammel og 

holdt på med oversettelsen av pla-
tene, kom han og [hans skriver] 
Oliver [Cowdery] over et skriftsted 
om dåp til syndenes forlatelse… De 
ønsket å vite mer. Joseph visste hva 
han skulle gjøre.

Den 15. mai 1829 gikk [ Joseph 
og Oliver] ut i skogen for å adspørre 
Herren. Mens de ba, kom døperen 
Johannes i en “sky av lys” ( Joseph 
Smith – Historie 1:68). Det var han 
som hadde døpt Frelseren mens 
han levde på jorden, [og] han hadde 
prestedømsnøklene som 
var nødvendige for å utføre 
denne ordinansen med myn-
dighet fra Gud…

Johannes… la sine hender 
på [ Josephs hode og deretter 
på Olivers] og overdro Det 
aronske prestedømme til [hver 
av] dem (se L&p 13; Joseph 
Smith – Historie 1:68–69)… 
Sent i mai eller i begynnel-
sen av juni 1829 ble Det 

melkisedekske, eller høyere, preste-
dømme overdratt til Joseph og Oliver 
av apostlene Peter, Jakob og Johannes.

Oversettelsen av Mormons bok ble 
også ferdig i juni det året, og boken 
ble utgitt 26. mars 1830… Noen dager 
senere, 6. april, ble Kirken formelt 
organisert… Slik det ble profetert av 
Paulus, ble den fordums Jesus Kristi 
Kirke igjen opprettet på jorden.

Men gjenopprettelsens arbeid var 
ikke fullført… [Kirtland tempel, det 
første templet som ble bygget i denne 
evangelieutdeling,] ble innviet… 27. 
mars 1836. En uke senere, 3. april, ble 
det holdt et møte der. Etter en høy-
tidelig og stille bønn, [viste] Herren 
Jesus Kristus [seg for Joseph og Oli-
ver]… Moses, Elias og Elijah viste seg 
også [i Kirtland tempel] og [ga preste-
dømsnøkler] til Joseph (se L&p 110).

Et mønster for oss å følge
Brødre og søstre, kan vi se 

mønsteret? Alle viktige hendelser i 

forbindelse med gjenopprettelsen 
– Det første syn, Moronis besøk og 
Mormons boks fremkomst, preste-
dømmets gjengivelse og Jesu Kristi 
besøk [i] hans hellige tempel – kom 
først etter bønn…

[Mange ganger] har jeg følt Guds 
ånds ubestridelige vitnesbyrd, som en 
ild i mitt hjerte, om at det gjenoppret-
tede evangelium er sant… [Hvis du 
ikke vet disse tingene selv, vil jeg fore-
slå at du] følger Moronis oppfordring 
i Mormons bok: “Og når dere mottar 
dette, vil jeg be dere innstendig om å 
spørre Gud den evige Fader, i Kristi 
navn om ikke disse ting er sanne. Og 
hvis dere spør av et oppriktig hjerte, 
med ærlig hensikt og har tro på Kris-
tus, vil han åpenbare sannheten av 
det for dere ved Den Hellige Ånds 
kraft. Og ved Den Hellige Ånds kraft 
kan dere vite sannheten i alle ting” 
(Moroni 10:4- 5)…

Følg Joseph Smiths eksempel og 
gjenopprettelsens mønster. Vend 

dere til Skriftene. Knel i 
bønn. Spør i tro. Lytt til 
Den hellige ånd… Og i 
Jesu Kristi navn lover jeg at 
“Hvis dere… ber [til Fade-
ren] i tro, stoler på at dere 
skal motta og holder [hans] 
bud med flid, skal disse ting 
visselig gjøres kjent for dere” 
(1 Nephi 15:11). ◼

Fra en generalkonferansetale i oktober 
2003.

Kan vi se mønsteret?    Alle viktige hendelser i forbindelse med gjenopprettelsen ble innledet med bønn.
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av Faith Sutherlin Blackhurst
Kirkens tidsskrifter

La oss si at du tilbringer en uke på 
stranden sammen med din venns 
familie. Du har hatt mye moro, 

men du begynner å savne din egen 
familie. Så sender faren din deg en tekst-
melding for å høre hvordan det går – og 
det er akkurat det du trenger for å føle 
deg elsket og husket.

Livet på jorden er litt sånn. Gud sender 
oss ikke tekstmeldinger, men vi er borte 
fra vårt himmelske hjem, så én måte vår 
himmelske Fader viser sin kjærlighet til 
oss på er ved å sende profeter.
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HVA, HVORFOR  
og HVORDAN   

EN OVERSIKT OVER EVANGELIETS GJENGIVELSE
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Profeter leder det som kalles  
evangelieutdelinger, tidsperioder når 
(1) Gud har minst én bemyndiget 
prestedømsleder på jorden, og  
(2) denne lederen, en profet, lærer  
om frelsesplanen direkte fra Gud.  
Deretter underviser profeten, eller  
han deler ut, evangeliet til folket.

Takket være Skriftene vet vi om 
mange av evangelieutdelingene. Noen 
av de viktigste var Adams, Enoks, 
Noahs, Abrahams, Moses’, Jesu Kristi 
og Joseph Smiths. Herren innledet en 
evangelieutdeling gjennom hver av 
disse profetene.

EVANGELIEUTDELING
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For å undervise i evangeliet må du være i stand til å 

forklare hva frafallet, evangelieutdelinger og gjen-

opprettelsen er. Denne oversikten kan hjelpe.HVA, HVORFOR  
og HVORDAN   

Gud kaller en profet, som 

underviser i Jesu Kristi sanne 

evangelium.

HVORDAN  
FRAFALL SKJER

De som følger profetens  
læ

resetninger, blir velsignet.

Noen blir stolte og forkaster 

profeten.
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Frafall = ugudelighet. Når en person eller 
gruppe vender seg bort fra sannhetene i Jesu 
Kristi evangelium, forkaster profetene og faller i 
synd, er de i frafall.

En gjenopprettelse er å bringe noe 
tilbake til sin opprinnelige tilstand. Det 
er ikke en reformasjon, som endrer noe 
eksisterende for å skape noe nytt. Hvis 
du for eksempel ønsket å restaurere et 
gammelt hus, ville du bygge det opp 
igjen på samme måte som det opprinne-
lig ble bygget. Du kan gjerne sette inn en 
ny peis, men da forandrer du huset, du 
restaurerer det ikke.

Jesu Kristi evangelium måtte gjengis 
fordi det gikk tapt under det store frafal-
let. Menneskene hadde levd i flere hun-
dre år uten den sanne kirke. Så Herren 
gjenopprettet sin kirke og gjenga sitt 
evangelium gjennom Joseph Smith, akku-
rat slik oldtidsprofeter hadde profetert (se 
Jesaja 2:1- 3; 29:13- 14; Apostlenes gjernin-
ger 3:19- 21; Johannes’ åpenbaring 14:6- 7; 
2 Nephi 3:3- 15).

Jesu Kristi sanne evangelium er her for 
å bli – så vil du holde fast ved det? Selv 
om verden blir stadig mer ugudelig, vil 
Jesu Kristi kirke være her til enden.

Du har et valg å ta – det samme valget 
som menneskene har stått overfor siden 
tidens begynnelse: Vil du følge profeten? 
Hvis du gjør det, vil du bli velsignet, og 
Ånden vil veilede deg.

EVANGELIEUTDELING

FRAFALL

GJENOPPRETTELSEN
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ADAM
ENOK

ABRAHAM

NOAH MOSES

EVANGELIEUTDE-
LINGENES  

LEDERE 
Disse profetene ble kalt av Gud “på grunn 

av sin overmåte store tro og sine gode 
gjerninger” (Alma 13:3; se også Abraham 
3:22- 23). Prestedømsnøklene de hadde,  

ble gjengitt til profeten Joseph Smith.
Her er noen interessante kjensgjerninger 
ved disse profetene. Se hva annet du kan 
lære om dem når du studerer Skriftene.

Adam var en sann 
pioner – han var det 
første mennesket 
på jorden og den 
første profeten! Han 
underviste sin familie 
i evangeliet, men 
også i begynnelsen 
var det mange som 
“søkt[e] sine egne råd 
i mørket” og forkastet 
sannheten (Moses 
6:28).

Har du hørt om en hel by 
som ble tatt opp til him-
melen? Byen Sion – som 
ble grunnlagt av Enok – 
var så rettferdig at folket 
fikk lov til å bo hos Gud 
(se Moses 7:23).

Du kjenner til Noahs 
ark. Bare åtte perso-
ner – Noahs familie 
– overlevde flommen 
fordi de lyttet til Noahs 
advarsler (se 1 Mose-
bok 7; Moses 8). Men 
visste du at han mottok 
prestedømmet da han 
var 10 år gammel (se 
L&p 107:52) og at 
“kjemper… søkte etter 
Noah for å ta hans liv”? 
(Moses 8:18).

Abraham ble nesten 
ofret av ugudelige pres-
ter, men en engel reddet 
ham (se Abraham 1). 
Han fikk noen fantastiske 
åpenbaringer, herunder 
et syn om det førjordiske 
liv. Kirkens medlemmer 
er hans etterkommere, 
og Abrahams pakt er 
oppkalt etter ham.  
(Se Abraham 2- 5.)

Moses ledet israelit-
tene ut av Egypt og 
hjalp dem å gjenvinne 
sin frihet. Han “søkte 
flittig å helliggjøre 
sitt folk, så de kunne 
se Guds åsyn” (L&p 
84:23- 24). På grunn av 
sitt frafall vandret de i 
ørkenen i 40 år!
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JESUS 
KRISTUS
Ikke bare underviste 
Jesus Kristus i evange-
liet og utførte mange 
mirakler, men han 
opprettet også sin kirke 
på jorden. Han sonet 
for våre synder og ble 
korsfestet og oppsto for 
å gjøre det mulig for oss 
å overvinne åndelig og 
fysisk død. Han er sin 
kirkes overhode i dag, 
og han og vår himmel-
ske Fader er kilden 
til prestedømmets 
myndighet.

DET STORE FRAFALL
Etter Frelserens oppstandelse forsøkte hans apostler 
og andre ledere i Kirken å spre evangeliet, men folk 
forkastet deres læresetninger og drepte til og med 
de fleste apostlene. På grunn av folkets ugudelighet 
gikk fylden av evangeliet tapt fra jorden. Verden falt i 
åndelig mørke (se Jesaja 60:2).
•  I mer enn 1000 år hadde menneskene ingen 

tilgang til de frelsende ordinansene, templets 
velsignelser eller veiledning fra en profet.

•  Dyrebare sannheter gikk tapt fra Bibelen.
•  Falske forestillinger ble undervist om Guds  

sanne natur.
•  Noen av de frelsende ordinansene ble forandret 

eller undervist feil (se Jesaja 24:5).
•  Dette frafallet førte til slutt til at det oppsto 

mange kirkesamfunn.

REFORMASJONEN
Under den store frafallet innså noen religiøse 
tenkere i Europa at Jesu Kristi evangelium ikke 
ble undervist på riktig måte. Disse reformatorene 
var ikke profeter, men de gjorde sitt beste for å 
undervise i sannheten slik de forsto den. De bidro 
til å gjøre Bibelen tilgjengelig for flere mennesker. 
Mange kjempet for religionsfrihet og åpnet veien for 
evangeliets gjengivelse.

JOSEPH SMITH
Men var evangeliets fylde tapt for alltid? Nei! Gud 
åpenbarte viktige sannheter til Joseph Smith igjen. 
Himmelske sendebud gjenga alle de nødvendige 
prestedømsnøklene til ham (se L&p 27:8- 13; 110; 
128:18- 21), noe som gjør dette til “evangelieutde-
lingen i tidenes fylde” (L&p 138:48). Det er også 
kjent som de siste dager fordi det er den siste 
evangelieutdelingen før Jesu Kristi annet komme.

GJENOPPRETTELSEN
Gjett hva! DU har gjenopprettelsens  
velsignelser. Ja, du!
•  Jesu Kristi kirke ble gjenopprettet med en 

profet og apostler til å lede den.
•  Mormons bok, Lære og pakter, Den kostelige 

perle og andre nyere åpenbaringer gjenga  
dyrebare sannheter som hadde gått tapt (se  
2 Nephi 27).

•  Joseph Smith mottok Det aronske preste-
dømme av døperen Johannes (se L&p 13) og 
Det melkisedekske prestedømme av apostlene 
Peter, Jakob og Johannes (se L&p 128:20).

•  Bemyndigede prestedømsbærere utfører de 
frelsende ordinansene på riktig måte.

•  Og vi vet at sannheten aldri vil gå tapt på grunn 
av frafall igjen (se Daniel 2:44). ◼

Du er  her



Av Sarah Hanson

Tenk deg at du leser alt om Frelseren 
i Skriftene – Bibelen, Mormons bok, 
Lære og pakter og Den kostelige perle. 

Snakk om mye tid og arbeid! Men i januar 2017 ga 
president Russell M Nelson en utfordring om å gjøre 

akkurat det – å studere alt som Jesus sa og gjorde i 
standardverkene. President Nelson sa at han ble “et nytt 

menneske” ved å gjennomføre prosjektet. Han lærte ikke 
bare mer om Jesus Kristus, men følte også en fornyet hengi-

venhet til ham.1

Du kan også komme nærmere Kristus når du lærer om ham. 
Å studere hans liv og hensikt innbyr hans fred i ditt liv og hjel-

per deg å bli kjent med ham og vår himmelske Fader. Ta en titt på 
hvordan disse ungdommene besvarte to spørsmål: (1) Hva er din 

favoritthistorie om Frelseren i Skriftene, og hvorfor? (2) Og hvordan har 
ditt studium av evangeliet gitt deg fred? DE
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Når du lærer om Jesus 
Kristus, innbyr du hans fred 

og tilstedeværelse i ditt liv.
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Jeg liker historien om de 10 spedalske fordi Kristus viste så stor kjærlighet til den spedal-
ske som takket ham. Han sa: “Din tro har frelst deg” (Lukas 17:19; se vers 11- 19). Jeg 
elsker den oppriktige vennligheten han viser alle.

På grunn av noen tragedier på skolen min i det siste, trenger alle der mye fred og 
trøst. Jeg har funnet styrke og fred ved hjelp av mine studier i Seminar. Seminar- 
lærerne gjør Skriftene og evangeliet svært personlig for alle. Det er virkelig fint å se 
forskjellen på Seminar- klasserommet og et vanlig klasserom. Det er rett og slett 
en annen følelse der som gir fred.
Gabriel S., 16 år, Colorado, USA

Almas historie om tro og Guds ord (se Alma 32:18- 43) har lært meg 
at når vi sår kjærlighet, kan vi motta kjærlighet. Slik Alma forklarer 
for zoramittene, er tro som et frø. Det er å tro at noe er sant, uten 
å være der og kunne se det. Troen vokser når man har et ønske 
om å tro og høre Herrens ord. Alt dette har hjulpet meg å være 
rolig, styrke meg og få et vitnesbyrd om at vår himmelske 
Fader ser meg med kjærlige og barmhjertige øyne.

Når jeg studerer Skriftene hver dag, forstår jeg bedre 
kjærligheten som vår Frelser har til hver enkelt av oss. 
Denne kunnskapen hjelper meg å forklare for mine 
venner på skolen at de ikke er alene når de har pro-
blemer, fordi det finnes en Gud som elsker oss.
Maria D., 17 år, Guadalajara, Spania

Jeg liker når Frelseren besøker det ame-
rikanske kontinent i 3 Nephi 17, og ber 
barna om å komme til seg. Han sitter 
sammen med dem og tilbringer tid 
med dem én etter én. Det er en fan-
tastisk historie for meg som viser 
hvem Jesus Kristus er og hvor 
mye kjærlighet han har til hver 
enkelt av oss. Jeg tror han vil 
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Jeg elsker når Kristus kommer til Amerika, spør om 
det er noen syke og plagede blant dem, og så helbre-

der dem. Så velsigner han de små barna. (Se 3 Nephi 
17.) Jeg syns det er en veldig fin og sterk historie. Jeg 

liker små barn, og jeg liker når folk gir dem ekstra kjærlighet, 
for barn er så rene. Historien viser meg dybden av Frelserens 

kjærlighet til oss. Siden han elsket folket den gangen nok til å 
gjøre alt han gjorde, kan han elske oss i dag også.

Jesaja 53:3 forteller at Frelseren er “en smertens mann, vel 
kjent med sykdom”. Når jeg tenker på Jesu Kristi forsoning, hva han 
gjennomgikk for oss og at jeg kan få tilgivelse når jeg omvender meg 
fra mine synder, føler jeg virkelig fred. Mange mennesker i Mormons 
bok – Mosiahs sønner, Ammon og Alma den yngre – hadde en 
problemfylt fortid, men de fikk tilgivelse. De vendte seg til Kristus, 
omvendte seg og ble fantastiske eksempler som vi kan lære av i dag. 
Det er en trøst for meg å vite at jeg også kan få tilgivelse.
Alina T., 18 år, Oregon, USA

Min favoritthistorie om Jesus er da han gjorde vann til vin under 
et bryllup, etter forespørsel fra sin mor (se Johannes 2:1- 11). 
Jeg liker denne historien best fordi den viser Jesu respekt for 
kvinner, og spesielt for sin mor. Denne historien oppfordrer barn 
til å adlyde sine foreldre, ikke av frykt, men av stor kjærlighet. 
Jesu Kristi eksempel er det alle skulle strekke seg etter. Hans 
kjærlighet til sin mor opphørte aldri, og det skulle heller ikke 
vår kjærlighet til våre foreldre. Det er også mitt favorittskriftsted 
fordi hans mirakel er en tjenestegjerning, og vi kan også utrette 
mirakler ved å hjelpe andre.

Denne og andre historier i Skriftene har gitt meg fred. Det er 
svært betryggende å vite at hvis jeg alltid prøver å lære om Kristus 
og følge hans læresetninger, kan jeg vende tilbake til vår kjærlige 
himmelske Fader en dag.
Anne R., 17 år, Victoria, Australia

sitte sam-
men med 

hver enkelt 
av oss også 

når vi trenger 
hans hjelp.
I år utfordret jeg 

meg selv til å lese en 
side i Skriftene hver dag. 

Når jeg har gjort det, har 
jeg begynt å se frem til det 

hver dag. Jeg har lært så mye 
av ordene og beretningene i 

Skriftene når jeg har prøvd å bruke 
tid på å forstå dem, og jeg har kom-

met nærmere min himmelske Fader og 
Frelseren når jeg har lært om dem også. 

Det har gitt meg mye fred.
Anna C., 17 år, Montana, USA DE
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FOKUSER PÅ HAM
“Vi må holde urokkelig fokus på Frelseren og 
hans evangelium. Det er mentalt krevende å 
anstrenge seg for å se hen til ham i enhver 
tanke. Men når vi gjør det, forsvinner tvil 
og frykt.”
President Russell M. Nelson, “Vi kan bringe Jesu 
Kristi kraft inn i vårt liv”, generalkonferan-
sen i april 2017.

Jeg elsker historien om Kristus og den rike unge mannen (se 
Markus 10:17- 22). Den gir meg stor innsikt og et bredere perspek-
tiv med hensyn til å prioritere Gud fremfor alt annet. Å bli bedt 
om å selge alle jordiske eiendeler ville være svært vanskelig for så 
godt som alle. Men jeg tror at det å være villig til å sette Gud foran 
eiendeler er noe av det vi alle må lære i livet. Jesu Kristi uendelige 
kjærlighet til oss er virkelig fantastisk. Den er absolutt bedre enn 
noe pengebeløp eller noen eiendel vi kan oppnå i dette liv.

Å lese i Skriftene gir meg fred og trøst, så vel som større visdom 
og forståelse. Selv om jeg kanskje ikke alltid føler kraften av skrift-
studiet umiddelbart, vet jeg at det har en positiv innflytelse på mitt 
liv og hjelper meg å føle og oppfatte hans tilskyndelser.
Yuzhen C., 19 år, Taichung, Taiwan

Når Kristus er på vei til en ung jente som er døende, kommer en 
kvinne med blødninger og ganske enkelt rører ved klærne hans 
og blir helbredet. Kristus snur seg og snakker med henne når han 
skjønner at hun har rørt ved ham (se Lukas 8:43- 48). Selv om han 
var på vei for å hjelpe en annen, tok Kristus seg tid til henne også. 
Kristus tar seg tid til alle oss også.

Jeg har et virkelig travelt liv, med skole, ballett- timer og andre 
ærender. Mens jeg gjør alt dette, får jeg ingen alenetid, og jeg 
føler ikke fred. Når jeg leser i Skriftene eller holder en bønn, føler 
jeg fred. Det er godt å føle det slik, og få en pause fra galskapen. I 
slike stunder med fred kommer jeg nærmere Frelseren, og vokser 
i evangeliet. ◼
Zoe B., 17 år, Utah, USA

Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

NOTER
 1. Se Russell M. Nelson, “Profeter, lederskap og guddommelig 

lov” (verdensomspennende andakt for unge voksne, 8. jan. 
2017), broadcasts .lds .org; “Vi kan bringe Jesu Kristi kraft 
inn i vårt liv”, generalkonferansen i april 2017; “Studer 
Frelserens ord”, Liahona, jan. 2018, 56- 59.DE
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Hva gjenopprettelsen betyr for meg
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K irkens gjenopprettelse begynte da vår himmelske Fader og Jesus Kristus besøkte Joseph Smith i 1820. Deretter 
skjedde det andre viktige ting for å bringe Jesu Kristi kirke tilbake til jorden. Les disse kortene, klipp dem ut,  

lim dem på papir, og spill et memospill.

Joseph Smith 
oversatte 
gullplatene…

Vår himmelske 
Fader og  
Jesus Kristus 
viste seg for 
Joseph Smith…

Døperen 
Johannes ga 
Det aronske 
prestedømme til 
Joseph Smith og 
Oliver Cowdery…

Peter, Jakob 
og Johannes 
gjenga Det 
melkisedekske 
prestedømme…

… så jeg vet at 
de har et legeme 
som meg!

… slik at jeg  
kan lese  
Mormons bok!

… slik at jeg kan 
bli døpt i Jesu 
Kristi Kirke av 
Siste Dagers 
Hellige!

… slik at jeg kan 
ha Den hellige 
ånds gave!
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Kirken ble orga-
nisert 6. april 
1830…

Emma Smith 
samlet sanger 
til Kirkens første 
salmebok…

I Kirtland tempel 
ga Elijah Joseph 
Smith nøklene 
til å besegle 
familier…

Herren befalte de 
tidlige hellige å 
betale tiende på 
10 prosent…

Aurelia Rogers 
startet Primær-
foreningen for å 
undervise barna i 
nabolaget…

… slik at jeg kan 
gå i kirken!

… slik at jeg kan 
synge salmene!

… slik at jeg kan 
gjøre slektshi-
storie og gå i 
templet!

… slik at jeg kan 
gi tiende og 
fasteoffer!

… slik at jeg kan 
gå i Primær!
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A P O S T L E R  V I T N E R  O M  K R I S T U S

ILL
US

TR
ER

T 
AV

 T
AI

A 
M

O
RL

EY

“Som en av hans tjenere vitner jeg om at Jesus er Kristus, vår Forløser  
og vår Frelser. Jeg vet at han lever og at hans milde barmhjertighet er  
tilgjengelig for oss alle.”

Av eldste David A. Bednar
i De tolv apostlers quorum
Fra “Herrens milde barmhjertighet”, Liahona, mai 2005, 99.
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“[ Jeg vil] åpne himmelens 
luker for dere og øse ut velsignel-
ser over dere” (Malaki 3:10).

Da jeg vokste opp i Guatemala, eide familien min en 
fabrikk som laget drakter til idrettslag.

Far ville at barna i familien skulle lære å arbeide 
hardt. Vi hjalp ham på fabrikken. Jeg rotet meg ofte 
opp i vanskeligheter da jeg var liten. Jeg syntes alltid å 
ødelegge ting! Men da jeg ble eldre, lot far meg vedlike-
holde strikkemaskinene.

Far betalte oss for arbeidet vi gjorde. Så spurte han: 
“Hva skal du gjøre med pengene dine?” Jeg visste hva 
det riktige svaret var: “Betale tiende og spare til misjo-
nen min.”

Da jeg var omtrent 13 år tapte foretaket vårt mye 
penger. Vi måtte kvitte oss med mange av symaskinene 
våre. Istedenfor å ha to hundre arbeidere, hadde vi færre 
enn fem. De arbeidet i garasjen vår hjemme hos oss.

Jeg hadde alltid betalt tiende, men jeg hadde aldri 

helt forstått hvor viktig det var. Så 
fikk jeg en fantastisk lærdom. En lørdag 

morgen hørte jeg mor og far snakke lavmælt. Far 
sa til mor at det var nok penger til enten å betale tiende 
eller kjøpe mat. Det var ikke nok til begge deler. Jeg ble 
bekymret. Hva ville far gjøre?

På søndag så jeg far gi en konvolutt til grenspresi-
denten. Han valgte å betale tiende! Jeg ble glad for at 
han gjorde det, men jeg ble også bekymret. Hva skulle 
vi spise?

Neste morgen var det noen som banket på døren 
vår. De fortalte far at de trengte drakter med en gang. 
Vanligvis betalte folk etter at bestillingen var ferdig. Men 
disse folkene betalte far den dagen, før vi hadde laget 
draktene!

På én helg fikk jeg en vakker lærdom som jeg ikke 
har glemt siden. Tiendeloven hjelper oss å utvikle vår tro 
og vise vår takknemlighet for vår himmelske Fader.  
Å betale tiende er en velsignelse! ◼ILL
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Av eldste  
Valeri V. Cordón

i De sytti

En fantastisk lærdom
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Av Ray Goldrup
Basert på en sann historie

Verktøyet minnet Miguel om noe annet han elsket. 
Abuelo ga ham alltid litt godteri når Miguel hjalp til med 
å rydde.

Men Miguel var sulten nå! Han visste at han ikke 
burde ta godteri uten å spørre, men det så ut til at abu-
elo ville være opptatt en stund. “Kanskje jeg ikke trenger 
å vente”, tenkte Miguel.

Miguel strakte seg under disken etter godterikrukken. 
Den var full av favorittgodteriet hans – søtt og krydret 
med chili! Da han åpnet den, følte Miguel seg litt util-
pass. Men godteriet så så godt ut. Han skyndte seg å 
putte det i munnen.

Ganske snart gikk kunden. Abuelo tok et skinn og 
dyppet det i litt vann. Det gjorde at skinnet holdt seg 
mykt og lett å arbeide med.

Abuelos skobutikk
“‘Unnskyld’ er ikke alltid lett å si”  
(Children’s Songbook, 98).

M iguel åpnet døren til sin abuelos (sin bestefars) 
skobutikk. Han luktet skinnet som abuelo arbeidet 

med. Det var en av hans favorittlukter.
“Hei, abuelo!”
Abuelo satt på kne og tegnet av foten til en kunde 

på papir. Han så ikke opp. Abuelos hørsel var ikke 
særlig god.

Miguel satte seg på en arbeidsbenk. Han så på sta-
blene med utskåret skinn. Han forestilte seg hva Abuelo 
ville lage av hvert av dem med hammeren og tangen sin.
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Miguel svelget resten av 
godteriet så fort han kunne. 
Så gikk han bort til abuelo.

“Hei!” sa abuelo med et 
smil. “Så koselig at du kom  
på besøk.

Miguel ga abuelo en klem. 
Han håpet abuelo ikke kunne 
merke at han hadde spist litt 
godteri. Miguel skjøv fra seg denne 
bekymringen.

“Du har det visst travelt i dag”, sa Miguel mens 
han pekte på stablene med skinn. “Trenger du hjelp?”

“Ja visst! Kan du gi meg den tråden?”
Miguel tok en lang tråd. Han nappet litt i den. Den 

var sterkere enn den så ut til.
“Oi, den er sterk.”
Abuelo lo. “Det må den være for å tåle livets bruk og 

slitasje.” Abuelo trakk tråden gjennom skinnet. Så fikk 
han et ansiktsuttrykk som mamma noen ganger kalte 
“kloke Abuelo”- uttrykket.

“Vi trenger å bli mer som denne skoen”, sa Abuelo 
med et nikk.

Miguel stirret på skinnet. “Eh… Gjør vi det?”
“Ja visst. Vi må holde oss sterke. Slik kan ikke Satans 

fristelser ødelegge oss.”
Miguel tenkte på det røde godteriet. Han visste at han 

burde fortelle abuelo om det.
Abuelo tok en gammel sko ned fra hyllen. “Ser du 

dette store hullet?”
Miguel kunne trolig få hånden gjennom hullet. “Ja.”
“Dette var en gang et lite hull som lett kunne ha blitt 

reparert. Men de ventet, og nå vil det bli mye vanskeli-
gere å reparere det. Dårlige vaner og dårlige valg er som 
det hullet. Det er best å reparere dem tidlig.”ILL
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EN GOD FØLELSE
En dag gikk jeg og mor for å betale mors 
vannregning, og mannen foran oss mistet 
en hel masse penger uten å legge merke til 
det. Jeg skyndte meg og ga dem tilbake til 
ham. Han sa: “Tusen takk”, og sa at han ikke 
trodde noe annet barn ville ha gjort det. Jeg 

hadde virkelig en god følelse etter det. Jeg vil alltid huske den 
gode følelsen.
Brianna C., 9 år, Idaho, USA

Abuelo nikket igjen, og 
kloke abuelo- uttrykket gikk 
over til et smil. De fortsatte å 
snakke sammen mens abuelo 
arbeidet. Hele tiden tenkte 

Miguel på det røde godteriet.
Da abuelo var ferdig, hjalp 

Miguel ham å rydde. Så strakte 
abuelo seg etter godterikrukken sin.
Til slutt holdt ikke Miguel det ut  

lenger. “Jeg tok et av godteriene dine!” 
buste han ut.

Abuelo satte krukken fra seg. “Hva var det du sa?”
Miguel fortalte ham at han hadde tatt godteriet uten å 

spørre. “Jeg er så lei meg, abuelo! Jeg skal aldri gjøre det 
igjen, det lover jeg!”

Abuelo ga Miguel en stor klem. Miguel følte seg så 
mye bedre.

“Takk for at du er ærlig. Det er viktigere for meg enn 
omtrent alt annet.”

På hjemveien følte Miguel seg akkurat som et av abu-
elos nye skopar. På sitt aller sterkeste og klar for livet! ◼
Artikkelforfatteren bor i Utah, USA.

“Vi må være mer 
som denne skoen”, 

sa bestefar.
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Hei! 
Jeg heter  

Claudia, og jeg 
bor i Australia. 

L A  D I T T  L Y S  S K I N N E

Jeg forsvarer andre
En gutt i klassen min på skolen 

har vanskelig for å lære. Jeg 
forsvarer ham når andre erter 

ham, og jeg hjelper ham i 
klassen når han trenger 
det. Læreren min sa at 

dette var det første 
året han hadde følt 
seg som en del av 

klassen sin.

Våg å være VENNLIG!
Jeg lar mitt lys  

skinne ved å være  
vennlig mot andre.

Claudias bror 
Tyler
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Min lille teddybjørn
Da onkelen til læreren min døde, ble hun veldig lei 
seg. Hun vet ikke om Kirken, så jeg sa at vår himmel-
ske Fader er glad i henne. Jeg laget et kort til henne, 
og sa at hun vil få se onkelen sin igjen. Jeg ga henne 
min spesielle lille teddybjørn for å hjelpe henne gjen-
nom den vanskelige tiden.

SEND OSS EN 
STJERNE!
Hvordan kan du la ditt lys skinne, 

slik Jesus ba oss om å gjøre? Send et 
bilde av stjernen din, historien din og et 

bilde av deg, sammen med mor eller fars 
tillatelse, til liahona@ ldschurch .org.

Heldige venner
Naboen min Olivia strever 
med å gå, snakke og høre. 

Olivias mor sier at Olivia er 
heldig som har en venn som 

meg. Jeg er også heldig!

Sang og Den 
hellige ånd
Jeg liker å synge 
sanger fra Barnas 
sangbok. Familien 
min sier det hjelper 
dem å føle Den 
hellige ånd. Den 
hellige ånd gir meg 
en varm følelse 
innvendig.

HVORDAN KAN DU SKINNE?
VÅG å bli venner med noen som  

ikke har mange venner.
VÅG å hjelpe naboen din.

VÅG å invitere en venn til kirken.
VÅG å synge!
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Av Cael S., 8 år, Virginia, USA

Jeg vet at vår himmelske Fader 
besvarer bønner. Da familien min 

bodde i Tyskland, gikk vi på en 
Volksmarch i den lille byen vår. Volk-
smarch er venner og naboer som 
tilbringer tid med hverandre ved å gå 
på en natursti sammen. Mor og far 

sa at jeg kunne gå foran gruppen sammen med en av 
vennene mine, og vi tok fatt på den lange stien.

Etter en stund kunne jeg ikke se noen i familien min. Jeg 
sa til vennen min at jeg ville holde stoppe og vente på dem. 
Snart kunne jeg ikke lenger se vennen min eller familien 
hennes, og mor og far hadde fremdeles ikke kommet. Jeg 

Tapt og 
funnet
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var helt alene i skogen, og jeg var redd. Jeg bestemte meg 
for å holde en bønn om at noen ville finne meg.

I en annen del av skogen følte far Den hellige ånd 
fortelle ham: “Gå og se etter sønnen din.” Han følte hvor 
sårt jeg trengte ham, så han snudde seg straks og sa til 
mor at han ville lete etter meg. Noen minutter senere 
kom pappa løpende mot meg på stien hvor jeg ventet, 
og fant meg. Jeg var så glad for å se far! Da han sa at han 
hadde fått en sterk følelse av at jeg trengte hjelp, visste 
jeg at vår himmelske Fader hadde besvart min bønn.

Jeg er så glad for å vite at uansett hvor jeg er, kan jeg 
snakke med vår himmelske Fader. Han vil hjelpe meg å 
finne veien. ◼
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Vi reiste fra Kambodsja til Hong Kong Kina 
tempel for at min lillesøster, Laura, kunne bli 
beseglet til familien vår. Jeg følte Ånden på 
dette spesielle stedet.
Rosa P., 9 år, Kambodsja

VÅR SIDE

Da jeg fylte åtte, kom besteforeldrene mine og 
mange venner i dåpen. Far døpte og bekreftet 
meg. Senere ga jeg 30 centimeter av håret mitt til 
et barn med kreft. Fødselsdagen min gjorde meg 
veldig glad!
Lavona R., 8 år, Indonesia

Jeg var nervøs da jeg skulle bli døpt, men da jeg kom ned i vannet, 
følte jeg meg full av glede og lykke.

Thomas B., 8 år, Uruguay

En dag i klassen leste jeg stille mens alle andre 
spilte brettspill. Da klokken ringte, stappet 

de spillene tilbake på hyllen og laget rot. Jeg 
begynte å rydde opp, og snart begynte alle andre 

å hjelpe til. Jeg lot mitt lys skinne ved å være  
et godt eksempel.

Winnie W., 10 år, Canada
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H I S T O R I E R  F R A  S K R I F T E N E

Av Kim Webb Reid

Josef blir solgt til Egypt

Josefs eldre brødre ble sinte. De ville ikke at Josef skulle være deres 
leder! De solgte ham til noen som skulle til Egypt, og han ble slave.

Joseph hadde 11 brødre. 
Hans far ga ham en 
vakker og fargerik kjortel. 
Gud fortalte Josef at han 
skulle lede sine brødre.
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Også i vanskelige tider stolte Josef på Gud. Og Gud var med Josef. Josef ble 
en leder i Egypt! Da han ble eldre, var han med på å lede sin familie, akkurat 
slik Gud sa at han ville.

Josef arbeidet hardt. Han 
gjorde gode valg, selv når 
folk løy om ham og satte 

ham i fengsel.
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Jeg kan stole på Gud slik Josef gjorde. Jeg kan velge det 
rette. Gud vil være med meg, uansett hva som skjer. ◼

Fra 1 Mosebok 37- 41.
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E N  S I D E  Å  F A R G E L E G G E

Jesus sier: “Kom så og følg meg.”
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Tenk et øyeblikk over betydningen 
av oppstandelsen for en gang for 

alle å fastslå Jesus fra Nasarets sanne 
identitet, og besvare de store filoso-
fiske stridigheter og spørsmål i livet. 
Hvis Jesus virkelig oppsto i boksta-
velig forstand, må han nødvendigvis 
være guddommelig. Ingen dødelig har 
makt i seg selv til å våkne til liv igjen 
etter døden. Fordi han oppsto, kan 
ikke Jesus bare ha vært en snekker, 
en lærer, en rabbiner eller en profet. 
Fordi han oppsto, måtte Jesus ha vært 
en Gud, ja, Faderens enbårne Sønn.

Derfor er det han underviste, sant, 
for Gud kan ikke lyve.

Derfor var han jordens Skaper, slik 
han sa.

Derfor finnes himmel og helvete, 
slik han forkynte.

Derfor finnes det en åndeverden 

som han besøkte etter sin død.
Derfor vil han komme igjen slik 

englene sa, og personlig regjere på 
jorden” [10. trosartikkel].

Derfor er det en oppstandelse og 
endelig dom for alle.

Gitt at Kristi oppstandelse fant sted, 
er betenkeligheter om Gud Faderens 
allmakt, allvitenhet og velvilje – han 
som ga sin enbårne Sønn for å forløse 
verden – grunnløse. Betenkelighe-
ter om livets mening og hensikt er 
grunnløse. Jesus Kristus er virkelig 
det eneste navn og den eneste vei 
som fører til frelse for menneskehe-
ten. Kristi nåde er reell, og gjør både 
tilgivelse og renselse mulig for den 
angrende synder. Troen er virkelig 

OPPSTANDELSENS 
VIRKELIGHET
Jesus Kristus er virkelig det eneste navn 
og den eneste vei som fører til frelse for 
menneskeheten.

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

mer enn fantasi eller en psykologisk 
oppfinnelse. Det finnes en høyeste 
og universell sannhet, og det finnes 
objektive og uforanderlige moralnor-
mer som han underviste om.

Gitt at Kristus virkelig sto opp fra 
de døde, er omvendelse fra ethvert 
brudd på hans lov og bud både mulig 
og presserende. Frelserens mirakler 
var virkelige, og det samme var hans 
løfte til disiplene om at de kunne 
gjøre de samme og enda større gjer-
ninger. Hans prestedømme er nød-
vendigvis en reell kraft som “forvalter 
evangeliet og har nøkkelen til rikets 
mysterier, ja, endog nøkkelen til kunn-
skapen om Gud. Derfor, i dets ordi-
nanser blir guddommelighetens kraft 
tilkjennegitt” [L&p 84:19- 20]. Gitt at 
Kristi oppstandelse fant sted, er ikke 
døden vår ende, og selv om “denne 
[vår] hud er blitt ødelagt, skal [vi] ut fra 
[vårt] kjød skue Gud” [ Job 19:26]. ◼

Fra en tale som ble holdt under generalkonferan-
sen i april 2014. ILL
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